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i materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego. Seminarium

W raporcie przedstawiono referaty poświęcone problemom materiałowym i diagnostycznym
związanym z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych w elektrowniach, oraz rurociągów
przesytowych gazu. Poza tym omówiono regulacje prawne wynikające z Dyrektywy 97/23/WE
oraz rolę stron trzecich w systemie jakości i bezpieczeństwa przy wprowadzaniu nowych
wyrobów na rynki WE oraz zmiany w przepisach o akredytacji i walidacjL

Materials Investigation for Power Industry. Seminar

The Report is an assembly of the papers concerning the material and diagnostic problems
occurring the exploitation of power station as well as gas pipelines and Underground Gas
Storage. The new regulation of the projects of certain standards harmonized with the Directive
97/23/UE, the role of third parties in the system of assurance of safety of products placing on
the UE market and the changes in the prescription concerning accreditation and validation
process are also discussed.
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STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH
PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW

ENERGETYCZNYCH
ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

W badaniach dylatometrem z możliwością odkształcania, opracowano wykresy CTPc stali
P92 bez odkształcenia oraz po odkształceniu 40% w temperaturach 950, 1000 i 1050°C oraz
zbadano ich struktury. Stwierdzono, że odkształcenie przesuwa początek przemiany do
krótszych czasów oraz poszerza jej zakres temperaturowy. Dalsze przesunięcie czasu
przemiany następuje ze wzrostem temperatury odkształcenia.

1. WPROWADZENIE

Wyroby hutnicze ze stali P92, głównie rury, są dostarczane w stanie ulepszonym cieplnie:
hartowanie w powietrzu i odpuszczanie, zgodnie z warunkami dostawy opracowanymi na
podstawie badań. Strukturę tych wyrobów stanowi martenzyt odpuszczony z różnym
udziałem ferrytu oraz wydzieleniami węglików.

10 15 20
Równoważnik chromu, %Cr

Równow. Cr[%]= [Cr] + [Si] + l,5{Mo] + l,75[Nb] + l,5JTi] + 0,75[W] + 5,5[Al]
Równow. Ni[%] = [Ni] - [Co] = 0,5[Mn] + 03[Cu] +25[N] + 30[C]

Rys.l. Wykres Schaeffler'a z zakresami występowania fez w stalach 9-12%Cr

Wiele procesów przetwarzania wyrobów hutniczych jest przeprowadzanych w
podwyższonych temperaturach, np. gięcie rur na kolana lub zakuwanie końców rur. Po tych
operacjach również powinna następować obróbka cieplna obejmująca hartowanie w
powietrzu i odpuszczanie. Temperatura austenityzowania powinna być na tyle wysoka, aby



zapewnić pełne przekrystalizowanie struktury w austenit z równoczesnym rozpuszczeniem
węglików, to jest w zakresie temperatur 1040-1090°C [1,2,3,4].

Z układu równowagi fazowej opracowanego przy użyciu programu Thermocalc [3] oraz
z wykresu Schaeffler'a (rys.l) wynika, ze w stanie równowagi w strukturze stali P92 może
występować ferryt delta. Obecność i ilość wydzielonego ferrytu zależy również od
temperatury austenityzowania i prędkości chłodzenia z tej temperatury [4]. Ferryt w
strukturze stali o osnowie martenzytu obniża właściwości wytrzymałościowe, w tym
wytrzymałość na pełzanie [5].

2. CEL BADAŃ

Celem badań było określenie wpływu odkształcenia plastycznego na gorąco stali P92 na
kinetykę i zakres czasowo - temperaturowy wydzielania ferrytu podczas ciągłego chłodzenia
z temperatury odkształcania.

3. BADANIA

3.1. Materiał do badań

Próbki do badań ze stali P92, o składzie chemicznymi przedstawionym w tabeli 1,
wykonano z prostych odcinków rur o średnicy 160mm i grubości ścianki 40mm
pochodzących z importu oraz z kolan (łuków) po gięciu rur o średnicy 219mm i grubości
20mm. Gięcie rur wykonywano w temperaturze 850°C.

Odcinki rur i kolana ze stali P92 zostały obrobione cieplnie w dwóch zabiegach przez
hartowanie w powietrzu z temperatury 1050-1070°C i odpuszczanie w temperaturze 760-
780°C.

Tabela 1. Skład chemiczny badanej stali

c
0,10

Mn
0,45

Si
0,17

P
0,01

S
0,01

Zawartość
Cr

9,26
Ni

0,25

: pierwiastków, %
Mo

0,47
V

0,20
W

1,95
Nb

0,059
Cu

0,08
Al

0,01
N

0,04
B

0,009

3.2. Metody badań

Wykres CTPc stali P92 opracowano z zastosowaniem dylatometru DIL 805, który
umożliwił również zbadanie wpływu odkształcenia na przemiany fazowe. Badania
prowadzono na próbkach 04/2x10 mm (bez odkształcenia) oraz na próbkach o średnicy
lOmm i długości 5mm, (próbki odkształcane na gorąco) stosując następujące parametry:

- temperatura austenityzowania: 1050°C
- czas wygrzewania: 5 min
- temperatura odkształcenia: 950, 1000 i 1050°C
- odkształcenie (ściskanie) <p=0,51 (odkształcenie względne: 40%),
- szybkość chłodzenia po odkształceniu mieściła się w zakresie od 2°C/min do

60°C/min.



Badania struktury stali P92 przeprowadzono na próbkach dylatometrycznych nie
odkształconych, odkształconych na gorąco i chłodzonych z różnymi szybkościami oraz na
próbkach wyciętych z łuków (kolan) po gięciu rur.

3 3 . Wyniki badań

33.1.Wykresy przemian austenitu przy chłodzeniu ciągłym

Wykresy przemian austenitu przy ciągłym chłodzeniu badanej stali P92 przedstawiono na
rys.2 obejmującym zakresy temperaturowo-czasowe przemian

• z wykresu CTPc
• po odkształceniu w temperaturze 950°C
• po odkształceniu w temperaturze 1000°C.

Anizotermiczny wykres CTP stali P92

1000

§

• bez odkształcenia

A odkształcenie w 1000 C

• odkształcenie w 950 C

1000 10000 100000
Cos,*

Rys.2. Zakresy przemian stali P92 po odkształceniu plastycznym 40% w temperaturach
950 i 1000°C

Odkształcenie stali P92 powoduje przesunięcie zakresu przemiany austenitu w ferryt do
krótszych czasów. Podobny wpływ wywiera wzrost temperatury odkształcania (od 950 do
1000°C). Przykładowo, początek przemiany austenitu w próbkach odkształconych w 1000°C
następuje po czasie około 200 s, w próbkach odkształconych w 950°C - po czasie około 800s
a w próbkach bez odkształcenia - po około 8000 s.

Przemiana w stali P92 po odkształceniu przebiega w szerszym zakresie temperatur: około
860-520°C w stosunku do zakresu temperaturowego przemiany w stali P92 bez odkształcenia:
około 810-730°C.



3.3.2. Twardość stali P92 chłodzonej z różnymi szybkościami z temperatury
austenityzacji

Wyniki pomiarów twardości próbek stali P92 chłodzonych z temperatury 1050°C bez
odkształcenia oraz odkształconych gniotem 40% w temperaturach 1050, 1000 i 950°C
przedstawiono na rys.3, w formie zależności twardości od szybkości chłodzenia. Twardości
próbek odkształcanych są wyższe od twardości próbek chłodzonych bez odkształcenia w
zakresie szybkości chłodzenia 60-5°C/min.
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Rys.3. Zależność twardości stali P92 od szybkości chłodzenia do temperatury otoczenia
po odkształceniu w podanych temperaturach

3 3 3 . Struktura
Przykładowe obrazy struktury stali P92 w stanie wyjściowym przed badaniami

przedstawiono na rys.4, natomiast na rys. 5 pokazano przykładowe obrazy struktur stali P92
obserwowane na próbkach chłodzonych z szybkością 5°C/min z temperatury 1050°C bez
odkształcenia i z odkształceniem w 1050,1000 i 950°C.

Stal P92 w stanie wyjściowym charakteryzowała się znacznie zdegenerowanymi listwami
martenzytu i wydzieleniami ferrytu delta oraz węglików

W próbce stali P92 bez odkształcenia utworzyła się struktura o osnowie martenzytu z
nieregularnymi ziarnami ferrytu ułożonymi w skupiska, podobna do struktury w stanie
wyjściowym (rys.5a). W próbkach odkształconych w temperaturze 950°C utworzyła się
struktura martenzytu z drobnymi wydzieleniami ferrytu (rys.5b).

Obszary z wydzieleniami dużych ziarn ferrytu w osnowie martenzytu listwowego
obserwowano w próbkach odkształconych w temperaturze 1000°C (rys.5c).



W stosunku do struktur próbek odkształconych w temperaturach 950°C i 1000°C,
struktury próbek odkształconych w temperaturze 1050°C charakteryzują się większymi
obszarami ferrytu z wyraźnie zarysowanymi granicami ziam (rys.5d).

Wydzielenia ferrytu w skupiskach lub pasmach obserwowano również w strukturze
wyrobów ze stali P92, których przykłady przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 4. Obraz struktury stali P92 w stanie wyjściowym do badań

Rys.5. Obrazy mikrostruktury stali P92 chłodzonej z szybkością 5°C/min z temperatury
1050°C

a) bez odkształcenia, b) z odkształceniem w 950°C,
c) z odkształceniem w 1000°C, d) z odkształceniem w 1050°C



Rys. 6. Obrazy SEM struktury łuków giętych na gorąco ze stali P92

4. PODSUMOWANIE

Odkształcenie plastyczne stali P92 w zakresie temperatur 950-1000°C przyspiesza
przemianę austenitu w ferryt (z wydzieleniem węglików) w stosunku do zakresu przemiany w
stali nie odkształconej: około 10 krotnie po odkształceniu w 950°C i około 30-krotnie po
odkształceniu w 1000°C. Może to być jedną z przyczyn tworzenia wydzieleń ferrytu w
strukturze wyrobów ze stali P92 kształtowanych przez obróbkę plastyczna na gorąco.

Odkształcenie plastyczne stali P92 na gorąco powoduje również zwiększenie jej
twardości po ochłodzeniu do temperatury otoczenia, z szybkościami większymi od 2°C/s, w
porównaniu do twardości stali nie odkształconej i chłodzonej z takimi samymi szybkościami.
Zwiększenie twardości, a więc i właściwości wytrzymałościowych, stali odkształconej
plastycznie w wysokich temperaturach jest spowodowane rozdrobnieniem struktury i
zmniejszeniem wydzieleń ferrytu.

Przy opracowaniu technologii przetwarzania wyrobów ze stali P92, jak np. wykonywanie
kolan z prostych odcinków rur, należy uwzględniać parametry chłodzenia wyrobu z zakresu
plastycznego kształtowania na gorąco tak, aby struktura wyrobu była drobnoziarnista i bez
dużych wydzieleń ferrytu. Otrzymanie takiej struktury zapewnia wysokie własności
wytrzymałościowe wyrobu oraz obniża skłonność do powstawania i rozprzestrzeniania się
pęknięć wewnętrznych na granicach międzyfazowych.

Literatura:
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OKREŚLENIE KORELACJI POMIĘDZY ODPORNOŚCIĄ NA
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W referacie przedstawiono własności mechaniczne stali gatunków P91 i P92, ze szczególnym
uwzględnieniem odporności na pękanie. Opisano badania związane z określeniem korelacji
pomiędzy odpornością na pękanie i udarnością dla tych gatunków stali. Przeprowadzono
analizę otrzymanych wyników z zastosowaniem programu komputerowego opartego o krzywą
FAD (Failure Assessment Diagram).

1. WPROWADZENIE
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 lutego 1994r. Układu Europejskiego o

stowarzyszeniu Rzeczpospolitej Polskiej ze Wspólnotami Europejskimi, Polska została
zobowiązana do spełnienia wielu wymagań, między innymi w zakresie ujednolicenia krajowych
przepisów technicznych z obowiązującymi w krajach UE, w szczególności przepisów
dotyczących wymagań technicznych na materiały przeznaczone do budowy ciśnieniowych
urządzeń poddozorowych.

Proces harmonizacji jest prowadzony w oparciu o tzw. dyrektywy nowego podejścia, w
których zawarte są wymagania techniczne mające istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń. Sformułowania w nich podane są dość ogólne i
pozwalają na uzgodnienie odpowiednich przepisów w sposób stosunkowo prosty [l-*4].

2. BADANE MATERIAŁY I ICH WŁASNOŚCI
Do badań wytypowano i pozyskano stale nowej generacji przeznaczone do pracy w

podwyższonych temperaturach, gatunków P91 i P92. Stale te są produkowane i stosowane w
energetyce jądrowej i konwencjonalnej w Stanach Zjednoczonych, Japonii i niektórych krajach
Unii Europejskiej.

Stal P91, objęta normą ASTM jako gatunek A335-P91, została zastosowana w Elektrowni
OPOLE S.A. W Polsce podjęto próby produkcyjne tej stali, jako gatunku H9AMFNb, w
ramach projektu celowego finansowanego przez KBN nr 7 7405 93 C/1304 realizowanego
przez IMŻ i krajowe hutnictwo, jednak nie jest ona dostępna na rynku. Stal gatunku P92 nie
była dotychczas stosowana w polskim przemyśle energetycznym. W normie ASTM stal
posiada oznaczenie A335M.

Badaniom poddano materiał omawianych gatunków w postaci wycinków rur dużej
średnicy. Przeprowadzono reatestację otrzymanych odcinków rur w stanie dostawy określając
skład chemiczny (tabela 1) i prowadząc badania struktury oraz podstawowych własności
mechanicznych.



Tabela 1. Składy chemiczne badanych stali w porównaniu z wymaganiami norm

Znak stali

1
P91
(wg

nonny)
P92
(wg

normy)
P91
(wg

analizy)
P92
(wg

analizy)

Zawartość
C

2
0,08

-K),12

0,07
+0,13

0,11

0,12

Mn

3
0,30

+0,60

0,30
-K),60

0,41

0,43

Si

4
03

+0,50

Max
0,50

0,315

0,20

P

5
max

0,020

max
0,020

0,012

0,013

S

6
max

0,010

max
0,010

0,002

0,006

oierwiastków w %wagowych
Cr

7
8,00

+9,50

8,50
+9,50

8,574

8,9

Mo

8
0,85

-1,05

030
+0,60

0,935

0,49

Al

9
max
0,04

max
0,04

0,006

0,007

V

10
0,18

+0,25

0,15
+0,25

0,216

0,21

Nb

11
0,060
+0,10

0,04
+0,09

0,062

0,045

Ni

12
Max
0,40

Max
0,40

0,05

W

13

1,50+2
,00

1,9

Następnie wyznaczono charakterystyki temperaturowe obydwu stali prowadząc badania
własności wytrzymałościowych w temperaturach podwyższonych i obniżonych (tabele 2 i 3),
pomiary udamości (rys.l) oraz badania z zakresu mechaniki pękania:

- metodą CTOD - rys.2,
- określając prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego da/dN - rys.3,
- metodą zginania udarowego Ku - rys.4.

Tabela 2. Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie stali P91

Temp.
badania

°C
650

300

100

20

0

-20

-40

Wartość

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odch.st

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odch.sŁ

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odch.st.

R»

[MPa]

315

33,13

623

2,82

647

4,91

673

6,28

710

21,62

740

15,40

744

6,54

[MPa]

298

19,23

529

5,10

523

6,95

525

3,82

554

24,80

589

27,79

587

9,91

E

fGPa]

107

22,88

211

7,64

210

6,24

207

2,78

214

1,25

212

4,93

209

8,05

A5

[%]
24

4,91

17

1,06

22

1,68

24

2,64

10

0

24

3,04

23
1,32

Z

[%]
93

0,16

76

0,76

75

0,77

76

3,13

50

0

73

0,15

72

0,56

Rn/R,

0,946

0,849

0,808

0,781

0,781

0,795

0,789



Tabela 3. Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie stali

Temp.
badania

°C
650

300

100

20

0

-20

-40

Wartość

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odeh.st.

Średnia

Odch.sŁ

Średnia

Odch.sŁ

Średnia

Odch.st.

Średnia

Odch.st

Średnia

Odchst.

R»

fMPa]

359

14,35

611

6,33

689

4,20

736

4,37

741

7,96

755

2,02

777

6,89

[MPaJ
328

18,32

497

15,53

541

32,19

587

9,91

563

29,32

563

15,06

562

22,95

E

[GPa]

169

4,62

209

2,59

211

13,05

217

2,97

207

5,58

208

2,14

203

5,35

A5

[%]
24

3,40

19

0,85

21

1,49

21

3,45

22

2,62

21

1,60

22

2,88

Z

[%]
88

0,60

70

1,48

68

1,19

67

2,30

68

U l

67

0,07

71

0,40

Rô /Rm

0,91

0,813

0,785

0,797

0,760

0,745

0,724

Rys. 1. Udarność stali P91 i P92 w zależności od temperatury badania
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Odporność na pękanie CTOD stali P91 i P92 w zależności od temperatury badania
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Ł
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Rys.2. Odporność na pękanie CTOD stali P91 i P92 w zależności od temperatury badania
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Piedkosć wzrostu pęknięcia zmęczeniowego dla stali P 91 i P 92
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Rys.3. Prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego da/dN dk stali P91 i P92
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Odporność na pękanie Kld słali P91 i P92 w zależności od temperatury
badania

A .

F*"

20-
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P91

— i —
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•B
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itaaptraftn pomiaru f t j

Rys.4. Odporność na pękanie K« stali P91 i P92 w zależności od temperatury badania

3. OKREŚLENIE KORELACJI POMIĘDZY ODPORNOŚCIĄ NA
PĘKANIE I UDARNOŚCIĄ STALI GATUNKÓW P911P92
Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano do określenia korelacji pomiędzy

udarnością i odpornością na pękanie staK P91 i P92, posługując się empiryczną zależnością
Robertsa, Newtona [5]. Umożliwia ona prognozowanie wartości granicznego współczynnika
intensywności naprężeń Knat w oparciu o wskaźniki wytrzymałościowe materiału (granica
plastyczności) i udarność:

(1)

gdzie:

- wartość granicznego współczynnika intensywności naprężeń Kic dla grubości
badanego materiału różnej od 25mm [MPa.ml/2],

Oy - granica plastyczności [MPa],

a i b - stałe.

11



Ustalono, że dla badanych stali wartości tych stałych wynoszą:

a= 0,14, b = 0,0011

Zbiorcze wyniki badań staB P91 i P92 przedstawiono w tabelach 4 i 5 oraz na rys.5 i 6. Na
wykresach pokazano krzywe odporności na pękanie wyznaczone metodą zginania udarowego
- Kjd, metodą CTOD - K^ oraz wyznaczone na podstawie obliczeń teoretycznych z pomiarów
udarności -

Tabela 4. Zestawienie wartości wskaźników Kjc, H, mat wyznaczonych i prognozowanych dla
stali P91

Temp

[°C]

-40

-20

20

100

KCV

W

124

145

219

230

(z CTOD)

[MPa.na1/2]

100

124

113

119

Ku,

[MPa.m iy2]

113

134

156

(160)

K™*

(zKCV)

[NfiW2]

99

107

125

128

Tabela 5. Zestawienie wartości wskaźników Kt, u, mat wyznaczonych i prognozowanych dla
stali P92

Temp

[°C]

-40

-20

0

20

100

300

650

KCV

m

62

74

109

132

143

153

128

KM

[MPa.m1/2]

113

99

99

94

90

78

99

K ^

(z CTOD)

[MPa.mI/2]

109

107

112

97

114

-

-

K™

(zKCV)

[MPa.m1/2]

77

85

103

116

117

116

87

12



Odporność na pękanie stal! P91 w zależności od temperatury badania
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Rys.5. Zależność wskaźników Kic, M, mu badanej stali P91 od temperatury badania

Odporność na pękanie stali P92 w zależności od temperatury badania

i .—*

-—-
«- • " .

* * \

00

2 0 -

— — = «—— — "*

•IMHIH

-

, -
_ — _ —

Kid

Wc(CTOD)

Kniat (KCV)

1

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Twopwatura T [ o C ]

Rys.6. Zależność wskaźników Kt, id, mu badanej stali P92 od temperatury badania

Jak widać, dla obydwu gatunków stali, w zakresie temperatur -60°C + +100°C, otrzymano
dużą zgodność wyników odporności na pękanie okreśtoną różnymi metodami.
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4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ
Przeprowadzone badania wykazały, że stale P91i P92 posiadają bardzo stabilne własności
mechaniczne w szerokim zakresie temperatur:

- wskaźniki własności wytrzymałościowych (Rm, R« i E) w zakresie temperatur ujemnych
wskazują na umocnienie materiału. W temperaturach podwyższonych, szczególnie w
temperaturze 650°C, wyraźnie wzrastają własności plastyczne obydwu stali oraz wartość
ilorazu Re/Rm, co świadczy o obniżeniu własności wytrzymałościowych,

- kruchość stali, mierzona wskaźnikami udarności KCV2, kształtuje się na prawie
niezmienionym poziomie w zakresie temperatur od 20°C do 650°C, przy czym stal P91
posiada prawie dwukrotnie wyższą udarność niż stal P92. Z wyznaczonych krzywych
przejścia w stan kruchy wynika, że próg kruchości dla badanych stali wynosi ok. -35°C,

~ wskaźniki odporności na pękanie KICJ u, mat badanych stali wyznaczone zarówno w
warunkach obciążeń statycznych jak i w próbie zginania udarowego, w zakresie
temperatur -40°C do 100°C, kształtują się na podobnym poziomie ok. 100MPa.ml/2,

" zaproponowana metoda poszukiwania empirycznej zależności pomiędzy udarnością
materiału a jego odpornością na pękanie, w przypadku badanych stali P91i P92 sprawdziła
się w badanym zakresie temperatur (tabele 4 i 5, rys.5 i 6). Różnica wyznaczonego
granicznego współczynnika intensywności naprężeń Kic w próbie CTOD np. w
temperaturze pokojowej, a prognozowanego z próby udarności Km*, nie przekracza 20
MPa.m1/2 co jest wystarczająco dobrym przybliżeniem.

Na uwagę zasługuje nieznormalizowana metoda określania odporności materiału na
pękanie poprzez wyznaczanie granicznego współczynnika intensywności naprężeń Ku w próbie
zginania udarowego. Wyznaczone przy użyciu skomputeryzowanego młota wahadłowego
firmy Wolpert wskaźniki Ku są porównywalne w zakresie wszystkich badanych temperatur ze
wskaźnikami Kic wyznaczonymi metodą CTOD.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno metoda prognozowania odporności na
pękanie z prób udarności, jak i z próby zginania udarowego sprawdziły się w przypadku
badanych stali P91i P92 i można je polecić do stosowania w praktyce diagnostycznej.

5. ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMU
Metoda analizy w oparciu o wykres pękania FAD została wykorzystana w szwedzkim

systemie o nazwie SACC (Safety Assessment of Components with Cracks) [6+7]. System w
formie programu komputerowego jest na tyle uogólniony, że może być stosowany w różnych
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,



• 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 Kjc,

• 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.

Celem prezentowanej pracy było porównanie odporności na pękanie stali gatunków P91 i
P92 wyznaczonych z pomiarów wskaźników intensywności naprężeń metodą zginania
udarowego oraz wyliczonych na podstawie obliczeń. Jak wspomniano w podsumowaniu
badań otrzymano dobrą zgodność wyników otrzymanych obydwoma metodami Dodatkowo
przeprowadzono analizę tych wyników z zastosowaniem systemu SACC, przyjmując dla
wszystkich analizowanych przypadków następujące dane wyjściowe:

- istnienie wady o wymiarach tj. głębokości 0,5mm i długości 2mm,
- grubość ścianki 22mm a promień wewnętrzny 90mm,
- ciśnienie nominalne 22MPa,
- naprężenia pierwotne na powierzchni wewnętrznej rury 102MPa a na powierzchni

zewnętrznej rury 45MPa,
- naprężenia wtórne OMPa,
- współczynnik bezpieczeństwa 2,4,
- dane materiałowe dla poszczególnych stali podano w tabeli 6

Tabela 6. Dane materiałowe użyte w obliczeniach

Stal

P9I

P92

R^tMPa]

20°C

670

736

RązIMPa]

20°C

525

587

Ki^CTOD

[MPa.mI/2]

113

97

KoNKCV

[MPa.m1/2]

125

116
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Na rys.7 i 8 pokazano wykresy Kr=fCLr) otrzymane w wyniku analiz. Wykresy sa
sporządzone we współrzędnych bezwymiarowych;

- Kr — funkcja intensywności naprężeń i odporności na pękanie,
- Lr- funkcja obciążeń i własności plastycznych materiału.

W tabeli 7 podano wyliczone podczas analizy wartości wymiarów pęknięcia
akceptowalnego i krytycznego.

1.5T 1.5T

1,

0.0 0.5 1.5 20

/ Critical
/ Acceptable
o Input

Rys.7. Wykres FAD dla stali P91.
a - dla K otrzymanego z pomiarów, b - dla K z obliczeń

/ Ciibcal
/ Acceptable
o Input

Rys.8. Wykres FAD dla stali P92.
a - dla K otrzymanego z pomiarów, b - dla K z obliczeń
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Tabela 7. Wartości wymiarów pęknięcia akceptowalnego i krytycznego

Stal

P91

P92

Pęknięcie
wyjściowe

Głębokość
0,5mm

Długość
2,0mm

K

Wyznaczone

Wyliczone

Wyznaczone

Wyliczone

Pęknięcie
akceptowalne

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4

Pęknięcie
faktyczne

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4

Jak widać z przedstawionych wyników badań i analizy z zastosowaniem systemu SACC
zarówno dla stali P91 jak i P92 otrzymano dobrą zgodność odporności na pękanie
wyznaczanej obydwoma metodami

Dodatkowo dla obu stali dla założonych warunków wyznaczono maksymalne naprężenia
dopuszczalne i krytyczne. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Wyznaczone wartości naprężeń dopuszczalnych i krytycznych

Stal

P9I

P92

Powierzchnia
rury

wewnętrzna

zewnętrzna

wewnętrzna

zewnętrzna

Naprężenia
akceptowalne

[MPa]

270

120

300

130

Naprężenia
krytyczne

fMPa]

650

290

720

320

Powyższe wyniki świadczą o tym, że stal P92 wykazuje wyższe własności eksploatacyjne niż
stalP91.
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PL0400060

ŻAROWYTRZYMAŁA STAL T92/P92,
JEJ SPAWANIE I WŁASNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH

JERZY BRÓZDA*, GRZEGORZ CZAJĄ"

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
'Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S. A. w Opolu

Podano podstawowe charakterystyki stali T/P92 oraz jej wytrzymałość na pełzanie w porów-
naniu do innych gatunków stali żarowytrzymałych. Zbadano wpływ cykli cieplnych spawania
na własności symulowanej SWC i stwierdzono, że w szerokim zakresie czasów stygnięcia tg/s
występuje martenzyt o twardości powyżej 400 HVi o niskiej udarności.
Próbne złącza doczołowe rur ze stali T92(<j> 51,0 x 7, 0 mm) i ze stali P92 (0 219 x 20 mm)
spawano metodą TIG drutem P92-IG oraz elektrodami otulonymi FOX 92 w pozycji naścien-
nej (PC) i przymusowej (PF i H-L045) oraz obrobiono je cieplnie. Przeprowadzone badania
złączy wykazały ich dobre własności wytrzymałościowe, plastyczne, twardość nie przekra-
czającą 285 HV, wysoką udarność materiału rodzimego i SWC. Spoiny mają niższą udarność,
lecz spełnia ona wymagania towarzystw dozoru technicznego.

1. WPROWADZENIE

Celowość, a nawet konieczność wprowadzania nowej generacji stali żarowytrzymałych
do krajowego systemu energetycznego, związana ze światowym działaniem w kierunku
zmniejszenia emisji COX, NOX, SOX i pyłów, poprzez podwyższenie sprawności cieplnej
elektrowni, była dotychczas wielokrotnie podkreślana w różnych publikacjach, m.in. na VIII.
Seminarium Naukowo-Technicznym w Zakopanem w 2001 r. [1, 2]. Dlatego też nie uważano
za celowe ponowne uzasadnianie ważności problemu stosowania nowych gatunków stali za-
równo w pracach modernizacyjnych istniejących bloków energetycznych jak i do budowy
nowych jednostek o parametrach nadkrytycznych.

Na elementy o najwyższych parametrach pracy kotłów nadkrytycznych (>30 MPa,
>600 °C) przewiduje się zastosowanie stali: T/P 122 (HCM12A), T/P 92 (NF 616) i HCM12
[2]. W ostatnim latach w Instytucie Spawalnictwa zostały przeprowadzone badania spawalno-
ści wymienionych stali jak i własności złączy spawanych rur wykonanych z tych materiałów.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań spawalności stali T92 (rura <() 51,0 x
7,0 mm) i P92 (rura 219 x 20 mm) oraz własności złączy spawanych, przeprowadzonych
wspólnie z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. w
Opolu. Badania zostały sfinansowane przez Komitet Badań Naukowych w ramach Projektu
Badawczego Zamawianego pt. „Materiałowe i technologiczne aspekty w energetyce konwen-
cjonalnej".

2. CHARAKTERYSTYKA STALI T92/P92

Stal T/P92 (ASME code case 2179, ASTM A 213 i A 335) została opracowana w Japonii
w 1990 roku i znana jest jako NF616. W porównaniu do składu chemicznego stali T/P91
wprowadzono do niej ok. 1,8 % wolframu, obniżono zawartość molibdenu do ok. 0,5 % aby
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zrównoważyć pierwiastki ferryto- i austenitotwórcze, oraz wprowadzono mikrododatek boru.
Skład chemiczny stali T/P92 zawiera tabela 1 [3].

Tabela 1. Skład chemiczny stali TVP92

min.
max.

Zawartość pierwiastków
C

0,07
0,13

Mn
0,30
0,60

P

0,020

S

0,010

Si

0,50

Cr
8,50
9,50

W
1,50
2,00

Mo
0,30
0,60

V
0,15
0,25

%1
Nb
0,04
0,09

N
0,030
0,070

B
0,001
0,006

Al

0,040

Ni

0,40

Z wykresu przemiany austenitu dla chłodzenia ciągłego CTPc, przedstawionego na ry-
sunku 1 wynika, że w bardzo szerokim zakresie czasu stygnięcia tg/5 uzyskuje się strukturę
martenzytyczną.
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Rys. 1. Wykres CTPc dla stali T92 o składzie chemicznym: 0,09 %C, 0,05 %Si, 0,45 %Mn,
9,00 %Cr, 0,50 %Mo, 1,80 %W, 0,20 %V, 0,05 %Nb, 0,05 %N. Warunki austenity-
zowania: 1050 °C, 30 minut [4]

Stal T/P92 dostarczana jest w stanie normalizowanym lub hartowanym z następnym odpusz-
czeniem. Warunki obróbki cieplnej podano w tabeli 2.

Tabela 2. Obróbka cieplna stali T/P92 [3]

Normalizowanie*

Odpuszczanie

Wg ASTM A 213
i ASTM A 335
min. 1040 °C

min. 730 °C

Wg doświadczeń firmy
Vallourec & Mannesman
1040 O C * 1080 °C
750 °C -i- 780 °C
czas wygrzewania: min. 1 h

dla rur o dużej grubości ścianki może być wymagane przyśpieszone chłodzenie
lub hartowanie

Wpływ temperatury odpuszczania stali P92 na jej własności wytrzymałościowe przedstawio-
no na rysunku 2.
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800

Rys. 2. Zależność Ro^ i Rm od temperatury odpuszczania stali P92
(normalizowanie: 1050 °C/30 min., odpuszczanie 1 godz.) [4]

Wymagane własności wytrzymałościowe stali T/P92 [3]: granica plastyczności Ro^ - min.
440 MPa, wytrzymałość na rozciąganie Rm - mia 620 MPa, wydłużenie A (2") - min. 20 %,
twardość - max. 250 HB.

W porównaniu do stali P91, stal P92 charakteryzuje się wyraźnie wyższą wytrzymałością na
pełzanie, a uzyskiwane wyniki mieszczą się w paśmie rozrzutu wspólnym ze stalami E911 i
HCM12A(rys.3).
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Rys. 3. Porównanie wytrzymałości na pełzanie różnych gatunków stali żarowytrzymałych [5]
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3. BADANE STALE

Skład chemiczny badanych stali produkcji firmy Vallourec & Mannesmann podano w
tabeli 3.

Tabela 3. Skład chemiczny badanych stali wg atestu wytwórcy

Stal

Rura
T92

<(> 51,0x7,0 mm
P92

4 219x20 mm

Zawartość pierwiastków [%]
C

0,09

0,11

Mn

0,45

0,43

Si

0,22

0,21

P

0,017

0,013

S

0,002

0,006

Cr

8,81

8,93

W

1,64

1,65

Mo

0,45

0,49

V

0,23

0,19

Nb

0,06

0,05

N

0,042

0,055

B

0,004

0,005

AW

0,017

0,008

Własności wytrzymałościowe stali podano w tabeli 4.

Tabela 4. Własności wytrzymałościowe badanych stali wg atestu wytwórcy

Stal
Rura
T92

<|> 51,0x7,0 mm
P92

<{> 219x20 mm

Re
fMPal

523

566

Rm
[MPa]

693

731

A(2U)
[%]
27

25

Rury dostarczone w stanie normalizowanym i odpuszczonym miały strukturę odpuszczo-
nego martenzytu z wydzieleniami węglików M23Q i węglikoazotków wanadu i niobu (rys. 4)

a) b)

Rys. 4. Mikrostruktury stali T92 (a) i P92 (b) w stanie normalizowanym i odpuszczonym.
Traw. FeCl3
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4. BADANIE SPAWALNOŚCI

4.1 Wpływ cykli cieplnych spawania na udarność, twardość i mikrostrukturę symulo-
wanej strefy wpływu ciepła

Z badanych rur pobrano próbki o wymiarach jak na rysunkach 5 i 6 i poddano je w sy-
mulatorze cykli cieplnych działaniu cykli cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej
Tmax = 1250 °C i czasach stygnięcie tvs=6 (11), 24, 60 i 300 sekund. W środkowym obszarze
symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC) wykonano karby udamościowe ISO Charpy V i
próbki łamano w temperaturze pokojowej wyznaczając udarność KCV. Wyniki badań za-
mieszczono na rysunkach 5 i 6.

Symulowana SWC

24 60 300

Czas stygnięcia ta/s fC]

Materiał
rodzimy

Rys. 5. Zależność udarności KCV i twardości HV10 symulowanej SWC na stali T92 od czasu
stygnięcia tg/5. Temperatura maksymalna cyklu cieplnego Tmax=1250 °C
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Rys. 6. Zależność udamości KCV i twardości HV10 symulowanej SWC na stali P92 od czasu

stygnięcia tg/s. Temperatura maksymalna cyklu cieplnego Tmax=1250 °C

Przeprowadzono również badania mikroskopowe symulowanych SWC a mikrostruktury
dla wybranych czasów stygnięcia ts/5 przedstawiono na rysunkach 7 i 8. Wyniki pomiarów
twardości HV10 zamieszczono na rysunkach 5 i 6.



a) t8/5=6s 437HV10 b) t ^ = 6 0 s 423 HV10

Rys. 7. Mikrostruktury symulowanej SWC stali T92, martenzyt

Rys. 8. Mikrostruktury symulowanej SWC stali P92, martenzyt

Uzyskane wyniki wskazują, że dla całego zakresu czasów stygnięcia tj/s od 6 s do 300 s w
symulowanej SWC występuje martenzyt o wysokiej twardości i bardzo niskiej udarności w
porównaniu do udarności materiału rodzimego. Wynika z tego, że niezależnie od prędkości
stygnięcia złącza spawanego w SWC będą występowały struktury martenzytyczne o twardo-
ści znacznie przekraczającej 400 HV a udamość przylegającego do spoiny obszaru SWC bę-
dzie niska. Po przeprowadzeniu obróbki cieplnej symulowanej SWC uzyskuje się wysoką
udarność, nawet większą niż dla materiału rodzimego [5].
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5. ZŁĄCZA SPAWANE I ICH WŁASNOŚCI

5.1 Złącza spawane rur 4> 51,0 x 7,0 mm ze stali T92

Próbne złącza doczołowe wykonano w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Ener-
getycznych REMAK S.A. w Opolu. Złącza spawano metodą TIG w pozycji naściennej (PC) i
przymusowej (PF) w warunkach poziomego usytuowania osi rury, stosując jako materiał do-
datkowy drut P92-IG o średnicy 2,4 mm produkcji firmy Bohler. Temperatura podgrzania
wynosiła minimum 210 °C a temperatura międzyściegowa nie przekraczała 350 °C. Spawano
prądem pulsującym. Złącza spawane, za wyjątkiem jednego, obrobiono cieplnie (760 °C przez
l,5h). Na rysunku 9 pokazano wygląd spawanego króćca próbnego, kształt rowka spawalni-
czego, układ ściegów i makrostrukturę złączy.

a)

60°

b)

C) d)

Rys. 9. Doczołowe złącza spawane rury ze stali T92
a) - króciec próbny spawany w pozycji naściennej (PC),
b) - przygotowanie brzegów do spawania,
c) i d) - układ ściegów i makrostruktura złącza spawanego w pozycji

przymusowej (PF) i naściennej (PC)

Po przeprowadzeniu badań radiograficznych, które nie wykazały obecności niedopusz-
czalnych wad, przeprowadzono badania wytrzymałościowe, metalograficzne i pomiary twar-
dości próbnych złączy spawanych rur.

Próba statyczna rozciągania, przeprowadzona zgodnie z normami PN-EN 895:1997 i PN-
EN 10002-l+ACl:1998, wykazała wytrzymałość na rozciąganie złączy w zakresie 655-5-695
MPa, która jest wyższa od minimalnej wartości 620 MPa wymaganej dla stali T92. Wszystkie
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próbki zerwały się w SWC. W próbie zginania przeprowadzonej na trzpieniu o średnicy
21 mm zgodnie z PN-EN 910:1999 wszystkie próbki uzyskały kąt zgięcia 180 °. Badania
udarności przeprowadzono na próbkach o przekroju 10,0 x 5,0 mm, zgodnie z PN-EN 10045-
1:1994. Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rysunku 10.

1

(

a)

i
j

i
i
i

— i —

Spoina

SWC

27-117
' 85

162-210

J
cm2

J

Spoina

SWC

b)

100-112
105

97-207

J
cm2

J

165

Spoina
130-157 J

140 cm2

SWC
92-202 J

197 cm2

Spoina
107-115 J

112 cm2

185
SWC

172-207 J

cm 185 cm'

Rys. 10. Udamość KCV (próbki 10,0 x 5,0 mm) złączy rur ze stali T92 spawanych w pozycji
naściennej (a) i przymusowej (b)

materiał rodzimy materiał rodzimy

Rys. 11. Rozkład twardości w złączu spawanym rur ze stali T92 bez obróbki cieplnej i w sta-
nie wyżarzonym (760 °C/1,5 h)
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Na powierzchni zgładów metalograficznych pobranych ze złącza próbnego nie poddane-
go obróbce cieplnej po spawaniu i ze złączy obrobionych cieplnie przeprowadzono badania
twardości HV5. Rozkład twardości przedstawia rysunek 11.

Na rysunku 12 zamieszczono mikrostruktury złącza spawanego rur bez obróbki cieplnej i
złącza wyżarzonego odprężające

a) 430 HV5
swe

Martenzyt

270 HV5

Martenzyt odpuszczony + węgliki na
granicach ziarn

^ - 1 ' < * "

_ . - • ! • " '

420 HV5 d)

Spoina

Martenzyt

270 HV5

Martenzyt odpuszczony + węgliki na
granicach ziarn

W stanie wyżarzonym
(760 °C/1,5 h)Bez obróbki cieplnej

Rys. 12. Mikrostruktury złączy spawanych rur ze stali T92 (traw. FeCU)



5.2 Złącza spawane rur ty 219 x 20 mm ze stali P92

Próbne złącza spawane wykonano w pozycji naściennej (PC) i w pozycji przymusowej z
pochyleniem osi rury o kąt 45° (H-L045) w Przedsiębiorstwie REMAK w Opolu. Ścieg gra-
niowy spawano metodą TIG drutem P92-IG (<|> 2,4 mm) a ściegi wypełniające wykonano
elektrodami otulonymi FOX P92 (<|> 2,5 mm i 3,2 mm) firmy BShler. Skład chemiczny drutu i
stopiwa elektrod otulonych podano w tabeli 5.

Tabela 5. Skład chemiczny drutu i stopiwa elektrod otulonych do spawania stali T/P92
wg atestu firmy BShler Thyssen Welding

Material
Dodatkowy

Drut P 92-IG
Elektroda
FOX P92

C

0,10

0,09

Si

0,36

0,24

Mn

0,44

0,62

P

0,012

0,012

S

0,005

0,003

Cr

8,89

8,74

Mo

0,41

0,52

Ni

0,72

0,62

Nb

0,069

0,04

V

0,23

0,196

W

1,75

1,51

Cu

0,07

Temperatura wstępnego podgrzania wynosiła minimum 250 °C a temperatura międzyściego-
wa nie przekraczała 350 °C.

Kształt rowka spawalniczego i układ ściegów podano na rysunku 13.

I—fs

Rys. 13. Kształt rowka spawalniczego i układ ściegów złączy próbnych rur ty 219 x 20 mm ze
stali P92

Wszystkie próbne złącza spawane obrobiono cieplnie w temperaturze 760 °C przez 3 go-
dziny.

Badania radiograficzne przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435:2001 wykazały, że złą-
cza spełniają wymagania jak dla poziomu jakości B wg PN-EN 25817:1997.

Na złączach spawanych rur przeprowadzono następujące badania niszczące: statyczną
próbę rozciągania złącza, materiału rodzimego i spoiny, próbę zginania, badania udarności,
badania metalograficzne makro- i mikroskopowe oraz pomiary twardości.

Wszystkie próbki pobrane ze złączy spawanych w pozycji naściennej i przymusowej i
poddane próbie rozciągania zgodnie z PN-EN 895:1997 i PN-EN 10002- 1+AC1:1998
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zerwały się w materiale rodzimym a ich wytrzymałość na rozciąganie
kresie od 697 do 711 MPa.

mieściła się w za-

Własności wytrzymałościowe materiału rodzimego rury i metalu spoiny wyznaczono na
próbkach okrągłych zgodnie z normami PN-EN 876 i PN-EN 10002-l+ACl:1998. Uzyskano
następujące wartości (średnia z dwóch prób): materiał rodzimy - Ro^=600 MPa, R,n=727
MPa, A5=19 %, Z=70 %; spoina - Ro^=622 MPa, 1^=736 MPa, A5=19 %, Z=62 %.

Próby zginania bocznego przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
910:1999 dały wynik pozytywny (kąt zgięcia 180°).

Badania udarności złączy spawanych przeprowadzono za pomocą próbek Charpy V z
karbem umieszczonym w osi spoiny, w SWC w odległości 1 mm od linii wtopienia i w obsza-
rze przejścia ze spoiny do SWC. Wyniki badań zestawiono na rysunku 14, gdzie w liczniku
podano skrajne wartości udarności KCV, a w mianowniku wartość średnią z trzech pomia-
rów.

a)
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Spoina —-— =•

101 cm2

SWC 174-229 J
209 cnr

Spoina 80-82 J
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SWC
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216-229 J

Pr zejście
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74-112 J
94 cm

Spoina 57-100 J
72 crrr

_ .. . 87-227 J
Przejście —— =-

137 cm2

Przejście 95-206 J
136 cm2

Rys. 14. Udarność KCV (próbki 10,0 x 8,0 mm) złączy rur ze stali P92 spawanych w pozycji
naściennej (a) i przymusowej (b)

Makrostrukturę złącza spawanego w pozycji przymusowej (odcinek spawany w pozycji
sufitowej) i wyniki pomiaru twardości HV10 zamieszczono w tabeli 6. Rozkład twardości
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HV5 na przekroju złącza spawanego w pozycji naściennej i jego makrostrukturę przedstawio-
no na rysunku 16.

Mikrostrukturę poszczególnych obszarów złącza spawanego w stanie obrobionym ciepl-
nie stanowi martenzyt odpuszczony (rys. 17).

Tabela 6. Wyniki pomiaru twardości HV10 na przekroju złącza rur <j> 219 x 20 mm ze stali
P92 spawanego w pozycji przymusowej H-L045

Linia

A

B

Twardość HV10 w punkcie pomiarowym

Mat
1

221
Mat

1
232

.rodzimy
2

219
3

224
.rodzimy

2
223

3
235

4
238

SWC
5

264
6

274

Spoina
7

268
SWC

4
240

5
249

c

6
264

H i ;

] 1 2

7
270

> -i

8
266

9
256

Spoina
8

272
9

274

10
258

u
256

SWC
12

270
13

260
14

236
SWC

10
266

Hi

m

11
260

12
285

•i
"Sili

13
266

i

14
242

Mat
15

228
Mat
15

236

.rodzimy
16

239
17

232
.rodzimy

16
238

17
238

"2

400
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ioo

Materiał rodzimy SWC Spoina SWC M at jri ał rodzimy

Rys. 16. Makrostruktura złącza rur <j> 219 x 20 mm ze stali P92 spawanego w pozycji
naściennej (PC) i rozkład twardości HV5
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Rys. 17. Mikrostruktury złącza spawanego rur § 219 x 20 mm ze stali P92. Traw.
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6. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki badań strefy wpływu ciepła symulowanej na stali T/P92 (rys. 5 i 6) wskazują, że
dla czasów stygnięcia tg/5, które charakteryzują szeroki zakres warunków spawania, w przyle-
gającym do granicy wtopienia obszarze SWC będzie występował martenzyt o twardości prze-
kraczającej 400 HV. Obszar ten charakteryzuje się niską udarnością, a tym samym małą od-
pornością na kruche pękanie. Potwierdzeniem wyników badań symulacyjnych są wyniki po-
miaru twardości złącza spawanego ze stali T92 nie poddanego obróbce cieplnej (rys. 11), w
którym maksymalna twardość w SWC dochodzi do 435 HV5. Również mikrostruktura przy-
spoinowego obszaru SWC złącza spawanego nie obrobionego cieplnie (rys. 12 a) odpowiada
martenzytycznej strukturze występującej w symulowanej SWC (rys. 7 b). Z powyższego wy-
nika, że złącza spawane ze stali T/P92, niezależnie od grubości łączonych elementów, muszą
zostać obrobione cieplnie w celu odpuszczenia twardego i kruchego martenzytu, obniżenia
spawalniczych naprężeń pozostających i zapewnienia wymaganej udarności.

Złącza spawane ze stali T92/P92 i obrobione cieplnie (760 °C/1,5 h i 3 h) charakteryzują
się twardością nie przekraczającą 280 HV5 (rys. 11) i 285 HV10 (tabl. 6, rys. 16), odpowied-
nio. Własności wytrzymałościowe spełniają wymagania jak dla materiału rodzimego (zerwa-
nie próbek poza spoiną), dobre są również własności plastyczne złączy, sprawdzone za pomo-
cą próby zginania.

Zestawione na rysunkach 10 i 14 wyniki badań udarności świadczą o wystarczająco wy-
sokiej odporności na kruche pękanie próbnych złączy rurowych ze stali T92 i P92, spawanych
w różnych pozycjach. Najwyższe średnie wartości udarności zmierzono w SWC. Mieszczą się
one w zakresie 165*197 J/cm2 - dla złącza ze stali T92 i 199-5-219 J/cm2 - dla złącza ze stali
P92. Udarności spoin są nieco niższe i dla złącza ze stali T92 wynoszą od 85 do 140 J/cm2

(rys. 10) oraz od 67 do 101 J/cm2 - dla złącza ze stali P92 (rys. 14). Udarności te spełniają w
pełni wymagania towarzystw dozoru technicznego UDT i TUV (51 J/cm2).

W oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzonych badań Przedsiębiorstwo Modernizacji
Urządzeń Energetycznych REMAK w Opolu uzyskało uprawnienia RWTUV Polska oraz
UDT Oddział Opole do spawania rur ze stali T92 i P92.

7. WNIOSKI

1. Badania przeprowadzone na stali T/P92 przy wykorzystaniu symulatora cykli cieplnych
wykazały, że dla czasów stygnięcia tg/s od możliwie najkrótszego do 300 sekund, tzn. dla
każdych warunków spawania, w przylegającym do spoiny obszarze SWC tworzy się mar-
tenzyt o twardości przekraczającej 400 HV. Obszar ten charakteryzuje się udarnością
znacznie niższą od wysokiej udarności materiału rodzimego.

2. Badania przeprowadzone na nie obrobionym cieplnie złączu spawanym rur (<j) 51,0 x 7,0
mm) ze stali T92 potwierdzają w pełni wyniki badań symulacyjnych. W SWC tego złącza
maksymalna twardość wynosi 435 HV. Również twardość spoiny wykonanej metodą TIG
drutem P92-IG o składzie chemicznym dopasowanym do materiału rodzimego, przekracza
400 HV. Z powyższego wynika konieczność przeprowadzenia obróbki cieplnej po spawa-
niu, niezależnie od średnicy rury i grubości jej ścianki.

3. Wykonane próbne złącza doczołowe rur <j> 51,0 x 7,0 mm ze stali T92, spawane metodą
TIG drutem P92-IG w pozycji naściennej (PC) i przymusowej (PF), obrobione cieplnie
(760 °C/1,5 h) oraz próbne złącza doczołowe rur <j> 219 x 20 mm ze stali P92 spawane
elektrodami otulonymi FOX P92 (ścieg graniowy metodą TIG) w pozycji naściennej (PC) i
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przymusowej (H-L045), obrobione cieplnie (760 °C/3 h), charakteryzują się wytrzymało-
ścią na rozciąganie nie niższą niż wytrzymałość materiału rodzimego oraz dobrymi wła-
snościami plastycznymi Twardość w spoinie i w SWC nie przekracza 285 HV, a strukturę
stanowi martenzyt odpuszczony. Udarność KCV materiału rodzimego i SWC jest wysoka.
Niższe wartości udarności KCV stwierdzono w spoinach, spełniają one jednak wymagania
towarzystw dozoru technicznego.

4. Przeprowadzone badania i pozytywne ich wyniki stanowiły podstawę do uzyskania przez
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. w Opolu upraw-
nień RWTUV Polska oraz UDT Oddział Opole do wykonywania złączy doczołowych ze
stali gatunku T92/P92 metodami spawania: TIG (141) i elektrodami otulonymi (111).
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W pracy przedstawiono stan aktualny i tendencje w dziedzinie materiałów przeznaczonych na
wysokotemperaturowe wymienniki ciepła. W szczególności omówiono grupę materiałów
ceramicznych oraz podano niektóre wyniki otrzymane w laboratorium w ENEA.

1. WPROWADZENIE

Wymiennik ciepła jest urządzeniem przekazującym energię cieplną z jednego medium do
drugiego (ciecz lub gaz) bez mieszania dwóch cieczy lub gazów. Pospolitym przykładem tego
typu urządzenia może być chłodnica samochodowa. W tym przypadku ciepła woda z silnika
pompowana jest poprzez chłodnicę (radiator), zaś zimne powietrze wdmuchiwane jest poprzez
płytki radiatora. Energia cieplna wody wytworzona przez silnik przekazywana do powietrza
utrzymując właściwą temperaturę wody w silniku. Można więc powiedzieć, że chłodnica
samochodowa jest wymiennikiem ciepła woda - powietrze.

Istnieje wiele typów wymienników ciepła, które mogą być sklasyfikowane według różnych
kryteriów. Do najczęściej spotykanych typów należy zaliczyć kotły, piece, szafy chłodnicze,
układy klimatyzacyjne i wiele innych układów, których nie sposób tu wymienić. Każdy z
układów klimatyzacyjnych lub chłodniczych posiada dwa wymienniki ciepła, jeden od strony
chłodzenia zaś drugi od strony wydzielania ciepła.

Wymienniki ciepła znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak
przemysł chemiczny, energetyka klasyczna i alternatywne źródła energii, elektronika i wiele
innych gałęzi przemysłowych, gdzie są niezbędne procesy wymiany ciepła.

Ze względów na oszczędność energii, problemy zanieczyszczenia środowiska i
zwiększenie efektywności procesów przemysłowych, nowoczesne projekty urządzeń
energetycznych, aktualnie w realizacji, przewidują zwiększenie ich elastyczności, jak i tzw.
modułowość poszczególnych systemów, które będą mogły być składane w kompleks
energetyczny w zależności od potrzeb. I tak na przykład, nowoczesne elektrownie powinny
być systemami wielozadaniowymi, które mogą wytwarzać energię elektryczną z różnych
źródeł, jak: paliwa ciekłe, chemiczne, wodór. Winny one również w większej mierze
wykorzystywać ciepło rozpraszane w procesach przemysłowych.

Wytwarzanie energii nie powinno być ograniczone do jednego typu paliwa; powinno
uwzględniać możliwość wykorzystania różnych źródeł energii, takich jak: węgiel, gaz
naturalny, materie organiczne, koks ponaftowy z rafinerii oleju i odpady.

Opracowanie tzw. „technologii modułowej" pozwoli na znaczną oszczędność energii,
większą efektywność procesów, selektywność produkcji i ograniczenie zanieczyszczeń
środowiska naturalnego. Modułowe układy urządzeń mogą obejmować takie elementy jak:

• gazyfikatory pozwalające na tzw. „czyste spalanie",
• piece o wysokiej sprawności i wymienniki ciepła,
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• turbiny gazowe o dużej sprawności,
• komory spalania,
• synteza paliw,
• inne urządzenia w sprzężonym układzie modułowym.

Ponieważ zakłada się, że systemy energetyczne nie powinny emitować CO2 do atmosfery,
przeto przewiduje się wychwyt, powrót do obiegu lub też absorpcję gazu. Przewiduje się
również, że systemy urządzeń energetycznych nowej generacji będą opierać się na spalaniu
złóż fluidalnych (zawiesinowych) i na integralnym wspólnym cyklu gazyfikacji.

Aby sprostać narzuconym przez rozwój techniczny warunkom w dziedzinie wytwarzania
„czystej energii", a więc takiej, która nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i będzie tania
(wykorzystanie różnych źródeł paliwowych, wzajemnie zamiennych), należy opracować nowe,
lub zmodyfikować stare, materiały wysokotemperaturowe. Muszą one być odporne na:
korozję, erozję oraz mieć podwyższoną stabilność strukturalną i odpowiednie własności
mechaniczne w podwyższonych temperaturach. Wytworzone elementy strukturalne z tych
materiałów, oprócz ekonomii ich produkcji, winny posiadać własności technologiczne
pozwalające na ich montaż, wymianę i stosunkowo tanie remonty przy krótkich przestojach
urządzenia. Schemat do badań materiałów w warunkach pracy przedstawiono na rys. 1.

Dostępność takich materiałów pozwoli na zwiększenie temperatury pracy, a więc na
zwiększenie sprawności cyklu termodynamicznego wymiany ciepła i znaczne oszczędności,
pozwalając na wykorzystanie ciepła odpadowego procesów przemysłowych. Nowe materiały
są szczególnie istotne w opracowaniu nowej generacji turbin gazowych, palników i
wysokotemperaturowych wymienników ciepła, niezbędnych we wszystkich zastosowaniach
wykorzystujących generację, konserwację czy odzysk energii, ogrzewanie i chłodzenie.

SCHEMAT CYKLU ZE SPALANIEM
ZEWNĘTRZNYM

WĘGIEL

Rys. 1. Projekt układu do badań funkcjonalnych rurek SiC (ENEA - ANSALDO)
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2. MATERIAŁY PRZEZNACZONE NA WYMIENNIKI CIEPŁA

2.1. Nieco historii

Jednymi z pierwszych materiałów zastosowanych w wymianie ciepła były materiały
ceramiczne. Ich zastosowanie w konstrukcji wymienników ciepła było znane już w czasach
starożytnych. Znane było stosowanie dużych komór z cegieł umieszczanych pod podłogą
wyłożoną płytkami ceramicznymi w tzw. systemach hypocaust do ogrzewania powietrza w
łaźniach i domach mieszkalnych [1]. W starożytnym Egipcie budowano podziemne korytarze z
kamienia, przez które ciepłe gazy powstałe w procesie spalania wchodziły do pomieszczeń
przekazując ciepło. System ten był udoskonalony później przez Rzymian do ogrzewania
ciepłym powietrzem. Jest to pierwszy przykład transportu energii cieplnej za pomocą
roboczego medium, w tym przypadku gazu. Wykopaliska na terenie Krety (tzw. cywilizacja
minojska) potwierdziły, że jej mieszkańcy stosowali rury ceramiczne do ogrzewania pałaców
już od 1700. roku p.n.e.

Następnym krokiem w rozwoju wymienników ciepła była koncepcja i budowa łaźni, po raz
pierwszy powstałych w starożytnej Grecji. Hipokrates, uważany za ojca medycyny, zalecał
jako zabiegi zdrowotne kąpiele w gorących łaźniach, zwanych terna loutra już od V. wieku
p.n.e.

Najstarszy system ogrzewania typu hypocaust został udokumentowany przez wykopaliska
na Olimpie. W tym przypadku rury ceramiczne przechodziły przez piec opalany drzewem i
następnie w ścianach i podłodze. System ogrzewania typu hypocaust (system podpodłogowy
ogrzewania przez promieniowanie ciepła) zastosowano również na Środkowym Wschodzie.
Wiadomo jest, że król Arzawa zainstalował taki system w swoim pałacu w Beyceustanie
(dzisiejsza Turcja) już około 1300. roku p.n.e.

Jeśli jednak mówimy o osiągnięciach w dziedzinie ogrzewania i ogólnie o rozwoju techniki
wymiany ciepła, to mamy przede wszystkim na uwadze wspaniałe osiągnięcia starożytnych
Rzymian. Doprowadzili oni technologię ogrzewania do niespotykanego poziomu sztuki i
efektywności. System grzewczy zaprojektowany przez Syriusza Orata na początku lat 80.
p.n.e. ogrzewał tylko podłogę, jednak z upływem czasu zaprojektowano również ogrzewanie
ścian i przepływ ciepłego powietrza przez otwory w płytkach ceramicznych podłogi.

System grzewczy hypocaust, stosowany do ogrzewania pomieszczeń, składał się
zasadniczo z podłogi z wykładziną ceramiczną (tzw. suspensurd) spoczywającej na kolumnach
z cegieł (tzw. pilae), pod którą zapalano ogień. Pusta przestrzeń poniżej podłogi była
nazywana hypocaust, stąd nazwa dla całego systemu wymiany ciepła stosowanego przez
Rzymian wszędzie tam, gdzie stosowano pod podłogowe pomieszczenie grzewcze. Ciepłe
gazy ze spalania krążyły pod podłogą ogrzewając pomieszczenie znajdujące się nad nią, Aby
ogień mógł się palić musiało być dostarczane powietrze i odprowadzanie gazy spalinowe.
Osiągnięto to poprzez umieszczenie w ścianach pomieszczenia rur ceramicznych tzw. tubuli,
przez które przepływały gazy, ogrzewając dodatkowo ściany. Gorące gazy były odprowadzane
przez komin.

Elementy z rur były na końcach profilowane, tak aby umożliwić montaż. Celem
zwiększenia wymiany ciepła segmenty na rury miały relief powierzchniowy otrzymywany przez
odciskanie lub walcowanie wzoru podczas formowania rur przed wypalaniem ceramiki (rys.2).
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SCHEMAT OGRZEWANIA Hypocaust

r 7

1 - palenisko, 2 - podłoga z płyt ceramicznych wyłożona mozaiką (bipedalis), 3 - kolumny z cegły

podtrzymujące podłogę (pedaiis), 4 - przestrzeń pod podłogą, 5 - cegła z tufu, 6 - ściana z ceramiki ozdobiona

(malowidło lub mozaika), 7 - rury ceraimiczne o przekroju prostokątny (montowane z segmentów - tubuli)

Fragment wzoru rury ściennej systemu grzewczego hypocaust (widczne ukształtowanie powierzchni zewnętrznej cele

zwiększenia wymiany ciepła )

RYS. 2
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Przełomowym jednak momentem, jeśli chodzi o rozwój wymienników ciepła, był rozwój
łaźni publicznych i systemu dostarczania do nich olbrzymiej ilości wody z akweduktów i
konieczności jej ogrzania. I tak dla przykładu Thermae Caracalla w Rzymie (AD216)
obejmowały obszar ok. 120.000m2 i mogły pomieścić jednorazowo ok. 1600 osób
zażywających kąpieli i innych uciech. Olbrzymie ilości dostarczanej wody w łaźni musiały być
ogrzane przez ogień. W łaźni znajdowało się pod podłogą ok. 28 komór grzewczych, każda o
powierzchni ogrzewanej podłogi ok.l08m2, objętość zaś grzanej wody wynosiła 1160m3.
Musiała ona być ogrzana przez ciepłe powietrze przepływające pod podłogą.

Taka metoda grzania nie była wystarczająca. Dlatego też Rzymianie opracowali bardzo
pomysłowy wymiennik ciepła, zwany milenium. Składał się on z pieca z brązu otoczonego
płaszczem z ołowiu, gdzie przepływała woda z basenów. Zimna woda przepływała również
przez cienkie rurki z brązu, zwane dracones, przechodzące przez piec i płaszcz wodny. Woda
ogrzana w piecu przechodziła przez płaszcz wodny ogrzewając wodę w jego wnętrzu, ciepła
woda z płaszcza była odprowadzana w obiegu ciągłym do basenu. Można więc powiedzieć, że
był to już prawdziwy pierwowzór wymiennika ciepła w sensie dzisiejszej techniki cieplnej.
Wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego, stosowane techniki wymiany ciepła jak i systemy
grzewcze typu hypocaust zostały zapomniane aż do czasów średniowiecznych, kiedy to
zaczęto wprowadzać w Europie, po wyprawach krzyżowych, wspaniałe łaźnie arabskie.

W czasach renesansu były szczególnie popularne wśród arystokracji łazienki i pawilony
kąpielowe. Zaczęło być modne „udawanie się" do wód. Jednak dopiero wiek XDC, za sprawą
niemieckiego pastora Sebastiana Kneippa, przynosi znaczne zainteresowanie stosowaniem
zimnej i ciepłej wody do pobudzania procesów zdrowotnych i eliminacji z organizmu substancji
szkodliwych. Rozważając skalę, ogólna dostępność i stosowane techniki ogrzewania (wymiany
ciepła) nie poczyniono jednak zbyt dużych postępów w stosunku do czasów starożytnych.

Burzliwy rozwój przemysłu (tzw. rewolucja przemysłowa XIX. wieku) spowodował
znaczne zapotrzebowanie na stosowanie dużych ilości energii, przyczyniając się tym samym do
opracowania nowych koncepcji wymienników ciepła. W szczególności wzrosło
zapotrzebowanie na ceramiczne wykładziny, rury i płytki w regeneratorach ciepła. Służyły one
przede wszystkim do doprowadzania gorącego powietrza do pieców płomieniowych, jak
również do nagrzewania wsadu walcowniczego ze stali, w rekuperatorach ciepła w piecach
wgłębnych. Nie bez znaczenia było także opracowanie technologii ogrzewania
niskotemperaturowego wykorzystując najpierw parę wodną i następnie gorącą wodę. Stąd
wywodzi się technologia ogrzewania standard o temperaturze przepływu ponad 70°C i
odpływu 50°C.

Dużym udoskonaleniem techniki wymiany ciepła było wprowadzenie ogrzewania
radiacyjnego na dużej powierzchni poprzez wprowadzenie rur metalicznych umieszczonych w
betonie pod podłogą. Pozwoliło to na homogeniczny rozkład temperatury w pomieszczeniu
ogrzewanym (rys.3).

Następnym krokiem było umieszczenie rurek ze stali wzdłuż ścian i sufitu i połączenie ich
z elementem promieniującym ciepło, z żeliwa a potem z aluminium, w pojedynczych
pomieszczeniach. Otrzymano w ten sposób podzielną i optymalną instalacje grzewczą. Właśnie
taki system mamy w naszych biurach i mieszkaniach, lecz nie pozwala on na jednorodny
rozkład temperatury w pomieszczeniu. Obecne systemy ogrzewania podłogowego
wykorzystują tzw. „ogrzewanie niskotemperaturowe", z wykorzystaniem rurek plastikowych
oraz wykładziny z płytek ceramicznych. Wewnątrz rurek przepływa ogrzana woda. Ponieważ
instalacja jest szczelna, nie tworzy się kurz, nie ma zakłóceń w oddychaniu i problemów w
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układzie krwionośnym wynikających z niejednorodnego rozkładu temperatury w
pomieszczeniu.

} *?•
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Rys. 3. Różne systemy ogrzewania pomieszczeń:
a — niejednorodny rozkład temperatury w pomieszczeniu przy zastosowaniu

radiatora ściennego,
b —ogrzewanie podpodłogowe o dużej powierzchni radiacji ciepła (rurki

plastikowe oraz płytki ceramiczne),
c -jednorodny rozkład temperatury w pomieszczeniu przy zastosowaniu radiatora

pod podłogą.

Jeśli chodzi o zasadę i koncepcję wymienników ciepła to można powiedzieć, że nie
zmieniły się one zbytnio od tych z XDC wieku. Znaczny postęp poczyniony został w dziedzinie
metod obliczeniowych wymiany ciepła, modelizacji bilansu energetycznego oraz samej
technologii Wynikało to z ogólnego rozwoju w technice i technologii w dziedzinie stali
specjalnych, stopów niklu jak i nadstopów mogących pracować w wysokich temperaturach,
pozwalając na zwiększenie sprawności wymiany energii cieplnej jak i znacznego zwiększenia
efektywności procesów chemicznych i metalurgicznych.

Znaczne osiągnięcia w ub. stuleciu i obserwowany trend w dziedzinie nowych materiałów
dla potrzeb energetyki, przy uwzględnieniu problemów ochrony środowiska, pozwoli na
opracowanie nowych systemów produkcji, odzysku i magazynowania energii

Nieco długie potraktowanie strony historycznej zagadnienia z pewnością nie
usprawiedliwia Autorów. Jedyną przyczyną niech będzie brak czasu, podobnie jak pisał Goethe
w liście do przyjaciela: „proszę wybacz mi ten długi list, ale nie miałem czasu na napisanie
krótszego".



2.2. Podstawowe kryteria doboru materiałów na elementy wysokotemperaturowych
wymienników ciepła

Istnieje wiele typów i klasyfikacji wymienników ciepła w zależności od zastosowania,
materiałów, kształtu itp. W przypadku wysokotemperaturowych wymienników ciepła, oprócz
możliwości produkcji, montażu i wymiany elementów biorących udział w wymianie ciepła,
ważne sa między innymi takie czynniki jak temperatura pracy i koszty. Z analizy tych
czynników wynikają niektóre podstawowe założenia do projektowania, a mianowicie:

• przewidywanie i kontrola naprężeń, szczególnie na złączach i w punktach styku
elementów,

• opracowanie metod usuwania osadów pochodzących z „brudnego" paliwa, produktów
korozji i erozji elementów,

• uwzględnienie konieczności naprawy, wymiany i przestojów,
• opracowanie szczelnych złącz heterogenicznych (np. ceramika - metal),
• opracowanie banku danych potrzebnych do projektowania, w szczególności

materiałów skłonnych do kruchych pęknięć, itd.

Te podstawowe kryteria ograniczają typ możliwych konstrukcji, np. ceramicznych
wymienników ciepła; w większości brakuje dla tych materiałów danych wejściowych do
projektowania. Istnieje również konieczność prowadzenia statystycznych badań
eksploatacyjnych. Wykorzystanie materiałów „high technology" o specjalnych własnościach
wymaga rozważenia ich stosowalności z różnych punktów widzenia, a mianowicie:

• ekonomiki kosztów,

• przewodnictwa cieplnego,
• oddziaływania z medium pośredniczącym w wymianie ciepła,
• szerokiej gamy własności mechanicznych w wysokich temperaturach.

Konstrukcje wymienników ciepła winny również uwzględniać wszystkie aspekty
projektowania układu jako całości. Znaczy to, że należy rozważyć układy transportu ciepła i
elementy strukturalne jako jedną całość.

Stosowanie zaawansowanych materiałów jest tylko jedną ze zmiennych potrzebnych do
optymizacji przepływu ciepła, należy również rozważyć samą technikę transportu ciepła.
Techniki te mogą być podzielone na następujące grupy:

• pasywne, nie wymagające dostarczenia energii cieplnej (prądnice lub inne systemy
zewnętrzne potrzebne do wymiany ciepła),

• aktywne, które mogą współpracować z urządzeniami zewnętrznymi.

Techniki pasywne opierają się na optymizacji konfiguracji przepływu lub poprawie
współczynnika wymiany ciepła, przez zwiększenie powierzchni wymiany ciepła wymiennika
ciepłą jako całości (np. pofałdowane elementy, koncentryczne rury o małej grubości itd.).

2.3. Materiały stosowane aktualnie

Aktualnie stosowane materiały można ogólnie podzielić na podstawowe grupy,
przedstawione na rys.4. Każda z tych grup charakteryzuje się specyficznymi własnościami.
Najważniejszymi materiałami do zastosowań w obecnie stosowanych wymiennikach są



materiały metaliczne, ogniotrwałe materiały ceramiczne, kompozyty i w mniejszym stopniu
polimery.

Trudno jest wymienić wszystkie materiały, które mogą być stosowane do produkcji
elementów w wysokotemperaturowych wymiennikach ciepła. Wiele ostatnio opracowanych
nowych materiałów charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną, wysokim wskaźnikiem
wytrzymałości do masy właściwej oraz wysokim zakresem temperatur pracy. Niektóre z nich
zostały wymienione na rys.5.
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Rys.4. Podstawowe grupy materiałów
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Rys.5. Ważniejsze materiały stosowane do produkcji wysokotemperaturowych wymienników
ciepła

2.3.1. Materiały metaliczne

Elementy metaliczne należą do najczęściej stosowanych obecnie materiałów w wysoko-
temperaturowych przemysłowych wymiennikach ciepła. O wyborze różnych metali i stopów na
wymienniki ciepła zadecydowały przede wszystkim takie cechy jak:

• wysokie własności wytrzymałościowe w temperaturach podwyższonych (granica
plastyczności i wytrzymałość na pełzanie),

• stabilność strukturalna w czasie eksploatacji,



• stosunkowo mała skłonność do kruchości,
• odporność na korozję w różnych środowiskach,

• stosunkowo mały współczynnik rozszerzalności liniowej,
• duży współczynnik przewodzenia ciepła,

• dobre własności technologiczne (spawalnośc, montaż elementów, obróbka plastyczna,
obróbka skrawaniem itd.),

• dostępność na rynku przy umiarkowanych cenach.

Wśród grupy materiałów metalicznych mających zastosowanie w konstrukcji elementów w
wysokotemperaturowych wymiennikach ciepła należy wymienić następujące:

Stale austenityczne:

- stale austenityczne standard typu 304 i 309 do temperatury 800°C gazu roboczego,

- stale austenityczne typu 309 o zwiększonej zawartości chromu i niklu (22-24%wag.Cr i
12-14%wag.Ni) do 980°C gazu roboczego.

Stałe ferrytyczne:

- stale ferrytyczne typu 430 lub 446 w zakresie temperatur 650-700°C gazu roboczego.

Stale ferrytyczne z serii 400 o niskiej zawartości niklu zaleca się w przypadku, gdy gaz
roboczy zawiera dużo siarki. W wymiennikach ciepła, w których stosowany jest
zanieczyszczony gaz roboczy zaleca się stal platerowaną aluminium, np. „Alonized".

Stopy niklu:

- Inconel o zawartości 14%wag.Cr i 4%wag.Mo o zwiększonej odporności na pełzanie i
korozję; temp. pracy powyżej 760°C,

- stopy Ni-25Cr-5W-5Mo i Ni-20Cr-20W przewidziane do pracy w czystym gazie (np. hel w
reaktorze HTGR - High Temperature Gas Reactor); zakres temp. pracy 900-1000°C.

Problemy ze stopem Ni-25Cr-5W-5Mo związane są przede wszystkim z niestabilnością
strukturalną, korozyjną, jak i degradacją własności mechanicznych w zakresie temp. 900-
1000°C. Natomiast stop Ni-20Cr-20W jest bardziej obiecujący i przewiduje się produkcję
prototypową tego stopu do badań korozyjnych, własności mechanicznych i długo-czasowych.

Należy przeprowadzić jeszcze badania technologiczne takie jak spawalnośc i ustalić
parametry obróbki plastycznej i cieplnej. Stosowanie stopów na bazie niklu jest ograniczone
kosztami produkcji elementów z tych stopów, jak i przez fakt, że nikiel uważany jest za
materiał strategiczny i deficytowy.

Stopy tytanu i kompozyty TMC:

Wśród stopów metalicznych interesującą grupę stanowią stopy tytanu i kompozyty TMC
(Titanium Matrix Composites). Tytan odznacza się doskonałą odpornością na korozję, ma
wysoką przewodność cieplną, zaś jego gęstość wynosi tylko 60% gęstości stali nierdzewnej.
Ponieważ tytan łączy się dobrze z takimi metalami jak AL, V, Zr, Sn i Fe, to można na bazie
matrycy tytanowej tworzyć wiele materiałów TMC. Tytan, jego stopy i materiały zbrojone
TMC są pośrednim rozwiązaniem w przypadku wysokotemperaturowych wymienników ciepła.
Powszechnie uważa się, że kiedy zostaną opracowane tanie technologie C-C, elementy na
bazie Ti nie będą miały zastosowania w wymiennikach ciepła.



Stopy aluminium i materiały zbrojone na bazie Al:

W przeszłości były stosowane na szeroką skalę ze względu na wysokie przewodnictwo
cieplne i niski ciężar właściwy (65% ciężaru stali nierdzewnej). Jednak zastosowanie tego typu
materiałów ograniczone jest do niskiego i średniego zakresu temperatur, przede wszystkim ze
względu na ich niską temperaturę topnienia.

Stopy berylu:

Stopy berylu charakteryzują się niskim ciężarem właściwym (ponad 22% mniejszym niż
Al), niższym od Al współczynnikiem rozszerzalności liniowej oraz wyższym od Al współ-
czynnikiem przewodnictwa cieplnego. W przypadku stosowania tych materiałów należy
zwrócić uwagę na wiele dodatkowych czynników, które determinują ogólnie ich ograniczone
stosowanie w przemyśle; przede wszystkim koszt.

2.4. Materiały przewidziane na wysokotemperaturowe wymienniki ciepła nowej
generacji

Konieczność oszczędzania energii, lepszego wykorzystania jej źródeł a szczególnie
znacznego ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, spowodowały, że obecne technologie
wymiany ciepła i ogólnie odzysku energii oraz ponownego jej zastosowania są już dziś
niewystarczające. Aby zwiększyć sprawność energetyczną i zredukować emisję szkodliwych
gazów, np. w systemach energetycznych ze spalaniem węgla, czy zwiększyć wydajność
procesów chemicznych lub metalurgicznych wymagane jest zwiększenie temperatury medium
roboczego, dużo powyżej 1000°C, tzn. znacznie powyżej temperatury, przy której mogą
pracować aktualnie wymienniki ciepła ze stali austenitycznych typu 304 lub 309.

Zwiększenie temperatury pracy elementów biorących udział w wymianie ciepła sprawia, że
należy stosować nowe materiały wysokotemperaturowe o zwiększonej wytrzymałości na
pełzanie, zmęczenie, kruche pękanie, odpornych na erozję, korozję i utlenianie. Materiały
powinny być produkowane na skalę przemysłową przy stosunkowo niskim nakładzie kosztów.
Ponadto powinny mieć własności technologiczne pozwalające na łączenie elementów w
większe struktury, dobrą formowalność i obróbkę powierzchniową. Przykład zastosowania
materiałów nowej generacji w przemyśle metalurgicznym i energetycznym podano w tabeli 1.

Tabela 1. Zastosowanie ceramicznych materiałów w wysokotemperaturowych
wymiennikach ciepła

Zastosowanie

1
Rekuperator w
piecu
walcowniczym

Pośredni
zamknięty cykl
spalania z
turbiną gazową

Parametry procesu

Typ wymienni-
ka ciepła*

2
Rurkowy o
przepływie
krzyżowym gaz-
gaz
Rura „U"
przepływ
krzyżowy gaz-
gaz

Różnica
ciśnień na
przekroju
ścianki

IMPal
3

0,1

0.1

Tempera-
tura zewn.

[°C]

4

1425

1650

Tempera-tura
wewn. [°C]

5

730

980

Medium zewn.

6
Produkty
spalania gazu lub
oleju

Produkty
spalania gazu lub
oleju

Medium
wewn.

7
Powietrze

Argon

Materiał
struktu-

ralny

8
SiC

SiC



1
Pośredni
otwarty cykl
spalania z
turbiną gazową
Rekuperator w
piecu do
przetopu Al

Rekuperator w
piecu
walcowniczym

2
Rurkowy o
przepływie
równoległym
gaz-gaz
Rurki
(mocowanie
bagnetowe)** o
przepływie
krzyżowym gaz-
gaz
0 budowie
zwartej płytowy i
żebrowany

3

0,7

0,1

0,1

4

1370

1010

1090

5

1150

620

590

6
Węgiel, produkty
spalania gazu lub
oleju

Produkty
spalania gazu z
zanieczyszczenia
mi w ciekłym Al

Produkty
spalania gazu lub
oleju

7

Powietrze

Powietrze

Powietrze

8

SiC

SiC

•omawiane typy wymienników ciepła pokazano na rys.6
**widok wymiennika ciepła z mocowaniem rurek ceramicznych pokazano na rys.7

Gas czysty \ t Gas czysty

Gas odpadowy

B

Gas odpadowy Gas czysty

Rys.6. Koncepcje wysokotemperaturowych wymienników ciepła z materiałów ceramicznych
A - rurkowy o przepływie krzyżowym gaz-gaz, B - rura „IT, przepływ krzyżowy gaz-gaz
C - rurkowy o przepływie równoległym gaz-gaz,
D - rurki (mocowanie bagnetowe) o przepływie krzyżowym, E - o budowie zwartej płytowy i żebrowany



Rys.7. Przedstawienie poglądowe ceramicznego rekuperatora o bagnetowym
zamocowaniu rurek ceramicznych

Nowoczesny przemysł (lotnictwo, elektronika, przemysł obronny, chemiczny i wiele
innych) potrzebuje takich materiałów. Mimo, że wiele materiałów ceramicznych może być
stosowanych w dużo wyższych temperaturach niż stopy metaliczne, to mają one podstawową
wadę - są kruche, w wyniku czego narażone są na katastrofalne zniszczenie podczas pracy.
Obecnie opracowywane specjalne materiały ceramiczne są tak skonstruowane, że można
wyeliminować tendencję do kruchego pękania.

Ta nowa klasa materiałów ceramicznych powinna mieć wysoką stabilność strukturalną w
podwyższonych temperaturach, odporność na korozję oraz odporność na obciążenia
dynamiczne. Materiały te są również bardzo korzystne w systemach i urządzeniach
energetycznych, szczególnie podczas pracy w warunkach korozyjnych, jak również mogą dać
korzyści ekonomiczne poprzez zwiększenie efektywności urządzenia, zmniejszenie kosztów
operacyjnych i kosztów eksploatacji i remontów.

Następną klasą materiałów ceramicznych, będącą jeszcze w skali prototypowej, są
materiały kompozytowe. Są one bardzo interesujące z punktu widzenia długotrwałej
stabilności strukturalnej (możliwości ich eksploatacji w środowiskach agresywnych), kosztów
elementów, własności i ich powtarzalności, jak i możliwości stosowania opracowanych kodów
i banku danych istniejących własności materiałów.

Badania wykazały, że zastosowanie materiału o większym współczynniku przewodnictwa
cieplnego w wymienniku daje możliwość zmniejszenia jego wagi i objętości. Niektóre z
nowych materiałów są intensywnie badane pod tym kątem zastosowań, można tu wymienić
takie materiały jak C-C (carbon-carbon) o dużym przewodnictwie cieplnym, małej gęstości i
wysokim wskaźniku wytrzymałość/masa. Materiał ten może być stosowany zarówno w
wysokich jak i podwyższonych temperaturach; wykorzystanie go w wysokich temperaturach
wymaga jednak pokryć przeciw utlenianiu, co znacznie zwiększa koszty tego materiału.

Definicja materiałów ceramicznych, przyjęta przez kraje europejskie, uwzględnia nie tylko
sam materiał ale i proces jego produkcji; według tej definicji materiały ceramiczne obejmują
związki nieorganiczne, w zasadzie tlenki, azotki, węgliki i borki, które zawierają minimum
30% fezy krystalicznej.



Obecnie obserwuje się znaczny wysiłek, tak finansowy jak i intelektualny, skierowany na
syntezę nowych materiałów wysokotemperaturowych, szczególnie ceramicznych. Chodzi tu
przede wszystkim o wykorzystanie ich nadzwyczajnej odporności na wysokie temperatury, na
korozję i na zużycie w wielu sektorach zastosowawczych, gdzie trudno jest stosować inne
materiały (np. elementy turbiny gazowej, elementy w samolotach naddźwiękowych i
rakietach). Często dla tych materiałów stosuje się określenie „fine ceramics" celem
odróżnienia ich od materiałów ceramicznych tradycyjnych.

Materiały ceramiczne, które wchodzą w skład tej grupy zwykle dzieli się na dwie kategorie
(rys. 8), a mianowicie:

- niestrukturalne; termin używany często dla materiałów ceramicznych stosowanych w
elektronice,

- strukturalne; termin odnoszący się do elementów z materiałów ceramicznych, które
powinny zachować swą integralność w wysokotemperaturowych i korozyjnych
warunkach pracy i wysokim poziomie naprężeń.
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Rys.8. Klasyfikacja materiałów ceramicznych stosowanych w wiodących gałęziach przemysłu

Zastosowanie strukturalnych materiałów ceramicznych w wysokotemperaturowych
wymiennikach ciepła zależy od niezawodności wykonanych z nich elementów oraz parametrów
pracy samego wymiennika ciepła. Z kolei niezawodność pracy i parametry wymiany ciepła
zależą od własności materiału ceramicznego. Takie własności jak kruchość materiału i
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne są szczególnie krytyczne w przypadku tych
materiałów. Właśnie te własności są podstawowym kryterium selekcji materiałów w
zastosowaniach strukturalnych. Odporność na dynamiczne obciążenia cieplne zależy od
geometrii, wymiaru i warunków termicznych w wymienniku ciepła.



Wytrzymałość na kruche pękanie materiałów ceramicznych na skutek dynamicznych
obciążeń cieplnych jest funkcją •wytrzymałości materiału, współczynnika przewodności
cieplnej; jest ona odwrotnie proporcjonalna do modułu sprężystości i współczynnika
rozszerzalności cieplnej. Obecnie najpoważniej rozważanymi materiałami w nowej generacji
wymienników ciepła są węglik krzemu SiC i azotek krzemu S13N4, mogą one mieć, w
zależności od procesu wytwarzania ośmiokrotnie większą wytrzymałość na obciążenia
dynamiczne niż tlenek aluminium; stad właśnie one i materiały kompozytowe z ich udziałem są
najpoważniejszymi kandydatami jako elementy w wysokotemperaturowych wymiennikach
ciepła. Nie bez znaczenia jest również fakt, że istnieje dość pokaźny bank danych
statystycznych dla tych materiałów, co pozwoli na zaprojektowanie nowej generacji
wysokotemperaturowego wymiennika ciepła.

Z tej dość krótkiej analizy wynika, że materiały metaliczne i stopy stosowane na elementy
wymiany ciepła mają duże ograniczenia jeśli chodzi o ich zastosowanie w wysokich
temperaturach. Wymienniki ciepła pracujące w wysokich temperaturach i środowiskach
korozyjnych są warunkiem „sine qua non" rozwoju nowych technologii produkcji energii ze
źródeł alternatywnych, jak również zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.

Jeszcze do niedawna rozwój technologii wysokotemperaturowych wymienników ciepła był
hamowany poprzez takie czynniki, jak:

- wysokie koszty produkcji stopów niklu,
- niewystarczająca wytrzymałość materiału w wysokich temperaturach,
- niewystarczająca odporność na utlenianie w warunkach pracy.

Aby zwiększyć sprawność wymiennika ciepła i zmniejszyć emisję gazów z urządzeń
energetycznych spalających np. węgiel, należy zwiększyć temperaturę czynnika
pośredniczącego w wymianie ciepła oraz opracować materiały odporne na korozję i na
utlenianie w środowiskach agresywnych. Logicznie wynika więc, że materiały tradycjonalne
(pracujące nawet w zakresie temperatur 800-900°C), z których skonstruowane są elementy
wymiennika ciepła, muszą być zastąpione przez nowe materiały. W tym zakresie interesującą
grupą materiałów są materiały ceramiczne mogące pracować w temperaturach aż do ponad
1400°C.

3. ROZWÓJ NOWYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGU W ZAKRESIE
OPRACOWANIA PROTOTYPOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA [2*5]

W ramach prac w dziedzinie nowych materiałów i technologii, ENEA wraz z innymi
partnerami z przemysłu włoskiego opracowała nowy prototyp wymiennika ciepłą, poddany
aktualnie badaniom funkcjonalnym w warunkach laboratoryjnych. Aktualnie jako elementy
wymiany ciepła stosuje się węglik krzemu (SiC). W badaniach i opracowaniach są również
nowe materiały i rozwiązania technologiczne. Niektóre przykłady pokazano na rys.9+13.



PÓŁPRZEMYSŁOWA LINIA DO PRODUKCJI
PROSZKÓW SiC O PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI
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ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW HETEROGENICZNYCH
(Wymienniki wysokotemperaturowe)

< Rura
MofTZM)

Grąfite
CFC

Grąfite
CFC

Cu
(DS)

RYS. 11
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RuryCu+Al2O}

SiC

RYS. 12. Element kompozytowy rurowy typu „sandwich" dla nowej
generacji wymienników ciepła

Rivestimento CVD (A.Bukat)

POKRYCIA CVD DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

Rury ze stali P105 API,
przed i po pokryciu CVD
0114,3 grubość 7,1 mm,
długość 640 mm

Pokrycia
TiCffiCNffiN

Stal P105 (API)

RYS.13
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MODERNIZACJA SYSTEMÓW ZAWIESZEŃ ENERGETYCZNYCH
RUROCIĄGÓW WYSOKOPRĘŻNYCH

JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI*

*PBW JENERG Sp. z o.o., * * LBM ZD ffiA w Świerku

W referacie przedstawiono przegląd zamocowań rurociągów wysokoprężnych stosowanych w
energetyce oraz kryteria ich doboru.

1. WPROWADZENIE

Rurociągi wysokoprężne w czasie pracy poddawane są działaniom złożonego stanu
obciążeń mechanicznych i cieplnych. Obciążenia te wywołane są ciśnieniem wewnętrznym,
ciężarem własnym, reakcjami zamocowań, ograniczeniami swobody dylatacji cieplnej oraz
różnicami temperatur. Naprężenia, które powstają pod wpływem tych obciążeń sumują się
tensorowo. Największy wpływ na wytrzymałość rurociągów mają obciążenia cieplne
wywołane ograniczeniem swobody dylatacji w czasie uruchamiania lub odstawiania bloku
energetycznego, czyli w tzw. „stanach nieustalonych". Rurociągi wtedy wydłużają się lub
skracają, co powoduje zmiany ich położenia w przestrzeni. Na te zmiany nakładają się reakcje
powstałe od ruchów komór kotła oraz turbiny.

Rurociągi umocowane są w przestrzeni na zamocowaniach, które powinny tworzyć
spójny współdziałający ze sobą układ. Sprawność tego układu zależy od doboru, regulacji,
nastawienia i stanu technicznego zamocowań. Nieodpowiedni ich dobór spowoduje przy
przemieszczaniu się rurociągu wystąpienie dodatkowych sił reakcji. Taki efekt wystąpi także
w przypadku niedokładnej regulacji zamocowań, których siłę udźwigu i zakres przemieszczeń
można zamienić w pewnych granicach. Niewłaściwy stan techniczny zamocowań objawia się
przede wszystkim wzrostem ich histerezy i towarzyszącej jej sile progowej.

Pod pojęciem siły progowej należy rozumieć siłę niezbędną do pokonania wewnętrznych
oporów tarcia przeciwdziałających przemieszczeniom punktu zamocowania. Wartość siły
progowej prawidłowo dobranego i wyregulowanego zamocowania, wyrażona procentowo w
odniesieniu do udźwigu znamionowego, jest zbliżona do procentowej wartości histerezy. W
obliczeniach wytrzymałościowych rurociągów wartość histerezy przyjmuje się do 5%.

W zimnym stanie bloku, siły reakcji zamocowań w przybliżeniu odpowiadają ciężarowi
własnemu jednego przęsła rurociągu. Podczas uruchomienia bloku siły oporów zamocowań
przeciwdziałające zamierzonym przemieszczeniom będą wzrastały od zera do wartości
maksymalnych (progowych). Po ich osiągnięciu zamocowania zaczną się przemieszczać a
reakcje stanowić będą sumę: ciężaru przęsła i siły progowej. Te siły oporu rurociąg pokonuje
dzięki swej sprężystości Podczas odstawienia bloku zachodzi proces odwrotny.

Jeżeli stan techniczny zawieszeń jest zróżnicowany, a więc zróżnicowane są także ich
histerezy, w przypadku szybkich zmian temperatury (np. awaryjne rozprężenie) po
osiągnięciu siły progowej przez jedno zawieszenie ugięty sprężyście odcinek rurociągu może
przemieścić się dynamicznie. Spowoduje to wstrząs, który uruchomi sąsiednie a potem coraz
dalsze zamocowania, wywołując drgania rurociągu i poważne obciążenia dynamiczne.

Drgania rurociągu występujące podczas pracy bloku są najczęściej wzbudzone przez nie
wyważone masy wirujące turbozespołu i urządzeń pomocniczych, zabudowanych na tej samej
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co zawieszenia sprężystej konstrukcji nośnej budynku kotłowni Drgania te, niekorzystne ze
względów zmęczeniowych, sprzyjają przemieszczeniom rurociągów, ułatwiając pokonanie
oporów tarcia mechanizmów zamocowań.

W czasie pracy jak i postoju bloku rurociągi podlegają obciążeniom wywołanym zbyt
dużą histerezą (złym stanem technicznym) zamocowań. Pokonanie tych dużych sił
progowych poszczególnych zamocowań przez usiłujący przemieścić się rurociąg jest kwestią
przypadku — raz te, raz inne zawieszenia hamują ruch rurociągu ograniczając wartość
przemieszczeń w poszczególnych punktach podparcia. W wyniku tego po każdym
odstawieniu rurociąg może przyjmować inne położenie zmieniając w przestrzeni swą trasę.
Ta deformacja trasy powoduje zginanie przede wszystkim łuków, wywołując w nich
dodatkowe naprężenia zmieniające rozkład naprężeń od naciągów kompensacyjnych.
Ogólnie, hamowanie przemieszczeń w niesprawnych punktach podparcia będzie występowało
zarówno przy odstawianiu jak i uruchamianiu bloku. Spowoduje to ograniczenie
przemieszczeń w ogóle i dążenie do przyjęcia przez rurociąg jakiegoś położenia pośredniego,
w którym dylatacyjne zmiany długości poszczególnych odcinków będą powodowały przede
wszystkim skręcanie i zginanie łuków. Zmiany trasy rurociągu będą powodowały również
wędrówkę punktu zerowego.

Złe nastawienie zamocowania może częściowo lub niekiedy nawet całkowicie
uniemożliwić przemieszczenie rurociągu na znacznym jego odcinku. Powoduje to powstanie
siły reakcji zamocowania wymuszającej strzałkę ugięcia, odpowiadającą ograniczeniu
przemieszczenia tego odcinka rurociągu. Wszystkie te siły wywołują momenty zginające i
skręcające, których wartości w odpowiednich przekrojach poprzecznych rurociągu są funkcją
odległości tego przekroju od punktu przyłożenia siły tzn. jej ramienia. Zła praca zamocowań
może zwiększyć wartość naprężeń nawet 2,5 - krotnie w stosunku do przewidywanych w
projekcie.

2. RODZAJE ZAMOCOWAŃ

Najogólniej zamocowania możemy podzielić na:

- podparcia
- zawieszenia

W obu tych grupach występują zamocowania:
sztywne
sprężyste

- absorbery siły - tłumiki drgań

Zamocowania sprężyste dzielimy na:
- sprężynowe - proporcjonalne

sprężynowe - stałosiłowe

Zawieszenia stałosiłowe konstruowane są również jako przeciwciężarowe i dźwigniowe.

Absorbery siły (tłumiki) konstruowane są jako:
sprężynowe
sprężynowo - hydrauliczne

- hydrauliczne
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3. KRYTERIA DOBORU ZAMOCOWAŃ

a) Możliwość zainstalowania zamocowania w przestrzeni kotłowni.

Kryterium to determinuje wybór : zawieszenie czy podparcie.

Należy jednak pamiętać, że podparcia dobrze pracują tylko wtedy, gdy elementy rurociągu
przemieszczają się w osiach: pionowej i wzdłużnej przy minimalnych zmianach położenia w
osi poprzecznej rurociągu.

b) Przemieszczenia:
- dla przemieszczeń równych zero stosuje się zamocowania sztywne
- przyjmuje się, że dla przemieszczeń pionowych mniejszych niż 50 mm

stosujemy zamocowania sprężynowe - proporcjonalne
- dla przemieszczeń pionowych większych niż 50 mm stosujemy zamocowania

stałosiłowe

c) Nośność zamocowania

Jest to kryterium odnoszące się do wszystkich rodzajów zamocowań i określa siłę reakcji
zamocowania.

d) Drgania

Każdy z przypadków musi być rozpatrywany indywidualnie.

4. RODZAJE ZAMOCOWAŃ WYSTĘPUJĄCYCH W KRAJOWYCH
ELEKTROWNIACH

a) Zamocowania sztywne (podparcia i zawieszenia) stosowane są do:
- komór międzystropia
- kolektorów
- punktów stałych

b) Zamocowania sprężynowe - proporcjonalne

Występują głównie jako zawieszenia. Są to najbardziej rozpowszechnione zamocowanie
szczególnie w elektrowniach mniejszej mocy oraz w kombinacjach z zawieszeniami
stałosiłowymi rurociągów bloków 100,200,360 i 500 MW.

c) Zamocowania stałosiłowe

Występują w blokach 100 i 200 MW jako przeciwciężarowe i sprężynowe. W blokach 360 i
500 MW jako sprężynowe. Zamocowania stałosiłowe sprężynowe występują jako podparcia i
zawieszenia.

d) absorbery mocy - tłumiki drgań - w polskich elektrowniach występują niezwykle rzadko.
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5. PRODUCENCI ZAMOCOWAŃ ZAINSTALOWANYCH W KRAJOWYCH
ELEKTROWNIACH

Głównym producentem zamocowań zainstalowanych w polskich elektrowniach jest
CHEMAR - KIELCE, w nieznacznym procencie FK. RAFAKO, występują również
zawieszenia stałosiłowe Comet produkcji angielskiej, oraz pewna ilość zawieszeń różnych
mało znanych producentów. Szeroka gamę nowoczesnych zamocowań w pełnym
omówionym wyżej asortymencie proponuje niemiecka firma LISEGA, która jest światowym
liderem na rynku zamocowań. Zamocowania tej firmy w coraz szerszym stopniu są
instalowane w Polsce podczas modernizacji całych systemów zamocowań rurociągów jak i
podczas wymiany poszczególnych zamocowań.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY UDT DOPUSZCZAJĄCE ZAMOCOWANIA
DO STOSOWANIA NA OBSZARZE POLSKI

- zamocowania nie podlegają dopuszczeniu do pracy przez UDT
- zamocowania zainstalowane na rurociągu podlegają dopuszczeniu do pracy

przez UDT

Dopuszczenie UDT do stosowania zamocowań na obszarze Polski posiadają tylko
zamocowania firmy LISEGA.

Zamocowania CHEMAR i innych firm nie posiadają dopuszczenia do pracy na obszarze
Polski.

7. MODERNIZACJA UKŁADÓW ZAMOCOWAŃ.

Wymiana układów i poszczególnych zamocowań powinna odbywać się w oparciu o:
a - pomiary geodezyjne geometrii położenia rurociągów w stanach zimnym i gorącym
b - przeliczeniach wytrzymałościowych rurociągów w oparciu o dane rzeczywiste
c - dokładnym rozeznaniu kryteriów doboru zamocowań oraz potrzeb technicznych

konkretnego rurociągu
d - dokładnego rozeznania rynku zamocowań, ich jakości i dostępności (czas dostawy)
e - wiedzy o stanie technicznym rurociągów
f-przyjęciu, że pierwotny projekt układu zamocowań jest tylko informacją

pomocniczą

8. WNIOSKI

- Modernizacja całych układów zamocowań, jak i pojedynczych zamocowań powinna być
przygotowana w oparciu o najświeższą wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie
praktyczne.

- Zmodernizowane układy zamocowań czy pojedyncze zamocowanie powinny być tak
dobrane, aby nie trzeba było po modernizacji zmieniać ich fabrycznych nastaw,
dopuszczalne jest jedynie doregulowanie nastaw.
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NADZOROWANIE STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW PARY
ŚWIEŻEJ KOTŁÓW OP701OP230 W ELEKTROCIEPŁOWNIACH

WYBRZEŻE S.A.
BOGDAN ZANTOWICZ

ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A.

W referacie opisano praktyczne podejście do zagadnienia nadzorowania stanu technicznego
rurociągów pary świeżej. Skoncentrowano się na głównych rurociągach parowych.
Omówiono trzy rodzaje GRP i ich trasy. Zaprezentowano zakresy, metody, rodzaje i
częstotliwość badań diagnostycznych. Właściwe podejście do omawianego zagadnienia ma
decydujący wpływ na stopień zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy GRP.

1. UWAGI WSTĘPNE

Zmiana przepisów UDT rozszerzająca dozór techniczny na główne rurociągi parowe
bloków energetycznych zobligowała służby techniczne do przygotowania dokumentów
niezbędnych w procesie rejestracji, w tym pierwszej rewizji dozorowej. Szczególną wagę
położono na określenie stanu technicznego materiału GRP oraz stanu podparć i zawieszeń.
Postawiono pytanie o stopień wyczerpania materiału i czas bezpiecznej eksploatacji.
Dotyczyło to GRP bloków przyjętych do eksploatacji przed rokiem 1990.

Wykonano wstępną inwentaryzację oraz niezbędne zabiegi konserwacyjno - naprawcze.
Wybrano doświadczoną firmę, której zlecono wykonanie czynności proceduralnych,
badawczo-pomiarowych, obliczeniowych wraz z określeniem stanu technicznego rurociągów.
Firma ta w oparciu o własną instrukcję badań GRP, uprzednio zatwierdzoną przez CLDT,
opracowała program badań, który po zaopiniowaniu przez IE Warszawa został zatwierdzony
przez IDT Gdańsk. W oparciu o orzeczenie wydane na podstawie wyników badań
nieniszczących, pomiarów i obliczeń proces zakończono rejestracją.

W założeniach projektowych są pomiary pełzania oraz badania niszczące. Do tego celu
rurociągi są wyposażone w wyznaczone odcinki próbne posiadające specjalne czopy
pomiarowe. Po montażu rurociągu wykonywano pomiary wyjściowe do eksploatacyjnej
oceny pełzania. Wadą tego systemu jest usytuowanie odcinków próbnych na pionowych
prostkach, a więc w miejscach najmniej obciążonych.

2. KONSTRUKCJA EKSPLOATOWANYCH RUROCIĄGÓW

• Duoblok nrl z kotłami OP-70 (BL.NR1)

Główny rurociąg parowy tego bloku jest rurociągiem quasi kolektorowym. Dwa rurociągi
wyprowadzające parę świeżą z kotłów K-l i K-2, poprzez trójnik łączą się w wspólną nitkę
zasilającą turbinę TG-1. Punktami stałymi tego rurociągu są komory wylotowe kotłów oraz
zawór szybkozamykający turbiny. Umownie można powiedzieć, że rurociąg ten jest
rurociągiem „pływającym". Rurociąg jest wyposażony w dwie zasuwy odcinające przy
każdym kotle oraz główną zasuwę odcinającą przed turbiną. Taki układ armatury pozwala
pracować połową mocy bloku.
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Dane techniczne:
- P o = l l , 5 MPa Pr = Pdop = 9.81 MPa
- t 0 = 510 °C tr -tdop =510°C
- materiał rur i kolan - 15HM wg PN-75/H - 84024
- średnica nitki wspólnej 0245 x 16/18mm
- średnica gałęzi dolotowych do trójnika 0 194 x 14mm
- zastosowano na trasie 11 zamocowań, w tym 9 podparć kulowo - sprężynowych i 2

jednokolumnowe zawieszenia sprężynowe.

Omawiany rurociąg przedstawiony jest na rys. 1.

• Blok BC-55 z centralnym wyprowadzeniem pary z kotła OP-230 (BL.NR2)

Rurociąg ten jest utwierdzony w dwóch punktach. Pierwszym jest kolektor wylotowy
pary świeżej kotła, drugim zawór szybkozamykający turbiny. Poza tym na trasie nie ma
innych punktów stałych. Charakterystycznym dla tego rurociągu jest układ z kompensatorem
lirowym. Z uwagi na zasadę pracy blokowej, jedyną zasuwą przynależną do rurociągu jest
główna zasuwa parowa przed zaworem szybkozamykającym turbiny. Dane techniczne:

-po= 16.2 MPa pr = PdoP= 13.62 MPa
-to = 545 °C tr =tdoP =540°C
- materiał rur i kolan - 13HMF wg PN-75/H - 84024
- materiał elementów odlewanych L21HMF,
- średnica rurociągu 0273 x 32mm
- zastosowano na trasie 11 zamocowań, w tym 5 zawieszeń stałosiłowych cięgnowo -

dźwigniowych.

Rys.2 obrazuje trasę tego rurociągu.

• Zunifikowany blok BC-55 z dwustronnym wyprowadzeniem pary z kotła OP-230

Rurociąg pary świeżej pomiędzy kotłem OP-230 a turbozespołem 13 UP 55 w
zunifikowanym bloku ciepłowniczym składa się z dwóch części, z których każda posiada
punkt stały względem osi pionowej. Pierwsza, górna część dostarczona przez „RAFKO", jest
symetrycznym dwunitkowym układem od kolektorów wylotowych do czwórnika, który jest
punktem stałym układu względem osi pionowej (podpory rolkowe). Czwórnik poprzez
zwężkę jest połączony z drugą dolną częścią rurociągu dostarczoną przez „CHEMAR"
Kielce. Część ta jest jednonitkowym rurociągiem posiadającym punkt stały w postaci podpór
ślizgowych na odcinku pionowym - unieruchomienie rurociągu wyłącznie w osi pionowej. Na
całej trasie rurociągu zabudowanych jest 16 podparć i zawieszeń, w tym 2 zamocowania
stałosiłowe sprężynowe.

Dane techniczne:
- p 0 = 16.2 MPa Pr = PdoP= 13.62 MPa
-to = 545 °C tr =tdoP =540°C
- dostawa ..RAFAKO"

- materiał kolektorów, rur, kolan i czwórnika - 10CrMo910 (10H2M)
- wymiary nominalne - kolektory wylotowe 0 324 x 80mm
- czwórnik kuty 324/324/324/159
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- prostki i łuki 0 324 x 65mm
- dostawa „CHEMAR"

- materiał elementów odlewanych - L21HMF
- materiał rurociągów - prostek i łuków gładkich - 13HMF
- wymiary nominalne:

- zwężka zakuwana 324x60/273x32
- trójnik odlewany 273/194/273,
- prostki i łuki 0 273 x 32/36

- zastosowano na trasie 16 podparć i zawieszeń, w tym 2 zamocowania stałosiłowe
sprężynowe.

Trasę tego rurociągu obrazuje rys.3.

3. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zaplanowane badania kompleksowe, okresowe lub doraźne poprzedzone są analizą badań
wcześniejszych, w wyniku czego opracowywany jest odpowiedni zakres i program badań
diagnostycznych. O planowanych badaniach i ich zakresie powiadamiany jest Dozór
Techniczny.

Przyjęto jako zasadę wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych oraz
przeliczeń wytrzymałościowych w oparciu o rzeczywiste parametry eksploatacyjne po
przepracowaniu przez GRP 100.000 godzin. W wyniku określany jest aktualny stan
techniczny, jak również stopień wyczerpania materiału GRP. Określany jest także zakres
niezbędnych prac konserwacyjno remontowych i ewentualne zalecenia co do sposobu dalszej
eksploatacji. Następne badania, badania okresowe, wykonuje się na elementach najbardziej
wytężonych po czterech latach eksploatacji - około 125.000 godzin. Natomiast po około
150.000 godzin pracy badaniom poddaje się wszystkie kształtki (kolana, trójniki hp.) oraz
przynależne im spoiny. Planowych badań niszczących nie wykonywano. Wykonywano
badania niszczące doraźne jedynie na elementach pozyskanych niejako „przy okazji".
Zasadniczo opieramy się wyłącznie na planowanych badaniach i pomiarach nieniszczących.
W przypadku wykrycia znaczących wad w elemencie po analizie zagrożenia element ten
poddaje się wzmożonemu nadzorowi diagnostycznemu i/lub planuje się jego wymianę.

• Badania nieniszczące - metody i miejsce
- badania magnetyczno-proszkowe: strefy rozciągane, spoiny obwodowe, obszary zmian

kształtu,
- repliki: strefy rozciągane w miejscu wystąpienia największej owalizacji, a dla trójników w

miejscach zmian kształtu,
- pomiar twardości: w miejscach wykonanych replik oraz w spoinach, strefach wpływu

ciepła i materiale rodzimym przy spoinie,
- pomiary owalizacji łuków w pięciu przekrojach,
- pomiary grubości ścianki łuków i odcinków prostych,
- badania ultradźwiękowe wybranych spoin oraz miejsc o spadkach ujemnych,
- pomiary pełzania na zachowanych czopach pomiarowych.
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• Obliczenia (obliczeniowy projektowy czas pracy 100.000 i 200.000 godzin)

W badaniach kompleksowych wykonuje się szereg obliczeń, a w szczególności obliczenia:
- wielkości i szybkości deformacji,
- naprężeń od deformacji,
- naprężeń sumarycznych,
- analizę stanu wytrzymałościowego,
- stopnia wyczerpania trwałości materiału.

Podstawą do obliczeń są dane eksploatacyjne, w tym czas pracy elementu, ilość uruchomień z
różnych stanów termicznych oraz wyniki pomiarów i badań diagnostycznych.

• Badania niszczące (projektowo: pobranie wycinków z odcinka pionowego)

Badania niszczące wykonywano dotychczas na materiale uzyskanym w wyniku wymian
odcinkowych wymuszonych przez eksploatację - wymiany zwężek pomiarowych lub
zmianami konstrukcji - zmiana miejsca odejścia rurociągu wydmuchowego.

Wykonuje się badania właściwości mechanicznych w temperaturze otoczenia:
- statyczne próby rozciągania,
- próby udarnościowe,
- pomiary twardości.

Inne badania:
- kontrolne analizy składu chemicznego,
- metalograficzne makroskopowe powierzchni rur,
- staloskopowe pomiary grubości warstwy tlenków,
- metalograficzne mikroskopowe.

W wyniku tych badań otrzymujemy ocenę stopnia degradacji materiału badanego rurociągu.
Stosuje się różne kryteria oceny.

• Ogólna prognoza dalszej eksploatacji GRP

Prognoza ta oparta jest na wynikach dotychczasowych badań, pomiarów i obliczeń. Jest
oczywiste, że będzie ona uaktualniana każdorazowo i dla każdego GRP po wykonaniu
następnych planowanych badań.

Materiał 15HM - właściwości wytrzymałościowe:
- Rm = 450 MPa zbliża się do dolnej granicy normy,
- Re = 268 MPa poniżej dolnej granicy normy,
- A5 =35,4%,
- struktura - ferrytyczno-bainityczna, wydzielenia węglików na granicach ziarn i w

ziarnach, wydzielenia miejscami tworzą łańcuchy - rys.4 i 5,
- prognozuje się: pracę odcinków prostych do 200.000 godzin, w roku 2003 wymienić

część kolan.



Materiał 10H2M - prognozuje się pracę odcinków prostych powyżej 200.000 godzin, a
kolan i łuków do 180.000 godzin.

Materiał 13HMF - prognozuje się pracę odcinków prostych powyżej 200.000 godzin, a
kolan i łuków do 150.000 godzin.

4. ZAMOCOWANIA GRP

Ważnym zagadnieniem jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym podparć i
zawieszeń rurociągów ogólnie a rurociągów pary świeżej szczególnie. Z tego względu w
badaniach kompleksowych zagadnienie to ma właściwe odniesienie. Moment jest w tych
badaniach dogodny ze względu na to, że cały rurociąg jest pozbawiony izolacji. W tym czasie
wykonuje się takie czynności jak:

- sprawdzenie położenia rurociągu na trasie z porównaniem do stanu projektowego,
- oględziny stanu podparć i zawieszeń,
- regulacje zamocowań,
- korygowanie trasy rurociągu,
- pomiary spadu na odcinkach poziomych w celu wykrycia ewentualnych miejsc ze

spadkami ujemnymi, w których mógłby zalegać kondensat.

W wyniku prac wykonanych na obiekcie w połączeniu z danymi z eksploatacji i projektu
otrzymujemy w raporcie końcowym:

- zaktualizowane wartości reakcji zamocowań,
- zaktualizowane wartości przemieszczeń w stanie zimnym i gorącym,
- histerezę przemieszczeń.

Podczas corocznych odstawień bloku wykonuje się dokładne oględziny zamocowań ich
konserwację i ewentualną korektę ustawienia.

W trakcie eksploatacji większość zamocowań jest bezpośrednio niedostępna. W tym
czasie wykonuje się okresowe oględziny trasy oraz pomiar rzeczywistej wartości siły
przenoszonej przez zamocowanie. Wykonuje się także okresowe pomiary przemieszczeń
rurociągu w trzech kierunkach w wyznaczonym punkcie.

Poprawność doboru podparć i zawieszeń jest różna.
• GRP, przedstawiony na rys.l, ma wymienionych 8 z 11 zamocowań na urządzenia

nowszej konstrukcji.
• GRP, według rys.2, został wymieniony na nowy w roku 1996. Trasa rurociągu pozostała

praktycznie niezmieniona. Zastosowano podparcia i zawieszenia nowej konstrukcji.
• GRP typowego bloku BC55 - rys.3, pracują poprawnie i według naszej oceny pomimo

pewnych niedostatków dobrane są poprawnie.

5. PRZYKŁADY WYKRYTYCH WAD
W trakcie przeglądów i badań rurociągów pary świeżej eksploatowanych bloków wykryto

i usunięto szereg wad. Niektóre z tych wad wymieniono poniżej. Można je sklasyfikować
według źródła ich powstawania:
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• wady projektowe:
- zły dobór podparć i zawieszeń,
- brak ustalenia obejmy - szczególnie dla podparć poziomej części rurociągu (rys.6 i 7),
- brak w projektach reperów przemieszczeń,
- wadliwa konstrukcja króćców, szczególnie impulsowych,
- nieuwzględnienie w projekcie odciążenia gardzieli zasuw.

• wady eksploatacyjne:
- pęknięcia termoszokowe, głównie pęknięcia krawędzi otworów króćców

odpowietrzeń, odwodnień i wydmuchowych,
- zmęczeniowe pęknięcia elementów zamocowań, w tym sprężyn,
- pękanie spoin głównych, obwodowych i pachwinowych, zwykle w strefie wpływu

ciepła.

• wady wytwórcze:
- wady hutnicze - rys.8,
- zabudowa elementów wykonanych ze stali niższego gatunku,
- niedopuszczalne wady w spoinach montażowych.

6. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

W okresie 1992 - 2001 wielokrotnie występowała potrzeba różnych ingerencji remontowych
w eksploatowane GRP i inne rurociągi pary świeżej. Niektóre z nich przedstawiono poniżej:

• wymiany odcinków rurociągów:
- kolektorów wylotowych ze względu na pęknięcia termoszokowe - OP230,
- trójnika do rurociągu wydmuchowego ze względu na pęknięcia termoszokowe -

OP230,
- wymiana kolan i prostek ze względu na wady hutnicze - OP70, OP230,
- wymiana głównego czwórnika GRP zunifikowanego bloku BC55 wykonanego ze

stali węglowej na właściwy ze stali 13HMF,

• zmiany konstrukcyjne:
- króćca impulsu ciśnienia elementów kolektorów pary - GRP zunifikowanego

bloku, BC55 - rys.9,
- zamontowanie układu rozprężania gardzieli zasuw zabudowanych na rurociągach pary

świeżej,
• zmiany elementów zamocowań:

- zamocowań GRP duobloku,
- zamocowań GRP elementów z kompensatorem lirowym,
- obejm zawieszeń i podpór podparć stałych i sprężynowych na „mocniejsze"- GRP

zunifikowanego bloku BC55,
- zamontowanie trójosiowych wskaźników przemieszczeń - rys. 10.
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7. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

• Nadzór techniczny nad GRP i innymi rurociągami pary świeżej, ze względu na
bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloku energetycznego, powinien należeć do
priorytetowych działań służb techniczno - diagnostycznych.

• Należy ustanowić harmonogramy lub plany i bezwzględnie realizować badania tych
rurociągów. Punktem wyjścia powinny być kompleksowe badania wykonywane po
przekroczeniu umownej granicy 100.000 godzin pracy.

• Szczególnym nadzorem należy objąć elementy najbardziej wytężone oraz obszary
potencjalnie narażone na wystąpienie uszkodzeń.

• Z doświadczeń wynika, że badania metalograficzne dla określenia stopnia zaawansowania
procesu pełzania należy wykonywać na zewnętrznych powierzchniach łuków w miejscach
największej owalizacji.

• Elementy armatury (zawory, zasuwy) nie są elementami krytycznymi, ponieważ są
wymieniane wcześniej niż mogłaby nastąpić znacząca degradacja materiału.

• W trakcie wymiany rurociągu lub budowy nowego bloku należy wykonać badania stanu
„zerowego". Wyniki tych badań będą pomocne w ocenie stanu rurociągu w trakcie
eksploatacji. Do badań tych zaliczamy badania struktury, pomiary twardości i pomiary
owalizacji.

• Ponieważ kolana poddawane są procesom wytwórczym (gięcie, obróbka cieplna) oraz
naprężeniom gnącym w trakcie eksploatacji, ich trwałość jest mniejsza niż odcinków
prostych.

• Duży wpływ na stan rurociągu mają podparcia i zawieszenia. Urządzenia te należy
systematycznie kontrolować, konserwować i naprawiać. Szczególną uwagę należy zwrócić
na te zamocowania, które mogą mieć wpływ na „ujemne" spadki i tworzenie się obszarów
zalegania kondensatu.

• Wykonane pomiary rzeczywistych reakcji przenoszonych przez zawieszenia wykazały
dobrą korelację z obliczeniami projektowymi - różnice nie przekraczają 4%. Dotyczy to
GRP typowego bloku BC55.

• Należy wyposażyć GRP we wskaźniki przemieszczeń, zabudowane w miejscach
największych przemieszczeń i badać histerezę.

• Należy dbać o właściwy stan izolacji rurociągów pary świeżej.
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Zamocowanie sprężynowe

U Zamocowanie stafosifowe

Podparcie przesuwne

||— Utwierdzenie

Rys.2. GRP bloku BC 55 - centralne wyprowadzenie pary z kotła OP230
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Rys.3. GRP zunifikowanego bloku BC55
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x500

Struktura złożona z ziaren odpuszczonego bainitu i ferrytu.
Obszary bainityczne równomiernie rozmieszczone w ferrytycznej osnowie.

Nie obserwujw się wydzieleń węglików na granicach ziaren ferrytu i bainitu.

xl 000

Rys.4. Mikrostruktura materiału rury ex 17,5 - stal 15HM.
Zgład wzdłużny pobrany po stronie wewnętrznej łuku - kolana.

GRP BL.12000r.
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Struktura składa się z ziaren odpuszczonego bainitu i ferrytu.
Obszary bainityczne równomiernie rozmieszczone w ferrytycznej osnowie.

Występują wydzielenia węglików na granicach ziaren ferrytu i bainitu.
Wydzielenia te łączą się miejscami w łańcuchy.

xl 000
Rys.5. Mikrostruktura materiału rury 0193,7 x 17,5 - stal 15HM.

Zgład wzdłużny pobrany po stronie zewnętrznej łuku - kolana.
GRP BL.l 2000r.
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Rys.6. Wyłamane podparcie z 7. GRP - blok nr 1 - 1992r.

Rys.7. Wygięte podparcie z 8. GRP - blok nr 1 - 1992r.
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PRÓBKA
pobrana z kolana 0 244,5x16
Materiał-15HM
Zgład poprzeczny.
Powiększenie xl 00

Zawalcowanie biegnące od
powierzchni zewnętrznej rury na

głębokość około 3mm.
Gruboziarnista struktura

ferrytyczno - bainityczna.

PRÓBKA jak wyżej

Zakończenie zawalcowania

PRÓBKA jak wyżej

Na głębokości około 4mm w linii
zawalcowania widoczne pasma

wtrąceń niemetalicznych.

Rvs.8. GRP BL.l 1996 r. wada hutnicza
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Rys.9. Króciec kielichowy z osłoną termoszokową

Rys. 10. Trójosiowy wskaźnik przemieszczeń
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AUTOMATYZACJA BADAŃ PEŁZANIA, ZBIERANIA,
ARCHIWIZOWANIA I PRZETWARZANIA WYNIKÓW POMIARÓW

ANDRZEJ TOKARZ, ADAM ZIELIŃSKI, ANDRZEJ MACIOSOWSKI

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica - Gliwice

Opisano ogólne zasady wyznaczania zalecanych do obliczeń własności z prób pełzania,

zaprezentowano system automatycznego nadzoru i prowadzenia długotrwałych prób

pełzania w IMŻ, archiwizowania i przetwarzania wyników pomiarów oraz tworzenia

banku danych obejmujących wyniki zakończonych, długotrwałych prób pełzania,

zgromadzonych metodą tradycyjną i uzyskiwanych w badaniach nad nowymi gatunkami

stali.

1. WPROWADZENIE

Rozwój stali przeznaczonych na elementy ciśnieniowe pracujące w podwyższonej
temperaturze wiązał się ściśle z rozwojem energetyki cieplnej, w tym ze wzrostem sprawności
cieplnej, obniżeniem jednostkowych nakładów inwestycyjnych, ograniczeniem emisji spalin i
pyłów do atmosfery, podwyższeniem parametrów pary (temperatury i ciśnienia). W ostatnich
latach tendencje te nasiliły się, wyrazem czego jest wprowadzanie do eksploatacji nowych
jednostek energetycznych o nadkrytycznych parametrach pary (o temperaturze do 600°C i
ciśnieniu do 30MPa). Stawiane coraz częściej żądania określania wytrzymałości na pełzanie
Rz/To dla znacznie wydłużonych czasów obliczeniowych To, a mianowicie dla to= 200 000
godzin, a nawet To = 250 000 godzin, to jest dla około 25-5-30 lat pracy, w porównaniu do
dotychczas obowiązującego to = 100 000 godzin (około 12 lat) [1,2], wymuszają prowadzenie
znacznie wydłużonych prób pełzania i stosowanie odpowiednich metod przewidywania
trwałości urządzeń. Maże się to z koniecznością prowadzenia wieloletniej, systematycznej
kontroli i rejestracji parametrów prób pełzania oraz z przechowywaniem ogromnej populacji
danych pomiarowych.

Aby obniżyć koszty prowadzenia badań, zwiększyć ich wiarygodność oraz
zautomatyzować proces archiwizowania i przetwarzania wyników prób pełzania,
zaprojektowano i zainstalowano opisany poniżej SYSTEM.

2. OGÓLNE ZASADY WYZNACZANIA ZALECANYCH DO OBLICZEŃ
WŁASNOŚCI Z PRÓB PEŁZANIA - PLANOWANIE PRÓB PEŁZANIA

Na ogół przyjmuje się, że próby pełzania dla wyrobów nowych gatunków stali powinny
być prowadzone przy 4-6 poziomach temperatur, będących wielokrotnością 25 (do 500°C)
lub 50 (powyżej 500°C) [3,4]. Najwyższa temperatura prób nie powinna przy tym
przekraczać przewidywanej temperatury pracy o więcej niż o 50°C.

Przy każdej temperaturze należy prowadzić próby przy 4-7 poziomach naprężeń,
dobierając je tak, aby rozpiętość czasu trwania prób obejmowała co najmniej 3 rzędy
wielkości, to znaczy poczynając od kilkuset godzin (minimum 500 godzin [3]), poprzez kilka
tysięcy, aż do czasów dłuższych, sięgających 10 godzin [5]. Przy każdym naprężeniu należy
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zbadać co najmniej 2 próbki, bowiem podwojenie ilości próbek powoduje 1,5 krotne
zawężenie przedziału umości [5].

Sumaryczny czas trwania prób przy badaniu materiału z jednego wytopu powinien być
większy niż 250 000 godzin. Przy czym przy wyznaczaniu własności nowego gatunku stali
należy zbadać kilka, co najmniej 3-5 wytopów, a sumaryczny czas trwania prób powinien
osiągnąć 5 • 10 -10 godzin [5].

3. ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZBIERANIA,
PRZETWARZANIA IEKSTRAPOLOWANIA WYNIKÓW PRÓB PEŁZANIA

W celu zobiektywizowania wyników pomiarów i obniżenia kosztów prowadzenia
długotrwałych prób pełzania, wprowadzono System automatycznego nadzoru i prowadzenia
prób z funkcjami archiwizowania i przetwarzania danych, gromadzenia dodatkowych
wyników pomiarów służących do monitorowania warunków środowiskowych /temperatury
nawiewanego powietrza, temperatury w pomieszczeniach laboratoryjnych/ oraz mierzonych
napięć fazowych w trójfazowej sieci zasilającej urządzenia [1].

3.1. Założenia projektowe

Przyjęto, że doraźnie System wykonywać będzie pomiary w:
- 10 jednopróbkowych - sześciostanowiskowych maszynach do prób pełzania (MJ)
- 4 maszynach wielopróbkowych (MW) — do około 200 próbek każda
- 3 punktach pomiaru temperatury w pomieszczeniach i nawiewanego powietrza
- tablicy rozdzielczej - pomiar napięć fazowego sieci zasilającej.

System będzie mógł być rozbudowany. W szczególności System charakteryzuje się tym, że:
• stanowiska jednopróbkowe są wyposażone w:

- 2 termopary płaszczowe <f> 1 mm typu K, o dopuszczalnej temperaturze pracy
800°C,

- magnetyczne czujniki wydłużenia o zakresie 0-25 mm, o rozdzielczości większej
niż 0,1 mm,

• maszyny wielopróbkowe są wyposażone w 3 termopary kontrolne (w dolnej,
środkowej i górnej strefie pieca),

• pomiar temperatury - z rozdzielczością większą niż 1°C, z uwzględnieniem
kompensacji temperatury wolnych końców termopar,

• rejestracja temperatury i wydłużenia - automatyczna co 1 minutę,
• okres przechowywania danych pomiarowych 3 miesiące,
• prezentacja danych (raportowanie) - tabelarycznie i wykreślnie za okres 8 godzin

(zmiany I, II i IH),
• stany alarmowe (przekroczenie dopuszczalnej granicy tolerancji od wartości

temperatury zadanej) sygnalizowane są:
- wielobarwną sygnalizacją świetlną,
- telefonicznie przez modem, na ustalony numer telefonu dyżurnego (podczas II

i III zmiany oraz w dni wolne od pracy),
• przenoszenie danych, na zewnętrzne, trwałe nośniki pamięci, jest dokonywane

celem ich zarchiwizowania i przetwarzania.
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3.2. Opis Systemu

Podstawowymi elementami Systemu Automatycznego Nadzoru Prób Pełzania (SANPP) są
układy mikroprocesorowe w postaci komputerów PC (rys. 1).

Komputer Pomiarowo-Rejestrujący: Zlokalizowany w pomieszczeniu przylegającym do
laboratorium, pracujący w systemie operacyjnym Windows 98, z rezerwowym zasilaczem
bezprzerwowym (UPS) wysokiej jakości

Komputer Wiz"*ti*»w-yjny: Zlokalizowany z dala od laboratorium, w wykonaniu
standardowym (biurowym), o typowej konfiguracji sprzętowej, pracującego pod kontrolą
systemu operacyjnego Windows 98.

Obydwa komputery są sprzężone ze sobą poprzez podłączenie do istniejącej sieci
komputerowej Instytutu, co pozwala na wzajemną wymianę danych informatycznych oraz
łatwą rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne stanowiska podglądu przebiegu
eksperymentów w Laboratorium.
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Rys.l. Schemat blokowy Systemu Automatycznego Nadzoru Prób Pełzania (SANPP)

W Systemie zainstalowano trzy współpracujące programy:
LabPel - podstawowy, obsługujący punkty pomiarowe zainstalowane w maszynach do prób
pełzania (MJ i MW) i dodatkowych urządzeniach pomiarowych, służący do zbierania i
rejestracji danych pomiarowych (temperatury, przyrostu wydłużenia próbki
i napięcia w sieci) w funkcji czasu trwania eksperymentu i przekazywania danych do
archiwizowania oraz nieodwracalnego usuwania zarchiwizowanych danych ze zbioru
podstawowego. Blokowy schemat - planszę przeglądu stanu pracy maszyn w laboratorium
pełzania, obsługiwanego przez System, przedstawiono na rysunku 2.

Rys.2. Plansza przeglądu stanu pracy stanowisk laboratoryjnych - ekran komputera
pomiarowo rejestrującego
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TLabPel -służący do przeglądania, analizy i opracowywania danych pomiarowych,
wzbogacony o opcje drukowania.

TPrPel - służący do przeglądania i opracowywania zarchiwizowanych danych. Program
zainstalowny w Komputerze Wizualizacyjnym umożliwia:

• podgląd w czasie rzeczywistym aktualnych parametrów przebiegu eksperymentu
(temperatury, wydłużenia, napięcia w sieci, temperatury otoczenia),

• przeglądanie w postaci tabeli zarejestrowanych temperatur i wydłużeń próbki
w czasie trwania eksperymentu,

• przeglądanie w postaci tabeli zarejestrowanych temperatur próbki w czasie trwania
stanu alarmowego — przekroczenia przez temperaturę pełzania Tz górnej granicy
tolerancji T z +dTz

• przeglądanie opisu tekstowego i historii przebiegu eksperymentu zarejestrowanego
lub podlegającego rejestracji.

• przekazanie danych, przykładowo do arkusza kalkulacyjnego Excel, celem dalszego
przetworzenia,

• przekazanie danych do archiwizowania.

3 3 . Zbieranie danych pomiarowych

Dane pomiarowe z poszczególnej próby są zbierane przez Program Komputera
Pomiarowo-Rejestrującego i zestawiane w formie bloków informacji, zawierających bieżące
informacje o stanie pracy maszyny i wykonywanej próbie. Przykładowo, na rys. 3, 4, 5
przedstawiono zestaw informacji o parametrach próby (rys. 3), wykres przebiegu temperatury
próby (rys. 4), plansze z danymi pomiarowymi i danymi w postaci tabelarycznej (rys. 5).

800,0 -c I 801,2 -C 1 999,0 -C 1 603,3 -c

Rys. 3. Wygląd okna prezentacji bieżących wyników uśredniania
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Rys.4. Przykładowy wykres temperatury próby - do raportu z III zmiany (ekran
komputera wizualizacyjnego)

Rys. 5. Wygląd okna prezentacji przebiegu pracy stanowiska maszyny
jednopróbkowej (MJ) w postaci tabelarycznej

3.4. Archiwizowanie daoych pomiarowych

Wyniki wykonanej próby można poddać procesowi archiwizacji, a po sprawdzeniu jej
prawidłowego przeprowadzenia - ich trwałego usunięcia z podstawowego zbioru danych
Systemu. Wyboru wyników prób do archiwizowania dokonuje się ze zbioru zasadniczego,
który obejmuje dane przedstawione w panelu „Przeglądanie prób" (rys. 6.).

Na rysunku 7 przedstawiono okno prezentacji wyników szczegółowych jednej z prób
(H16A). Zebrane wyniki zakończonych prób można poddać procesowi „Archiwizacja"
(rys.8).

Za pośrednictwem opcji „Do schowka" dokonuje się (rys. 9), wyboru odpowiednich
pozycji wyników szczegółowych zapisanych podczas próby. Wybrane dane można przenieść
przykładowo do arkusza kalkulacyjnego korzystając z programu Excel czy Statistica.
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Rys.6. Okno programu LABPEL - przeglądanie prób

Rys.7. Okno prezentacji wyników szczegółowych próby stałej

Rys. 8. Okno wyboru prób przeznaczonych do archiwizacji
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Rys. 9. Okno programu TPrPel - wybór danych do schowka

3.5. Przetwarzanie i ekstrapolowanie wyników

Wyniki do przetwarzania (wykonywanie zestawień, wykresów, obliczeń itp.) mogą być
czerpane z danych zebranych przez program LABPEL Komputera Pomiarowo-
Rejestrującego, z danych zebranych przez System i zarchiwizowanych oraz z innych danych
zarejestrowanych niezależnie od Systemu na nośnikach zewnętrznych.

Rozszerzony algorytm systemu komputerowego wspomagania procesu przetwarzania
zarchiwizowanych danych, obejmujących również bazę wyników badań metaloznawczych
(zarejestrowanych na magnetooptycznych nośnikach obrazów mikrostruktur z mikroskopu
skaningowego, świetlnego i makro zdjęć utrwalonych techniką cyfrową), przedstawiono na
rysunku 10.

Baza zarchiwizowanych wyników prób pełzania uzupełniona jest tabelarycznym
rejestrem zleceń (lub wykazem prac wewnętrznych) i innymi niezbędnymi informacjami z
określeniem wzajemnych relacji pomiędzy nimi W tym celu można skorzystać z programu
ACCESS.

Zarówno do wykreślnej, jak i tym bardziej do analitycznej metody ekstrapolacji,
niezbędne jest tabelaryczne zestawienie wyników w postaci raportu (rys. 11),
umożliwiającego wyznaczenie zależności:

R = f (t) w układzie log R - log T przy t = const

Parametr L = T • (C + Jog T) = const przy er = const

T = t[°C]+273[K]

R - wytrzymałość na pełzanie lub granica pełzania Ri
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Rys. 10. Ogólna struktura systemu komputerowego wspomagająca proces przetwarzania
zarchiwizowanych danych

Wy nikj prób petzama «.«

Rys. 11. Przykładowy raport z bazy danych „Wyniki prób pełzaniar

4. TESTOWANIE SYSTEMU

Po zainstalowaniu w 1999 Systemu przeprowadzono kilkadziesiąt prób pefeania,
osiągając czasy trwania pojedynczych prób ponad 20 000 h. Rejestrowano wyniki
pojedynczych prób i tworzono zbiory danych pomiarowych, które poddane zostały
archiwizacji.



Od lutego 2001 r. dokonywane i gromadzone są dodatkowe pomiary temperatury
otoczenia i napięcia sieci zasilającej Laboratorium Pełzania. Spełniono w ten sposób wymóg
Systemu Kontroli Jakości monitorowania środowiska w jakim prowadzone są próby. System
pozwala na bieżące przeglądanie danych, dokonywanie wydruków tabelarycznych lub
graficznych do raportów obejmujących poszczególne zmiany.

Trwające kilka miesięcy testowanie rozszerzonego Systemu i ponad dwuroczne
testowanie Systemu zasadniczego, wykazało, że spełniają one oczekiwania tak co do sposobu
gromadzenia danych pomiarowych, przepływu informacji poprzez komputerową sieć
Instytutową, jak i możliwości prowadzenia prób bez nadzoru na II i TU zmianie oraz w dni
wolne od pracy. Stwierdzono również wystarczającą dokładność i niezawodność Systemu.

Stan ten upoważnił do wykorzystania rozszerzonego Systemu w prowadzeniu badań
objętych zadaniami Projektu Zamawianego PBZ-KBN 12/T08/T10/99 i projektów celowych.

Źródła informacji
1. DT-UC-90/WO-O - Warunki Techniczne Dozoru Technicznego Urządzenia

Ciśnieniowe - Obliczenia Wytrzymałościowe, 1991 r.
2. PN-72/M-34033 - Rurociągi pary i wody gorącej. Obliczenia grubości ścianek rur
3. PN-76/H-04330 - Próba pełzania metali
4. DIN50118-Zeitstandversuch
5. V. Foldyna, A. Jakobowa, J. Koucky - Vyhodnocovani vysledku zkousek teceni a jejich

spolehlivost pro extrapolaci. CSVTS - Technicko AktuaUty Vitkovice, nr 2,1975 r.
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OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH
CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

Z FERRYTYCZNEJ STALI 12Cr-lMo-V
PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

JANUSZ DOBRZAŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza

Przeprowadzono badania metaloznawcze stopowej staliferrytycznej 12Cr-lMo-Vo strukturze
odpuszczonego martenzytu po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w czasie od
ok 68 do 145 tys. godzin. Omówiono zachodzące zmiany struktury związane z postacią
martenzytu, rozwojem procesów wydzieleniowych wąglików oraz wewnętrznych uszkodzeń
jako skutków długotrwałego działania procesów aktywowanych cieplnie. Opracowano
uogólniony schemat kształtowania się zmian struktury i rozwoju uszkodzeń wewnętrznych w
zależności od stopnia wyczerpania. Opracowano klasyfikację zmian struktury i uszkodzeń
wewnętrznych w zależności od stopnia wyczerpania. Przedstawiono zasady klasyfikacji stali
ferrytycznej 12Cr-lMo-Vpo długotrwałej eksploatacji oraz sposób oceny stanu materiału
stosowane w praktyce przemysłowej.

1. WSTĘP

Wysokociśnieniowe instalacje energetyczne pracujące w podwyższonej temperaturze są
projektowane według przepisów, które mają zapewnić im odpowiednio dużą trwałość. Stan
elementów, które pracują w najtrudniejszych warunkach tzn. przy najwyższych parametrach
temperaturowo-naprężeniowych i które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wcześniej niż
inne, w decydującej mierze wpływa na trwałość i dyspozycyjność kotła. Elementy te
nazywamy krytycznymi elementami kotła i dzielimy je na dwie grupy:

-1 grupa to pracujące poniżej temperatury granicznej (Te<Tg),
- II grupa to pracujące powyżej temperatury granicznej (T,>Tg) tzn. w

warunkach pełzania.

Długotrwała eksploatacja w warunkach oddziaływania temperatury i ciśnienia powoduje
zmiany w strukturze materiału, spadek własności użytkowych i rozwój procesów niszczenia.

Zmiany własności ograniczające trwałość są spowodowane przede wszystkim:
- rozpadem obszarów perht/bainit lub odpuszczonego martenzytu (w zależności od

gatunku stali),
- wydzielaniem i przemianami węglików,

zmianami morfologii węglików,
- zmianami składu chemicznego osnowy.

Trwałość jest nierozerwalnie związana z procesami niszczenia, których w przypadku
elementów instalacji energetycznych jest wiele. Charakter niszczenia i rodzaj dominującego
lub dominujących procesów niszczenia zależy od warunków i parametrów pracy elementu.

Znaczna liczba krajowych bloków energetycznych osiągnęła bądź znacznie przekroczyła
założoną trwałość obliczeniową wynoszącą 100 tys. godzin. Ocena stanu eksploatowanych
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bloków energetycznych ma zatem bardzo istotne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Ocena
taka pozwala na podejmowanie decyzji, których celem jest:

- określenie przydatności do przedłużonej, bezpiecznej pracy w ustalonych
warunkach dalszej eksploatacji,

- wybór elementów i planowanie ich badań, napraw, remontów, modernizacji lub
nawet wymiany,

- wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ocena stanu materiału jest jedną z głównych składowych oceny elementu. Wymaga ona
jednak znajomości zachodzących zmian w strukturze materiału a skutkiem tego zmian
własności użytkowych spowodowanych długotrwałą eksploatacją.

W krajowych blokach energetycznych elementy konstrukcyjne pracujące w warunkach
pełzania są najczęściej wykonane z czterech gatunków stali: 16M, 15HM, 10H2M i 13HMF
lub ich ścisłych odpowiedników zagranicznych.

W kotłach bloków energetycznych mocy 360 i 500 MW tzn. największych w kraju, na
wyższych stopniach przegrzewu zastosowano stal 20H12M1F lub jej ścisłe odpowiedniki
zagraniczne (12Cr-lMo-V).

Ocena stanu materiału z niskostopowych stali typu Cr-Mo, Cr-Mo-V jest przedmiotem
zainteresowania Zakładu Materiałoznawstwa IMŻ od ponad dwudziestu lat, a uzyskane
wyniki przedstawiono w licznych wcześniejszych publikacjach z udziałem autora. Również
od kilkunastu lat zmiany zachodzące w strukturze stali stopowej typu 12Cr-lMo-V oraz
ocena stanu materiału po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania są przedmiotem
badań IMŻ. Przedstawione poniżej wyniki badań tej stali dotyczą zmian struktury, w
powiązaniu ze stopniem wyczerpania i względnym odkształceniem, oraz opracowanych zasad
klasyfikacji stali typu 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.

2. MATERIAŁ DO BADAŃ

Stal 20H12M1F o składzie chemicznym i własnościach stanu wyjściowego wyrobów
hutniczych według PN-85/H-84024 została zastosowana na wysokociśnieniowe elementy
pracujące w temperaturze od ok. 540 do 575 °C przy ciśnieniu ok. 20 MPa w obiegu
pierwotnym i ok. 6 MPa w obiegu wtórnym kotłów energetycznych, a w szczególności na:

- cienkościenne elementy ogrzewane spalinami od zewnątrz (wężownice),
- grubościenne elementy ogrzewane parą przegrzaną od wewnątrz (komory

wylotowe i kolektory zbiorcze).

Do badań pozyskano materiał z obu grup elementów części ciśnieniowej kotła po czasie
eksploatacji od ok. 68 do 145 tys. godzin z dziewięciu kotłów bloków 360 i dwóch bloków
500 MW.

3. ZMIANY STRUKTURY PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI W
WARUNKACH PEŁZANIA STALI 12Cr-lMo-V BEZ WEWNĘTRZNYCH
USZKODZEŃ

Przeprowadzone szerokie badania struktury stali 12Cr-lMo-V w stanie wyjściowym i po
różnych okresach eksploatacji, od ok. 68 do 145 tys. godzin, w warunkach pełzania
prowadzone za pomocą mikroskopów świetlnego oraz elektronowych skaningowego i
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transmisyjnego ujawniły istnienie związku pomiędzy obrazem mikrostruktury, a stopniem
rozwoju procesów wydzieleniowych i stopniem wyczerpania.

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie sekwencji zmian struktury od
struktury stanu wyjściowego w postaci odpuszczonego martenzytu do ferrytu z węglikami i
fazaLavesa.

Schemat ilustrujący zachodzące zmiany w strukturze wraz z odpowiadającym im składem
fazowym wydzieleń i stopniem wyczerpania pokazano na rys.l.

Rys. 1. Schemat zmian struktury podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
stali 12Cr-lMo-V w powiązaniu ze stopniem wyczerpania i względnym
odkształceniem

Strukturę stanu wyjściowego (przed eksploatacją) stanowi odpuszczony martenzyt z
wyraźnie zaznaczonymi głównie na granicach listew oraz miejscami drobnymi wydzieleniami
węglików typu M23Q na granicach ziarn byłego austenitu (rys.2). Obrazem pierwszego etapu
zmian jest struktura charakteryzująca się nieznacznym rozpadem odpuszczonego martenzytu
co objawia się: częściowym zanikiem listew martenzytu, wydzieleniami w postaci
łańcuszków na granicach ziarn byłego austenitu, nieznacznym wzrostem podziarn oraz ilości i
wielkości węglików typu M2 3C6. Kolejny etap zmian struktury to znaczny rozpad
odpuszczonego martenzytu z zanikiem listew martenzytu, licznymi łańcuszkami wydzieleń na
granicach ziarn byłego austenitu, znaczną ilością wydzieleń węglików na granicach byłych
listew martenzytu, dalszym wzrostem podziarn i wielkości węglików M23C6 (rys.3).
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Rys.2. Obraz struktury stanu wyjściowego stali ferrytycznej typu 12 Cr - 1 Mo - V;
stan materiału: klasa 1

Rys.3. Obraz struktury stali ferrytycznej typu 12 C r - 1 Mo - V po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania; stan materiału: klasa 3

Rys.4. Obraz struktury stali ferrytycznej typu 12 C r - 1 Mo - V po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania; stan materiału: klasa 3/4

Następnemu stadium zachodzących zmian odpowiada struktura charakteryzująca się
caflcowitym zanikiem odpuszczonego martenzytu składająca się z ferrytu i węglików M23C6,
w której można zaobserwować dalszy wzrost podziarn oraz wielkości węglików przez ich
koagulację i koalescencję (rys.4). W ostatnim stadium zmian zachodzących w wyniku
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania struktura składa się z ferrytu i węglików przy
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dalszej ich koagulacji i koalescencji z rozrostem ziarn ferrytu po rozpadzie martenzytu i
równoczesnym powstawaniem fezy Lovesa.

Zilustrowanie związków między składem fazowym węglików a obrazem struktury i
przyporządkowanie im stopnia wyczerpania ma znaczenie praktyczne. Autor dysponuje
obszernym atlasem struktur tworzących wraz z odpowiadającym im stopniem wyczerpania i
parametrami eksploatacji swoistą bazę danych [1,3].

4. ZMIANY STRUKTURY PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI W
WARUNKACH PEŁZANIA STALI 12Cr-lMo-V Z USZKODZENIAMI
WEWNĘTRZNYMI

Zmiany struktury w wyniku długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania powodują
generowanie i rozwój wewnętrznych uszkodzeń. Procesy generowania i rozwój uszkodzeń
wyznaczają przejście materiału w III stadium pełzania tzn. pełzania przyspieszonego.

Wynikiem badań i obserwacji kolejnych etapów rozwoju wewnętrznych uszkodzeń jest
opracowana przez autora klasyfikacja skorelowana ze stopniem wyczerpania t/tr dla stali o
strukturze wyjściowej odpuszczonego martenzytu (rys.5). Przeprowadzone obserwacje
wskazują, że dominującym sposobem pękania podczas długotrwałego pełzania jest pękanie
międzykrystaliczne związane z generowaniem pustek na granicach listew martenzytu i ziarn
byłego austenitu jak również na granicy międzyfazowej osnowa-wtrącenie, rozmieszczonych
pod kątem 45° lub prostopadle do osi działającego głównego naprężenia, ich wzrostem i
koalescencją, tworzeniem się szczelin w obszarach nie większych niż granice jednego ziarna i
następnie mikropęknięć obejmujących obszar więcej niż jednego ziarna.

Ujawniono, że zarodkowanie pustek podczas pełzania stali w stanie wyjściowym o
strukturze odpuszczonego martenzytu może być związane z dekohezją materiału na granicy
międzyfazowej osnowy z cząstkami wydzieleń węglików lub wtrąceń niemetalicznych.

Zaobserwowano, że pustki najczęściej zarodkują na granicach ziarn byłego austenitu i
listew martenzytu zorientowanych względem osi głównego naprężenia pod kątem 45° lub
prostopadle. Kolejnym etapem międzykrystalicznego pękania jest wzrost pustek oraz ich
występowanie w postaci łańcuszków na granicach ziarn byłego austenitu. Pustki stykając się
ze sobą podlegają koalescencji i inicjują drobne powierzchniowe szczeliny
międzykrystaliczne. Mostki materiału pozostałe pomiędzy połączonymi pustakami ulegają
intensywnemu odkształceniu plastycznemu tracąc w końcu zdolność do tych odkształceń,
tworząc powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne obejmujące początkowo jedno,
następnie kilka, kilkanaście ziarn w konsekwencji tworząc mikropęknięcia. Przykłady
obrazów wybranych elementów stadiów rozwoju wewnętrznych uszkodzeń pokazano na rys.
6-8.

Obecność uszkodzeń niezależnie od stopnia zaawansowania zmian struktury decyduje o
przydatności materiału do dalszej eksploatacji.
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- Klasa struktury

Rys.5. Klasyfikacja uszkodzeń wewnętrznych stali o strukturze odpuszczonego martenzytu
typu 12 Cr - 1 Mo - V w zależności od stopnia wyczerpania

Rys.6. Obraz pojedynczych pustek w stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania.
a) na granicach listew martenzytu,
b) na granicach ziarn byłego austenitu; stan materiału: klasa A/l
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Rys.7. Koalescencja pustek w stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji
warunkach pełzania na granicach listew martenzytu; stan materiału: klasa B/3

w

Rys.8. Szczeliny międzykrystaliczne w stali 20H12M1F po długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania; stan materiału: klasa B/4

5. OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH
CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
WYKONANYCH ZE STALI 12Cr-lMo-V

Stopień wyczerpania materiału definiowany jako stosunek czasu eksploatacji i czasu do
zniszczenia materiału jest skutkiem łącznego oddziaływania zmian struktury i rozwoju
uszkodzeń wewnętrznych podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.
Opracowany w oparciu o wyniki badań własnych uogólniony schemat kształtowania się
zmian struktury i uszkodzeń wewnętrznych w zależności od stopnia wyczerpania
przedstawiono na rys. 9.

Określony stopień wyczerpania materiału jest skutkiem nakładania się zmian struktury i
uszkodzeń wewnętrznych podczas długotrwałej eksploatacji. Różnym poziomom stopnia
wyczerpania przypisano odpowiednią klasę struktury obserwowanej w skaningowym
mikroskopie elektronowym na zgładach metalograficznych bądź replikach matrycowych
wykonanych na obiekcie. Sposób oceny za pomocą opracowanej klasyfikacji pokazano na
rys. 10. Znając obraz struktury materiału można określić postać martenzytu, stopień rozwoju
procesów wydzieleniowych węglików oraz procesów uszkodzenia, wyznaczyć główną klasę
struktury i oszacować stopień wyczerpania. Klasyfikacja ta z powodzeniem jest stosowana w
praktyce inżynierskiej. Jej dokładność i niezawodność zależą od poprawnej interpretacji
obserwowanych obrazów struktury; wymaga zaangażowania doświadczonej i
wykwalifikowanej kadry.
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Rys.9. Uogólniony schemat kształtowania się zmian struktury, uszkodzeń wewnętrznych i
stopnia wyczerpania po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania stali o
strukturze odpuszczonego martenzytu
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Rys. 10. Zasady klasyfikacji stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania w oparciu o składowe procesy zmian struktury odniesione do stopnia
wyczerpania

6. PODSUMOWANIE

Badając strukturę materiału elementu na obiekcie i posiadając charakterystyki
materiałowe sporządzone w oparciu o badania niszczące można strukturze przypisać poziom
własności użytkowych. Na ich podstawie można oszacować stan materiału i wyznaczyć czas
dalszej bezpiecznej pracy w warunkach rzeczywistych.

Obiektywna ocena stanu struktury materiału i uszkodzeń wewnętrznych po określonym
czasie eksploatacji w warunkach pętania wymaga poprawnego zinterpretowania wyników
badań, zwłaszcza struktury. Odnosi się to zarówno do drobnoziarnistych stali niskostopowych
jak i a może przede wszystkim do wysokostopowej stali ferrytycznej typu 12Cr-lMo-V o
strukturze odpuszczonego martenzytu. Zachodzące zmiany struktury i generowanie pustek



mogą być obiektywnie zanalizowane przez doświadczonego badaczu jedynie przy
zastosowaniu obserwacji struktury na zgładach lub replikach matrycowych w skaningowym
mikroskopie elektronowym. Zarówno zdolność rozdzielcza, głębia ostrości i ograniczony
zakres powiększeń (do ok. lOOOx) mikroskopu świetlnego są niewystarczające.

Uzyskane wyniki wieloletnich badań własnych stali 12Cr-lMo-V, ich analiza
i interpretacja mają znaczenie praktyczne.

Zweryfikowano je w wielu prowadzonych pracach badawczych i ekspertyzach, na
podstawie których sporządzono orzeczenia o dopuszczeniu badanych elementów ze stali
12Cr-lMo-V do dalszej bezpiecznej pracy w ściśle określonym czasie przekraczającym czas
obliczeniowy [4,6].
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OCENA TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ STALI
ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POWYŻEJ TEMPERATURY

GRANICZNEJ W OPARCIU O SKRÓCONE PRÓBY PEŁZANIA
JANUSZ DOBRZAŃSKI, ADAM ZIELIŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Omówiono zasady prowadzenia skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu i zmiennej
temperaturze badania oraz stałej temperaturze badania i zmiennym naprężeniu. Na podstawie
wieloletnich badań własnych niskostopowych stali typu Cr-Mo, Cr-Mo-V oraz
wysokostopowej ferrytycznej 12Cr-lMo-V określono przydatność wymienionych metod do
oszacowania trwałości i trwałości resztkowej w praktyce. Porównano wyniki badań
skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu i zmiennej temperaturze próbek
standardowych i miniaturowych. Zaproponowano sposób oszacowania trwałości i trwałości
resztkowej z wyników próbek miniaturowych przez wprowadzenie poprawki obliczeniowej.

1. WPROWADZENIE

Elementy instalacji kotłowych pracujące w podwyższonej temperaturze i w
najtrudniejszych warunkach temperaturowo-naprężeniowych, zwane krytycznymi, projektuje
się na ograniczony czas pracy. W przypadku gdy temperatura pracy elementu jest wyższa od
tzw. temperatury granicznej T g podstawą obliczeń naprężeń dopuszczalnych jest czasowa
wytrzymałość na pełzanie R2 lub granica pełzania Rx. Wartość czasu obliczeniowego wynosi
100 lub 200 tys. godzin w zależności od gatunku materiału i nazywana jest trwałością
obliczeniową. Czasowa wytrzymałość na pełzanie dla elementów pracujących w takich
warunkach temperaturowych jest zatem podstawową cechą materiałową wyznaczającą jego
przydatność do dalszej eksploatacji. Zarówno konstruktora jak i użytkownika interesuje
przede wszystkim czas bezpiecznej i sprawnej pracy zwany trwałością rozporządzalną. W
praktyce rozporządzalną trwałość elementów konstrukcyjnych jest najczęściej większa,
niekiedy wielokrotnie, od trwałości obliczeniowej. Wiąże się to z pojęciem trwałości
resztkowej rozumianej jako różnica czasu pomiędzy rzeczywistą a obliczeniową trwałością
materiału. Natomiast bezpiecznym czasem eksploatacji po przekroczeniu czasu
obliczeniowego jest część trwałości resztkowej zwana resztkową trwałością rozporządzalną
definiowana jako czas eksploatacji po przekroczeniu czasu obliczeniowego do końca Il-go
okresu pełzania dla parametrów przedłużonej eksploatacji [1].

Reasumując problematyka trwałości resztkowej dotyczy całokształtu badań i analiz
mających na celu przedłużenie czasu eksploatacji poza przyjęty obliczeniowy w pracach
projektowych.

W grupie metod oceny trwałości i trwałości resztkowej polegających na badaniach
materiału w stanie wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji można wyróżnić:

- próby pełzania,
- pomiar wielkości trwałych odkształceń,
- badania własności mechanicznych; statycznych, udarowych i zmęczeniowych,
- badania metalograficzne,
- badania własności fizycznych.
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Najbardziej wiarygodne wyniki przy prognozowaniu trwałości/trwałości resztkowej
uzyskuje się na podstawie prób pełzania materiału w stanie wyjściowym lub po długotrwałej
eksploatacji. Wymaga to jednak pobrania próbek z instalacji lub elementów urządzeń
energetycznych sposobami niszczącymi, a powstałe ubytki materiału ponadto wymagają
naprawy przez spawanie.

Próby pełzania ciągle stanowią główne źródło informacji w ocenie trwałości i
trwałości resztkowej materiałów pracujących powyżej temperatury granicznej Tg.

Ponieważ czas trwania długotrwałych prób pełzania wynosi od minimum kilku tysięcy
do kilkudziesięciu tysięcy godzin to i czas oczekiwania na wynik wynosi minimum kilka lat.
W celu skrócenia czasu wykonywania badań pełzania i oceny trwałości lub trwałości
resztkowej stosowane są w praktyce inżynierskiej tzw. skrócone próby pełzania o czasie
trwania od kilkudziesięciu godzin do kilku tysięcy godzin. Daje to możliwość uzyskania
wyników badań w ciągu maksimum kilkunastu miesięcy umożliwiając oszacowanie
trwałości/trwałości resztkowej. Ta problematyka jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA SKRÓCONYCH PRÓB PEŁZANIA

Najbardziej wiarygodną ocenę trwałości i trwałości resztkowej uzyskuje się w oparciu o
wyniki prób pełzania i są one ciągle głównym źródłem informacji w tym zakresie.
W praktyce skracanie czasu wykonania badań i oceny trwałości uzyskuje się dzięki
zastosowaniu jednego z dwóch sposobów, czyli przez:

- przyspieszenie procesu pełzania w wyniku zwiększenia naprężenia i/lub
temperatury badania ponad wartości właściwe dla eksploatacji i wykonanie prób
do zerwania badanego materiału,

- pomiar szybkości odkształcenia w II stadium pełzania co umożliwia ocenę
trwałości resztkowej po uwzględnieniu maksymalnych dopuszczalnych
odkształceń [1,5].

Przyspieszenie procesu pełzania uzyskuje się w próbach pełzania wykonywanych przy
jednoosiowym rozciąganiu na próbkach pobranych z materiału elementu instalacji
energetycznej tak, że oś próbki jest równoległa do kierunku maksymalnego naprężenia
roboczego. Przyspieszenie procesu a zatem skrócenie czasu trwania prób pełzania do
zerwania uzyskuje się przez prowadzenie prób:

- przy stałym naprężeniu badania i różnych poziomach temperatury badania
znacznie wyższej od temperatury eksploatacyjnej,

- w stałej temperaturze badania odpowiadającej eksploatacyjnej i przy różnych
poziomach naprężenia badania znacznie wyższych od naprężeń roboczych.

Wyniki badań przedstawiane są:
- dla prób pełzania prowadzonych przy stałym naprężeniu odpowiadającym

roboczemu i w stałej temperaturze o różnych wartościach w postaci zależności log
t2 = f(Tb) przy Ob=const,

- dla prób pełzania prowadzonych w stałej temperaturze badania odpowiadającej
eksploatacyjnej i przy stałym naprężeniu o różnych wartościach w postaci
zależności tz = f(ob) przy Tb=const,

gdzie: t z - czas do zerwania w próbie pełzania,
Tb - temperatura badania, Ob - naprężenie badania.
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Uzyskane w obu przypadkach wyniki badań pozwalają na wykreślenie prostej nachylonej
do osi czasu do zerwania tz. Trwałość/trwałość resztkowa rozumiana jako czas do zerwania t z

wyznacza się przez ekstrapolację otrzymanej prostej:
- w kierunku niższej temperatury do temperatury eksploatacyjnej T e dla zależności

bg tj3^!,); 0b=const
- w kierunku wartości malejącego naprężenia odpowiadającej roboczemu oT dla

zależności log V^Ob); Tb=const.

3. MATERIAŁ DO BADAŃ

W opracowaniu ograniczono się do przedstawienia wyników badań z wybranych
materiałów ze stali 13HMF i 15HM o składach chemicznych zgodnych z PN-85/H-84024.
Standardowe próbki pięciokrotne (lo/do=5) o średnicy pomiarowej do=5 mm i długości
pomiarowej l<>-25 mm ze stali 13HMF wykonano z materiału w stanie wyjściowym z rur o
własnościach zgodnych z PN-75/H-74252 oraz po długotrwałej eksploatacji przez 164 350
godzin w temperaturze 540 °C. Standardowe o wymiarach jak wyżej i miniaturowe
pięciokrotne próbki do badań pełzania o średnicy d<>=4 mm i długości pomiarowej lo=20 mm
ze stali 15HM wykonano z materiału po długotrwałej eksploatacji przez 127 000 godzin w
temperaturze 540 °C.

4. WYNIKI SKRÓCONYCH PRÓB PEŁZANIA DO ZERWANIA

Wyniki skróconych prób pełzania materiału w stanie wyjściowym ze stali 13HMF w
postaci zależności log tz=5f(Tb) przy stałym naprężeniu badania ov=140 MPa pokazano na rys.
1. Natomiast na rys. 2 przedstawiono wyniki badań skróconych prób pełzania tego samego
materiału w postaci zależności log tz=ffab) w stałej temperaturze badania TV=550 °C.
Korzystając z opracowanych doświadczalnie zależności, przez ekstrapolację prostych
uzyskanych na wykresach, odpowiednio w kierunku niższej temperatury (rys. 1) lub w
kierunku mniejszego naprężenia (rys. 2), wyznaczono czas do zerwania t z odpowiadający
przyjętym warunkom eksploatacji materiału, to znaczy temperaturze Tr=550 °C i naprężeniu
<Tb=75 MPa. W przypadku prób wykonanych przy stałym naprężeniu wyznaczony
doświadczalnie czas do zerwania t z wynosi 30 000 godzin (rys. 1). Natomiast w przypadku
prób wykonywanych w stałej temperaturze badania wyznaczony czas do zerwania t z wynosi
50 000 godzin (rys. 2).
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Rys.l. Zależność czasu do zerwania tz w skróconych próbach pełzania stali 13HMF w stanie
wyjściowym od temperatury przy naprężeniu Ob = 140 MPa
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Rys.2. Zależność czasu do zerwania tz w skróconych próbach pełzania stali 13HMF w stanie
wyjściowym od naprężenia w stałej temperaturze Tb = 550°C

Wartości czasu do zerwania t z materiału w przyjętych warunkach eksploatacji
wyznaczone na podstawie skróconych prób pełzania porównano z rzeczywistym czasem do
zerwania t z odpowiadającym tym samym warunkom eksploatacji dla tego samego materiału.
Czas t z wyznaczony na podstawie długotrwałych prób pełzania wyniósł 31 858 i 41 088
godzin.

Wyniki skróconych prób pełzania do zerwania materiału po eksploatacji ze stali 13HMF
w postaci wykresu o układzie współrzędnych log tz=f(Tb) przy stałym naprężeniu badania
ov=75 MPa pokazano na rys. 3.

§
i

\

i
I

1
t
1
i

I

i

\
\

•

'—t—'

\

\

I

1

\

S
\

525 575 ćUS 65U 675 7UJ 725

Rys. 3. Zależność czasu do zerwania t z w skróconych próbach pełzania stali 13HMF po
eksploatacji przez 164 350 h w 540°C od temperatury przy stałym naprężeniu Ob = 75
MPa

100



Rys.4. Parametryczna krzywa czasowej wytrzymałości na pełzanie dla materiału jak na rys. 3
w postaci funkcji log o b = f7H(a)i,M gdzie H(CJ)LM = T(C + log tz)

W podobny sposób jak dla materiału w stanie wyjściowym wyznaczono czas do zerwania
t z odpowiadający przyjętym parametrom jego dalszej pracy. Dla prób wykonanych przy
stałym naprężeniu Ob=75 MPa wyznaczono dla temperatury eksploatacji Tr=540 °C czas do
zerwania tr wynoszący 500 000 godzin (rys. 3).

Rzeczywisty czas do zerwania t2 odpowiadający tym samym warunkom dalszej
eksploatacji. Wyznaczony z uogólnionej parametrycznej krzywej pełzania Larson-Millera
(rys. 4) dla tego samego materiału wynosi 510 000 godzin.

Porównanie wyników skróconych prób pełzania uzyskanych na próbkach standardowych
i miniaturowych dla stali 15HM po długotrwałej eksploatacji w postaci zależności log tz=f(Tb)
przy stałym naprężeniu badania odpowiadającym eksploatacyjnemu ab=50 MPa pokazano na
rys. 5.
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Rys.5. Zależność czasu do zerwania t z od temperatury badania Tb przy stałym naprężeniu
badania o b = 50 MPa stali 15HM po 127 000 godz. eksploatacji w temperaturze 540°C
na podstawie skróconych prób pełzania na standardowych i miniaturowych próbkach
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5. PODSUMOWANIE

Analiza uzyskanych wyników i ich porównanie z wynikami długotrwałych prób pełzania
wskazują na możliwość stosowania skróconych prób pełzania do zerwania, zarówno
materiału w stanie wyjściowym jak i po długotrwałej eksploatacji, dla określenia trwałości,
której miarą jest czas do zerwania t 2 ale tylko dla prób wykonywanych w temperaturze
wyższej od temperatury eksploatacyjnej przy stałym naprężeniu odpowiadającym warunkom
dalszej pracy. Wyznaczenie czasu t z nie wymaga dla materiału po eksploatacji znajomości
historii i warunków dotychczasowej pracy materiału elementu.

Skrócone próby pełzania
*(Tb) przy o b = const

ekstrapolacja

log t z

Temperatura badania, Czas do zerwania, log

Rys.6. Wiarygodność oszacowania czasu do zerwania t z dla parametrów roboczych w
oparciu o wyniki skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu badania
odpowiadającym roboczemu Ob = oT = const

Tb - temperatura badania, T r - temperatura robocza, Ob - naprężenie badania, c r - naprężenie
robocze,
tz - czas do zerwania, Rz$r - średnia czasowa wytrzymałość na pełzanie (wynik

długotrwałych prób pełzania), t * ^ - czas do zerwania dla parametrów roboczych uzyskany w
skróconych próbach pełzania jako wynik ekstrapolacji, l^-czas do zerwania dla parametrów
roboczych uzyskany w długotrwałych próbach pełzania,

W przypadku skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu czas do zerwania t2, w
oparciu o ekstrapolację prostej w kierunku temperatury eksploatacji (rys. 6a), jest oszacowany
z błędem nie przekraczającym 20% w stosunku do czasu wyznaczonego na podstawie
wyników długotrwałych prób pełzania, a szacunek jest co najwyżej zaniżony, ale mieści się w
paśmie dopuszczalnego rozrzutu prób długotrwałych (rys. 6b).
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ekstrapolacja

Skrócone próby pełzania
togtz = f(©b) przyTb = const

b)

Naprężenie badania

ab=Or

RZir

±20%Rz*r

tz(r)S:

Tb = Tr = const

Iii
Czas do zerwania log

Rys.7. Wiarygodność oszacowania czasu do zerwania t 2 dla parametrów roboczych w
oparciu o wyniki skróconych prób pełzania w stałej temperaturze odpowiadającej
eksploatacyjnej Tb — Tr = const.

Tb - temperatura badania, Tr - temperatura robocza, a* - naprężenie badania, o r - naprężenie
robocze,
t z - czas do zerwania, Rz^ - średnia czasowa wytrzymałość na pełzanie (wynik
długotrwałych prób pełzania), t ^ s - czas do zerwania dla parametrów roboczych uzyskany w
skróconych próbach pełzania jako wynik ekstrapolacji, t ^ - c z a s do zerwania dla parametrów
roboczych uzyskany w długotrwałych próbach pełzania,

Duża zbieżność wyników uzyskiwanych w próbach skróconych i długotrwałych
umożliwia stosowanie w praktyce metody skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu.

W przypadku skróconych prób pełzania materiału w stanie wyjściowym jak i po
długotrwałej eksploatacji wykonywanych w stałej temperaturze odpowiadającej
eksploatacyjnej i stałym naprężeniu ale o różnych wartościach korelacja liniowa wyników jest
dużo mniejsza (rys. 7a) niż w przypadku prób skróconych przy stałym naprężeniu
odpowiadającym roboczemu i stałej temperaturze ale o różnych wartościach. Oszacowania
czasu do zerwania t z są znacząco zawyżane, często nawet dwukrotnie, z błędem
przekraczającym znacznie wartości górnej granicy dopuszczalnego pasma rozrzutu wyników
prób długotrwałych (rys. 7b). Czyni to metodę nieprzydatną dla praktyki, gdyż posługiwanie
się jej wynikami stwarza zagrożenie powstania nieprzewidzianej awarii analizowanego
elementu.

103



Skrócone próby pełzania przy ab — const
z = f(Tb) w zależności od wielkości próbki

logtz Ot>= o> = const

Tr

Temperatura badania Tb

A = Ap +Az

(Az/A)s<(Az/A)m

b)

log

s,

r l

= const

i*.

r

Czas do zerwania, log t z

T.TM =

1 Próbki standardowe (S) log U i = -ATb + B,

2. Próbki miniaturowe (M) log t ^ = -ATb + B2

B2 > B1 oraz B1 = CXB2 gdzie C > 1

= ^&•*'+BZ> => Atz ( r )=t^os - tz(^M=> W) zależne od C

Rys.8. Porównanie wyników oszacowania czasu do zerwania t z uzyskiwanego w próbach
miniaturowych i standartowych z tego samego materiału

A - powierzchnia przekroju na długości pomiarowej próbki,

Ap - powierzchnia przekroju po próbie pełzania,

Az - powierzchnia zgorzeliny na przekroju próbki po pełzaniu

Porównanie wyników badań skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu badania
uzyskanych na próbkach standardowych i miniaturowych pozwala stwierdzić, że dla tych
samych parametrów temperaturowo-naprężęniowych oszacowany przez ekstrapolację czas do
zerwania t2 z wyników prób miniaturowych jest krótszy niż uzyskiwany z wyników prób
standardowych (rys. 8a). Oszacowana trwałość jest również mniejsza od uzyskanej z
wyników badań na próbkach standardowych i najczęściej mieści się w dolnym paśmie
rozrzutu wyników badań długotrwałych (rys. 8b).

W praktyce wykorzystanie metody skróconych prób pełzania przy stałym naprężeniu z
zastosowaniem próbek miniaturowych jest możliwe po wprowadzeniu korekty w postaci
poprawki obliczeniowej dobieranej indywidualnie dla każdego gatunku materiału.
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LUTOWANIE PRÓŻNIOWE ELEMENTÓW KÓŁ WIRNIKOWYCH
TURBOSPRĘŻARKI Z MARTENZYTYCZNEJ STALI TYPU 13-4

JERZY BIELANIK

Politechnika Warszawska, Laboratorium Materiałoznawstwa
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Złącza lutowane w środowisku odpowiednio wysokiej próżni charakteryzują się bardzo dobrą
jakością gdyż pozbawione są wtrąceń tlenkowych, rozpuszczonych gazów i pęcherzy. Z tego
względu 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 stopem BAu-4 elementów
kół wirnikowych ze stali martenzytycznej typu 13-4.

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. Pomimo wielu zalet, technologia lutowania próżniowego
w zastosowaniu do kół wirników turbosprężarek jest umiarkowanie popularna. Na taki stan
rzeczy wpływa między innymi konieczność posiadania wyspecjalizowanych pieców
próżniowych oraz trudny do spełnienia warunek aby w temperaturze lutowania (ok. 1050°C)
zachować pomiędzy powierzchniami łączonych elementów szczelinę o grubości 25-475 um.
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 - lPa (10*2 mbar),
- stale nierdzewne i kwasoodpome - 10'1 Pa (10"3 mbar),
- żaroodporne stopy niklu - (10"2 -10"3) Pa (10"4 -1 O*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], Do lutowania
próżniowego używa się lutów w postaci drutu, folii lub proszku z metali średnio i wysoko
topliwych jak: Cu, Ag, Au, Ni, Co, Pt, Pd oraz ich stopów. Złącza lutowane próżniowo
wykonane ze stali X22CrNil7 i stopiwa BAu-4, zawierającego 82% Au i 18% Ni uzyskują
wytrzymałość powyżej 800 MPa [2] natomiast złącza ze stali 0H14N5McuNb - powyżej 900
MPa [3].

W pracy przedstawiono wyniki badań stali martenzytycznej, z której wykonano tarcze i
pokrywy kół wirnikowych turbosprężarki a następnie spajano je za pomocą stopu BAu-4 w
piecu próżniowym 2.0VP-4042/30HV.
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2. WYNIKI BADAŃ

Badaniom poddano stal oznaczaną wg DIN numerem 1.4313 o symbolu X3CrNiMo 13-4.
Skład chemiczny badanej stali zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Skład chemiczny badanej stali

Stal

13-4

% zawartość pierwiastka
C

0,028

Si

0,40

Mn

0,65

P

0,018

S

0,003

Cr

13,0

Ni

4,2

Mo

0,55

N

0,04

Cu

0,016

Nb

-

Martenzytyczna stal X3CrNiMo 13-4 po przeróbce plastycznej podlega hartowaniu w
powietrzu z temperatury 950 - 1050°C a następnie odpuszczaniu w zakresie temperatur
520-620 °C.

Prawidłowe przeprowadzanie lutowania próżniowego elementów kół wirnikowych (tarcz
z wyfrezowanymi łopatkami i pokryw) wymagało wyznaczenia temperatury przemian
fazowych zastosowanej stali oraz określenia wpływu parametrów grzania na zmianę jej
składu fazowego. Znajomość wymienionych czynników umożliwia opracowanie technologii
minimalizującej zmiany objętościowe materiału w trakcie jego grzania do temperatury
lutowania, a w konsekwencji zachowanie pożądanej szerokości szczelin pomiędzy
lutowanymi elementami. Temperaturę przemian razowych wyznaczano na próbkach (<j> 5 mm
x 22 mm) wstępnie obrobionych cieplnie a następnie nagrzewanych i chłodzonych z
szybkością 2°C/min w dylatometrze uniwersalnym (tabela 2). Skład fazowy badanych stali
określano metodą magnetyczną, za pomocą aparatu Feritscope MP30 firmy Fischer, na
próbkach płaskich (30 x 20 x 10 mm) obrobionych cieplnie w piecu laboratoryjnym (rys. 1).

Tabela 2. Temperatury przemian fazowych stali X3CrNiMo 13-4

parametry obr.
cieplnej próbek

610°C/2h

1050°C/20min

750°C/2h

skład fazowy
próbek

10% y; 90% a

20% y; 80% a

30% y; 70% a

temperatura przemiany, [ °C]
(«^Y)p

620

610

590

(a-n)k
820

810

800

M s

290

290

290

M f

120

110

100

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0

450 550 650 750 850 950 1050 °C

Rys. 1. Wpływ parametrów grzania na skład fazowy badanych stali
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Z przeprowadzonych badań wynika, że parametry obróbki cieplnej wywierają znaczący
wpływ na skład fazowy badanej stali (rys.l), który z kolei wpływa na temperaturę przemian
(a -» y)p, (a -» y)k i Mf (tablica 2). Nie stwierdzono natomiast wpływu składu fazowego
badanej stali na temperaturę przemiany Ms. Odpowiednio wysoka zawartość austenitu w
strukturze stali podlegającej lutowaniu próżniowemu zmniejsza w czasie nagrzewania skurcz
wywołany przemianą a -» y (rys.2) co ułatwia zachowanie wymaganych szerokości szczelin
pomiędzy spajanymi elementami. Z tego względu łączone elementy kół wirnikowych przed
obróbką mechaniczną wykańczającą poddawano wyżarzaniu w temp. 660 °C (rys.l). Wyższa
temperatura wyżarzania, np. 750 C, zapewnia co prawda zbliżoną zawartość austenitu
jednakże nie jest zalecana z uwagi na znaczący udział nowego (nie odpuszczonego)
martenzytu w strukturze badanej stali.

100 200 300 400 SOO 600 700 S00 900 1000

Rys.2. Dylatogram stali X3CrNiMo 13-4

Zarys technologii wytwarzania kół wirnikowych lutowanych próżniowo

01. Odkuwki obrabiać mechanicznie w celu wykonania tarcz i pokryw kół wirnikowych.
02. Tarcze i pokrywy kół poddać obróbce cieplnej wstępnej (wyżarzać w temp. 660°C w

czasie 3h).
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 Bau-4.
06. Załadować tarczę z nałożoną i dopasowaną pokrywą koła wirnika do pieca próżniowego

2.0VP-4042/30HV oraz realizować program nr X (nagrzewanie stopniowe z włączoną
pompą dyfuzyjną do temp. 1050 C, wygrzewanie w czasie 20 min, powolne chłodzenie
z przystankami do temp. 900 C, powolne chłodzenie ciągłe w próżni do temp. 500 C a
następnie w gazie).

07. Przeprowadzić badania defektoskopowe kól
08. Przeprowadzić obróbkę mechaniczną pozostawiając naddatek na obróbkę wykańczającą.
09. Przeprowadzić operację obróbki cieplnej końcowej (odpuszczanie w temp. 520 °C w

czasie 3h).
10. Przeprowadzić badania defektoskopowe i pomiary twardości.
11. Przeprowadzić obróbkę mechaniczną wykańczającą.

109



Przy doborze parametrów lutowania próżniowego (operacja 06) wykorzystano
doświadczenie uzyskane podczas wytwarzania kół wirnikowych ze stali martenzytycznej
utwardzalnej wydzieleniowo 0H14N5MCuNb (3). Rodzaj i parametry końcowej obróbki
cieplnej kół wirnikowych (operacja 09) określono na podstawie wyników badań
zamieszczonych w tabeli 3. Obróbka cieplna końcowa polegała na odpuszczaniu kół
wirnikowych w temperaturze 520 °C w czasie 3h.

Tabela 3. Wpływ temperatury hartowania i odpuszczania na zawartość martenzytu
i własności mechaniczne stali 1.4313.

Badana
cecha

a[%]

HRC

KU2 [J]

Rm[Mpa]

R<u[Mpa]

A5 [%]

1050°C/20min
610°C/2h
575°C/2h
550°C/2h

91,8

25,1

267

813

744

16,3

1050°C/20 min
550^C/2h

84,6

30,1

295

869;

846;

17,3;

1050°C/20 min
520°C/2h

80,0

33,3

>300;

978

891

15,5

1050^/20 min
850°C/lh;
550°C / 2h

91,2

31,2

285

926

892

15,5

1050°C/20 min
850°C/lh;
520°C/2h

83,0

32,6

275

990

896

15,5

Po operacji lutowania próżniowego koła wirnikowe poddawano badaniom penetracyjnym
i ultradźwiękowym natomiast po końcowej obróbce cieplnej przeprowadzano pomiar
twardości metodą dynamiczną posługując się twardościomierzem DynaMIC DL firmy
Krautkramer. Badania metalograficzne i mechaniczne przeprowadzono na złączach próbnych, które
podlegały wszystkim cyklom cieplnym przewidzianym w technologii. Badania mikrostruktury
(rys. 3 i 4) przeprowadzano przy użyciu mikroskopu świetlnego EPITYP, współpracującego z
kamerą CCD oraz przy użyciu mikroskopu skaningowego TESLA BS-300.

x200 traw. Mil9Fe x750 MilóTe

Rys. 3. Fragment złącza lutowanego próżniowo: (z lewej) mikrostruktura badanej stali po lutowaniu,
(z prawej) mikrostruktura lutuBAu-4
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x500 traw. Mil9Fe x500 traw. Mil9Fe

Rys. 4. (z lewej) mikrostruktura stali poddanej hartowaniu z 1050°C i odpuszczaniu w temp. 520°C,
(z prawej) mikrostruktura stali poddanej hartowaniu z 850 °C i odpuszczaniu w temp. 520°C

Próbę statycznego rozciągania próbek z główkami gwintowanymi o średnicy pomiarowej
do = 6 mm przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej UFP-400. Próbę udarności
materiału rodzimego przeprowadzono na próbkach z karbem „U" 2 mm, wykorzystując młot
udarowy PSd-300/150. Wyniki badań własności mechanicznych stali X3CrNiMol3-4 oraz
złącza lutowanego próżniowo zamieszczono w tabeli 4. Dla porównania przytoczono
wcześniej już opublikowane wyniki badań złączy lutowanych próżniowo ze stali
0H14N5MCuNb.

Tabela 4. Własności mechaniczne materiału rodzimego i złączy lutowanych próżniowo
po końcowej obróbce cieplnej

Stal

14-5PH

13-4

miejsce

MR
złącze
MR

złącze

HV0,l

310
200*
330
205*

Rm
MPa
920
911
903
908

R.,2
MPa
834
834
847
856

A 5

%
10,8
7,3

21,6
14,8

KCU2
J/cm2

94
-

>300
-

* dotyczy lutu;

Uzyskano złącza próbne o grubości lutu od 110 - 140 um, charakteryzujące się dużym
stopniem czystości. W strukturze stali X3CrNiMo13-4 oprócz martenzytu odpuszczonego
występuje austenit w ilości ok. 20%. Przy wyraźnie niższej twardości lutu (200 - 205 HV0,l)
od twardości materiału rodzimego (310 — 330 HV0,l), uzyskano złącza lutowane o wysokiej
wytrzymałości: Rm > 900MPa, Ro^ > 830MPa. Średnia wytrzymałość złącza lutowanego ze
stali X3CrNiMo 13-4 osiągnęła pełną wytrzymałość materiału rodzimego (część próbek
uległa zerwaniu w MR) natomiast w przypadku stali 0H14N5MCuNb, wytrzymałość złącza
osiąga 99% wytrzymałości materiału rodzimego (zerwanie wszystkich próbek nastąpiło w
lucie).

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRACY

Opracowana technologia lutowania próżniowego elementów kół wirnikowych ze stali
X3CrNiMo 13-4, oraz wcześniej ze stali 0H14N5McuNb (3), za pomocą stopu Bau-4,
uwzględnia specyfikę przemian fazowych jakie zachodzą w stalach martenzytycznych podczas
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ich nagrzewania do temperatury lutowania (1050°C). Wstępna obróbka cieplna elementów kół,
zapewniająca w strukturze materiału 25 - 30 % austenitu oraz zredukowanie naprężeń własnych,
wpływa korzystnie na ograniczenie zmian objętościowych tarcz i pokryw podczas operacji
lutowania w piecu próżniowym, a co za tym idzie ułatwia zachowanie pożądanej szerokości
szczeliny pomiędzy spajanymi elementami. Do innych niezmiernie ważnych czynników w
procesie lutowania próżniowego należy zbliżony skład chemiczny łączonych elementów a także
odpowiednio niski gradient temperatury podczas grzania i chłodzenia, zwłaszcza w chwili
rozpoczęcia przemian fazowych. Jakość uzyskanych połączeń oceniono pozytywnie na
podstawie badań defektoskopowych (penetracyjnych i ultradźwiękowych) a w przypadku
złączy próbnych dodatkowo na podstawie badań mikroskopowych. Badania własności
mechanicznych potwierdziły prawidłowy dobór parametrów końcowej obróbki cieplnej,
polegającej na zastosowaniu po operacji lutowania próżniowego jednokrotnego odpuszczania w
temperaturze 520°C. Uzyskano bardzo wysoką wytrzymałości zarówno materiału rodzimego
jak i złącza lutowanego. W porównaniu do wcześniej zastosowanej stali 0H14N5MCuNb,
badana stal wykazuje znacznie wyższą udarność (tabl. 4).

4. WNIOSKI
1. D& wytwarzania kół wirników turbosprężarek z wykorzystaniem technologii lutowania

próżniowego z pozytywnym skutkiem zastosowano odkuwki ze stali martenzytycznej
X3CrNiMo 13-4 oraz lut w postaci folii ze stopu BAu-4 (82% złota i 18% niklu).

2. Elementy kół wirnikowych wykonane z badanej stali wymagają przed operacją lutowania
próżniowego przeprowadzenia wstępnej obróbki cieplnej polegającej na ich wyżarzaniu w
temp. 660 °C.

3. Na pozytywny wynik lutowania próżniowego istotny wpływ wywiera zbliżony skład
chemiczny łączonych elementów a także odpowiednio niski gradient temperatury podczas
grzania i chłodzenia, zwłaszcza w chwili rozpoczęcia przemian fazowych.

4. Końcowa obróbka cieplna kół ze stali ze stali X3CrNiMo 13-4, polegająca na
odpuszczaniu w temp. 520 °C, zapewnia uzyskanie pożądanych własności mechanicznych
materiału podstawowego i złączy lutowanych.
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WŁASNOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH ZE STALI 13HMF
PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

MARIAN ZEMAN

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Przedstawiono wyniki badań stali 13HMF przed i po długotrwałej eksploatacji, przekraczają-
cej 100 000 godzin. Stale poddano badaniom symulacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych
metod. Zbadano wpływ cykli cieplnych na strukturą (wykresy CTPc-S) i własności plastyczne
(udarność i twardość) symulowanej strefy wpływu ciepła, jak również odporność stali na pę-
kanie wyżarzeniowe - stosując symulator cykli cieplno-odkształceniowych. Określono skłon-
ność stali do zmęczenia cieplnego, oszacowano wytrzymałość czasową stali na pełzanie oraz
podano energię liniowa spawania i warunki obróbki cieplnej po spawaniu stali wstanie eks-
ploatowanym. Podano również własności złączy spawanych wykonanych ze stali 13MHF po
długotrwałej eksploatacji.

1. WPROWADZENIE

Jedną z podstawowych cech materiałów do pracy w podwyższonej i wysokiej temperatu-
rze jest żarowytrzymałość, która określa zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń bez
istotnych odkształceń i pękania w określonym czasie eksploatacji. Jest więc właściwością
mechaniczną materiałów wynikającą bezpośrednio z ich zachowania w warunkach pełzania i
zmiennych temperatur. Zasadniczy wpływ na żarowytrzymałość materiałów ma temperatura
pracy. Z podwyższeniem temperatury intensyfikują się procesy zmiękczania i pełzania oraz
zmęczenia cieplnego materiału.

Cechą charakterystyczną stopów żarowytrzymałych, odróżniającą je od innych wysoko-
wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych, jest konieczność zachowania w wysokiej tempe-
raturze stanu umocnienia (który z reguły jest termodynamicznie niestabilny) przez długi okres
pracy. Natomiast zmiękczenie stopu, mogące zachodzić na skutek oddziaływania wysokiej
temperatury, jest kontrolowane przez dyfuzję atomów, której szybkość zależy od sił wiązania
międzyatomowego w poszczególnych składnikach fazowych stopa Uważa się że żarowy-
trzymałość określona jest wytrzymałością wiązań międzyatomowych składników stopu, cha-
rakterem i intensywnością umocnienia oraz stabilnością (w warunkach eksploatacji) umoc-
nionej struktury.

Przedłużenie okresu bezpiecznej pracy urządzeń ciśnieniowych pracujących w podwyż-
szonych temperaturach, które przekroczyły obliczeniowy czas pracy wynoszący 100 000 go-
dzin, ma niezwykle ważne znaczenie gospodarcze [1-5]. Od szeregu lat podejmowane są oce-
ny stanu wyeksploatowania urządzeń i ustalenia metod prognozowania ich dalszej bezpiecz-
nej pracy [2-4]. W obu przypadkach konieczne jest określenie ogólnego stanu technicznego
urządzeń, obejmującego ocenę stopnia degradacji własności materiałów po eksploatacji. Ilo-
ściowa ocena zmian własności materiału jest możliwa, gdy dysponuje się własnościami mate-
riału w stanie wyjściowym (przed eksploatacją). Również znajomość wymiarów wyjścio-
wych jest szczególnie ważna dla tych elementów, które pracują w warunkach pełzania, tj. w
warunkach, w których w miarę upływu czasu następuje przyrost odkształceń trwałych.

Do oceny stopnia wyeksploatowania materiału można stosować metodę pomiaru gęstości
materiału, badań metalograficznych, analizę fazową wyizolowanych wydzieleń oraz badań
magnetycznych. O ile ocena stanu materiału po eksploatacji opiera się na rutynowych bada-
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niach niszczących, o tyle prognozowanie dalszej bezpiecznej pracy urządzeń energetycznych
jest zagadnieniem bardziej złożonym, do rozwiązania którego nie ma powszechnie przyjętych
metod. Najczęściej stosuje się metodę obliczeniową (pozwalająca na wyznaczenie naprężeń
dopuszczalnych i odkształceń trwałych osiąganych w danej temperaturze przy długotrwałej
eksploatacji), metodę opartą na wynikach prób pełzania prowadzonych na próbkach pobra-
nych z ocenianego materiału (określa się szybkość pełzania oraz czas do zniszczenia przy
naprężeniach i temperaturach zbliżonych do eksploatacyjnych) i metodę opartą na wynikach
zmęczenia cieplnego (wyznacza się zależność liczby cykli do zniszczenia przy stałej ampli-
tudzie odkształceń, w funkcji parametrów eksploatacji) [1-4, 7].

Wg opinii energetyków w 2004 roku około 80% krajowych elektrowni konwencjonal-
nych osiągnie założony przez projektantów konstrukcji energetycznych graniczny czas eks-
ploatacji, to jest ponad 100 000 godzin pracy, odpowiedzialnych elementów instalacji ener-
getycznych. Jednostki te zbudowane zostały w latach 1960 - 1975 i cechuje je znaczna awa-
ryjność, mała sprawność netto wynosząca około 33% (przy sprawności elektrowni zachod-
nich około 40%) oraz niska sprawność instalacji i urządzeń usuwających niebezpieczne dla
zdrowia zanieczyszczenia w spalinach: NOX, SO2, CO2. Z danych statystycznych wynika, że
najwięcej problemów występuje w dużych elektrowniach opalanych węglem brunatnym.

Zastosowanie w roku 1960 stali 13HMF na główne wysokoprężne elementy kotłów ener-
getycznych (rurociągi pary przegrzanej i przegrzewacze pary międzystopniowej) pozwoliło na
zwiększenie parametrów pary świeżej w stosunku do instalacji wykonanych ze stali 10H2M.
Wdrożenie tej stali od początku przysparzało służbom spawalniczym wiele trudności techno-
logicznych. Stal ta charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi i plastycz-
nymi w zakresie temperatur pary do 570°C, wyższą wytrzymałością czasową na pełzanie niż
stal w gatunku 10H2M o wyższej zawartości pierwiastków stopowych i węglikotwórczych.

Jednak z uwagi na niekorzystne zmiany strukturalne zachodzące w stali w czasie długo-
trwałego wygrzewania w temperaturze pracy wynoszącej 540°C, związany z tym wyraźny
wzrost wytrzymałości i znaczny spadek własności plastycznych, stal ta stała się obiektem
częstych i wzmożonych kontroli służb remontowych i diagnostycznych. Niekorzystne zmiany
strukturalne wywołane są głównie procesem wydzielania drobnodyspersyjnych złożonych
węglików na bazie Cr, Mo i V rozmieszczonych po granicach ziam, co prowadzi do wzmożo-
nej dekohezji materiału. Z informacji uzyskanych z krajowych elektrowni stosujących tę stal
najwięcej pęknięć wystąpiło w obszarze złączy spawanych, które spowodowane były głównie
niewłaściwą technologią spawania, niewłaściwą obróbką cieplną po spawaniu oraz zjawi-
skiem wzmożonego pełzania wywołanego niewłaściwą eksploatacją rurociągów energetycz-
nych.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom Instytut Spawalnictwa przeprowadził ba-
dania własności wytrzymałościowych i plastycznych stali 13HMF po długotrwałej eksploata-
cji (ponad 100 000 godzin) i złączy spawanych wykonanych z tej stali w warunkach utwier-
dzenia.

2. BADANIA SYMULACYJNE WYKONANE NA STALI PRZED I PO EKSPLO-
ATACJI

Badania wykonane zostały na rurach grubo ściennych ze stali 13HMF przed (rura nr 1) i
po eksploatacji ponad 109 000 godzin (rura nr 2) pochodzące z tego samego wytopu. Wymia-
ry rur były następujące: <)>=353-508 mm, g=53-7Omm. Skład chemiczny badanych stali był
zgodny z wymaganiami normy PN-75/H-84024. Badania metalograficzne mikroskopowe
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stali 13HMF przed eksploatacją wykazały obecność w strukturze bainitu odpuszczonego, na-
tomiast w stali po eksploatacji obecność ferrytu, perlitu i znacznej ilości wydzieleń węgliko-
wych.

Własności wytrzymałościowe badanych rur określono za pomocą próby statycznego roz-
ciągania w temperaturze pokojowej zgodnie z normą PN-EN 10002-1 +AC1:1998, próby
udamości z karbem Charpy V zgodnie z PN-EN 10045-1 oraz pomiarów twardości zgodnie z
PN-EN 1043-1. Badaniom poddano próbki pobrane z obszaru leżącego około 5 mm od po-
wierzchni zewnętrznej i 5 mm od powierzchni wewnętrznej rury. Wyniki prób rozciągania
zestawiono w tablicy 1, a udamości KV i twardości HV10 w tablicy 2.

Tablica 1. Średnie własności wytrzymałościowe badanych stali w temperaturze otoczenia

L.p.

1

2

Materiał
podstawowy

13HMF
nie poddana
eksploatacji
13HMF po

długotrwałej
eksploatacji

Nr
rury

1

2

Miejsce pobrania pró-
bek do badań

zewnętrzna strona rury1'

wewnętrzna strona rury2/

zewnętrzna strona rury

wewnętrzna strona rury

Re
[MPa]

425

368

361

356

R-m.
[MPa]

606

549

509

505

A5

[%]

21,8

24,8

27,2

29

Z
[%]

73

75

66

71

AR**

57

5

AR*/3

57

4

Uwaga: 1/- próbki wycięte z obszaru leżącego 5 mm od powierzchni zewnętrznej rury,
21- próbki wycięte z obszaru leżącego 5 mm od powierzchni wewnętrznej rury,
3/- różnica pomiędzy własnościami średnimi zewnętrznej i wewnętrznej części rury

Tablica 2. Średnia praca łamania i twardość stali 13HMF przed i po eksploatacji

L.p.

1

2

Materiał
Podstawowy

13HMF
nie poddana

eksploatacji

13HMFpo
długotrwałej
eksploatacji

Nr
rury

1

2

Miejsce
pobrania próbek

do badań

zewnętrzna strona rury

wewnętrzna strona
rury

zewnętrzna strona rury

wewnętrzna strona
rury

Sr. praca łamania KV [J] w
temp. PC]

-20

8

11

-

0

37

27

-

-

+20

123

68

7

10

+60

-

-

32

56

+90

-

-

97

104

TRV35

[°C]

-2

+5

+66

+46

Śr.
HV10

169

181

186

188

2.1 Badanie wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę i własności SWC

2.1.1.Wykonanie wykresu rozpadu austenitu CTPc-S

W celu określenia wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę strefy wpływu ciepła
badanych stali wykonano wykresy rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S.
Temperatura austenityzacji wynosiła 1250°C, a czas stygnięcia tg/5 mieścił się w zakresie od 2
do 100 sekund. Wyznaczone temperatury i czasy powstawania przemian fazowych są zbież-
ne z wartościami wyznaczonymi z zależności matematycznych w publikacjach [8,9]. Wykre-
sy CTPc-S stali przed i po eksploatacji przedstawiono zbiorczo na rysunku 1.

115



tj,5=6 sek dła g=53-70 mm => E=17 kJ/cm,

M.,=

M.s =

700
TPn

460°C

440°C

600

500

400

t8/5=12 sek dla g=53-70 mm => E=17 kJ/cm, To=250°C

Materiał
po eksploatacji

w 110 000 godzin

Materiał
nie poddany
eksploatacji

300

200

100

1 10 100 1000

Rys.l. Wykres CTPc-S stali 13HMF przed i po długotrwałej eksploatacji

[sek]

2.1.2. Badanie wpływu cykli cieplnych spawania na własności symulowanej SWC

Badania wpływu cykli cieplnych spawania na własności symulowanej strefy wpływu cie-
pła przeprowadzono za pomocą symulatora cykli cieplno-odkształceniowych. Stosowano cy-
kle cieplne pojedyncze, podwójne i cykle złożone składające się z pojedynczych cykli ciepl-
nych i cyklu klasycznej obróbki cieplnej. Parametry i przebieg cykli cieplnych oraz wyniki
badań udamości i twardości symulowanych SWC zestawiono w tablicy 3.

2.1.3. Badanie skłonności stali do pękania wyżarzeniowego

Skłonność stali 13HMF do pękania pod wpływem obróbki cieplnej po spawaniu (zwanej
inaczej skłonnością do pękania wyżarzeniowego lub reheat cracking) wyznaczono w oparciu
o metodykę opracowaną w Reaserch Center of the Belgian Welding Institute (tzw. zmodyfi-
kowana metoda Vinckiera). W trakcie próby wyznaczono własności wytrzymałościowe i pla-
styczne symulowanej SWC poddanej obróbce cieplnej. Jako kryterium odporności na pękanie
pod wpływem obróbki cieplnej po spawaniu przyjęto minimalną wartość przewężenia
Z=20%. Wyniki badania zestawiono w tablicy 4.
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Tablica 3. Średnie wartości udamości w temperaturze 20°C i twardości próbek ze stali
13HMF pobranych z rury przed i po długotrwałej eksploatacji poddanych
działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania

Miejsce
pobrania
próbek

do badań

Ze-
wnętrzna
część rury

Rodzaj cyklu
cieplnego

Cykl
Pojedynczy

Cykl
Podwójny

Cykl
Pojedynczy +
obróbka ciepl-

na
Materiał podstawowy

We-
wnętrz-

na
część
rury

Cykl
Pojedynczy

Cykl
Podwójny

Cykl
Pojedynczy +

obróbka cieplna
Materiał podstawowy

T
[°C1 ^

Cykl pojedynczy

r

Parametry symulowanego cyklu cieplnego

Temp.
maks.

1250
1250
1250
1250
950
800
690
1250
1250
1250
1250

1250

-
1250
1250
1250
1250
950
800
690
1250
1250
1250
1250

1250
-

Czas
stygn.

W
6
12
60
120
12
12
12
12
12
12
12

12

-
6
12
60
120
12
12
12
12
12
12
12

12
-

T
J

tisr

Temp.
maks.
Tmax2

-
-
-
-
-
-
-

950
800
690

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

950
800
690

-

-

Czas
stygn.

tg/s2

[s]

-
-
-

-
-
-

12
12
12
-

-
-
-
-

-

-
12
12
12
-

-
Cykl podwójny

' 1 T

Vh

Temp.
obr.

ciepnej
Toc[°C]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

690

710

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

690

710
-
CykJz

1

Czas
obróbki
cieplnej

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2

2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2

2
-

łozo

rei

Stal nie
eksploatowa-

na

KV
[J]

190
178
32
10

167
168
62
162
36
88

208

149

123
90
76
23
8

64
63
43
86
36
60

228

190
68

Śr.
HV10

320
253
245
243
213
210
205
301
312
275
273

277

169
355
342
278
228
221
227
223
312
305
282
289

304
181

Stal po eksplo-
atacji

KV
[J]

160
139
63
13
95
82
45
161
49
200
221

35

7
181
169
44
8

61
52
36
142
49
125
114

33
10

ny (cykl pojedynczy+OC)

• . ' m a x ]

ii—
\

w IT

tobtóM

Śr.
HV10

369
352
331
311
226
203
200
297
304
317
296

263

186
424
429
380
344
220
199
192
348
329
362
314

292
188
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Tablica 4. Wyniki badania skłonności stali do pękania wyżarzeniowego (realizowano cykl
cieplny spawania o parametrach: T=1250°C, tg/5=6 sekund)

Badana stal

13HMF
nie poddany
długotrwałej
eksploatacji

13HMF
po

długotrwałej
eksploatacji

M10
i

i

Temp. obróbki
cieplnejra

400
450
500
550
600
400
450
500
550
600

« 3 0 »

1
t

[MPa]
910
888
821
788
444
862
759
711
600
436

JR

[MPa]
1266
1244
1044
901
552
1111
1055
921
772
543

7i*:
' t N

15 ,
150

A5

13,2
9,6
8,1
8,9
18,7
18,4
8,4
6,8
6,0
14,6

Z

77
51
33
24
71
79
44
21
13
42

\

Opis przełomu

Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom mieszany

Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom mieszany

Przełom kruchy sko-
śny

Przełom krachy
Przełom plastyczny

2.1.4. B a d a n i e skłonności do zmęczen ia c ieplnego stali 1 3 H M F

B a d a n i e zmęczenia c ieplno-mechanicznego stali P 9 1 , dla różnych p o z i o m ó w naprężeń
wstępnych, przeprowadzono n a o p r a c o w a n y m w Instytucie Spawalnictwa s tanowisku pomia-
r o w y m . B a d a n i a w y k o n a n o przy różnych war tośc iach n a p r ę ż e ń obciążających Owst mieszczą-

5 4 0 5 4 0 5 4 0
p y y pę ających

cych się w zakresie od 0,2Re540 do 0,9Re540 (dla stali 13HMF przyjęto R*540 = 230 MPa) dla
piłozmiennego cyklu zmęczenia cieplnego o temperaturach Tmin

=20°C (czas
wygrzania tw=0 sekund). Wyniki badania stali 13HMF przed i po eksploatacji zestawiono w
tablicy 4.

Tablica 4. Wyniki zmęczenia cieplnego stali 13HMF

Badana
stal

13HMF
nie poddany
eksploatacji

1 3 H M F p o
długotrwałej
eksploatacji

śr.R,540

[MPa]

230

230

Ilość cykli do zniszczenia próbki N f prey założonym naprężeniu próbki
0,9 Re540

=207 MPa

240

275

0,8 R,540

=184 MPa

440

506

0,6 R.34"
=138 MPa

670

953

0,4 R,340

=92 MPa

991

1712

0,2 FC 4 0

=46 MPa

1666

>3600
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2.1.5. Określenie wytrzymałości czasowej na pełzanie stali 13HMF

Przyspieszone próby pełzania wykonano zgodnie z normą PN-76/H-04330 przy poziomie
naprężeń roboczych równych o=100 i 150 MPa oraz w temperaturze badania 600 i 650°C.
Wyniki prób zestawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Wyniki prób pełzania stali 13HMF

Badana
Stal

13HMF
nie

poddana
długotrwałej
eksploatacji

13HMF
po

długotrwałej
eksploatacji

Założone
napręże-

nie
próbki o

[MPa]

150

100

150
100

Temp.
badań.

[°C]

600
650
650
680

600
650
650
680

Czas
do znisz-

czenia
próbki

L 2 808
2 010
5102
4006

1706
1100
4002
2810

Parametr
Larsona-Millera

(LMP^O+IgOlO"3)

29,20
30,73
31,11
32,02

29,01
30,50
31,02
31,86

Wytrzymałość czasowa na
pełzanie [MPa] dla

t=100 OOOh w temperaturze
540°C

102

«76,72/

600°C

45

30

650°C

36

27

Napręż,
dopusz-
czalne
[MPa]

eksploat/1

81,6

«61,32/

1/ - CTdop-0,8 R»aooooo
2/ - wartość szacunkowa

3. WŁASNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH WYKONAYCH ZE STALI 13HMF
PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

Złącza spawane wykonane zostały w pozycji PC metodą spawania ręcznego na grubo-
ściennych rurach w gatunku 13HMF przed i po 100 000 godzin pracy w Elektrowni „Bełcha-
tów". Ukosowanie rowków spawalniczych na U wykonano zgodnie z zaleceniami Instytutu
Spawalnictwa. Złącza spawane wykonano ręcznie elektrodami otulonymi ESMoCrVB pro-
dukcji f-my Elektrody Baildon (przetop drutem DMV-83 IG firmy BShler na poduszce Ar) w
stanie usztywnionym tzn. łączone rury zostały zespolone wewnątrz 3. klamrami z blach ze
stali 18G2A o grubości 20-25 mm, rozmieszczonymi co 120°. Energia liniowa spawania nie
przekraczała 18 kJ/cm.

Podgrzewanie wstępne w temperaturze To=250°C oraz obróbkę cieplną po spawaniu
(również w temperaturze pośredniej 480°C/l,5 godziny) wykonano za pomocą wyżarzarki
indukcyjnej typu ABG Eldotherm CPIOOO o mocy czynnej 120 kW. Przed obróbką cieplną
końcową lico spoiny zostało zeszlifowane. Obróbkę cieplną końcową wykonano w tempera-
turach 680, 700 i 720°C wykorzystując piec oporowy komorowy (rys.2). Symulowano naj-
bardziej niekorzystne warunki wykonania złączy spawanych, które uwzględniają przerwę po
spawaniu.
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a) 680±5°C
b) 700+5°C
c) 720±5°C

80°C/h

«300°C

20°C

Chłodzenie na
powietrzu

Rys.2. Schemat obróbki cieplnej wykonywanych złączy spawanych

Na wykonanych złączach spawanych przeprowadzono badania radiograficzne, pomiary
naprężeń własnych stosując metodę otworkową, badania metalograficzne makro- i mikro-
skopowe, badanie własności wytrzymałościowych i plastycznych (próba statycznego rozcią-
gania, próba statycznego zginania, próba udarności, próba twardości) oraz określono własno-
ści wytrzymałościowe w podwyższonych temperaturach.
a) Badania radiograficzne wykazały wysoką jakość badanych złączy spawanych. Poziom

jakości wszystkich badanych złączy oceniono jako poziom B wg wymagań normy PN-EN
25817. Stwierdzono jedynie obecność nielicznych rozproszonych pęcherzy i pojedyn-
czych żużli.

b) Pomiar naprężeń własnych w złączach spawanych, określany metodą otworkową wykazał,
że naprężenia pozostałe po obróbce cieplnej w temperaturze 680-720°C/2 godziny są ni-
skie i nie przekraczają 2% granicy plastyczności Re. Uzyskane wyniki badań są zbieżne z
wynikami uzyskanymi na złączach wykonanych z grubościennych rur ze stali 13HMF,
HCM12A i P91. Naprężenia własne w złączu spawanym nie poddanym obróbce cieplnej
są bardzo wysokie, osiągają wartość ponad 368 MPa i przekraczają granicę plastyczności
materiału po długotrwałej eksploatacji

c) Wszystkie badane złącza spawane ze stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji zerwały
się poza spoiną, w materiale rodzimym. Próba statycznego zginania wykazała dobre wła-
sności plastyczne złączy spawanych. Wszystkie próbki uzyskały kąt gięcia 130° bez wy-
stąpienia pęknięć i naderwań po rozciąganej stronie próbki.

d) Praca łamania KV spoin, wykonanych elektrodami ESCrMoVB f-my Elektrody Baildon
w temperaturze otoczenia jest zadawalająca, wyższa od minimalnej wartości 35 J zaleca-
nej przepisami UDT. Stwierdzono, że temperatura obróbki cieplnej po spawaniu ma zna-
czący wpływ na wielkość pracy łamania w spoinie tzn., że dla stali nie poddanej działaniu
długotrwałej eksploatacji wzrost temperatury wyżarzania powoduje znaczący wzrost pra-
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cy łamania, natomiast dla stali po długotrwałej eksploatacji zauważa się, że ze wzrostem
temperatury wyżarzania następuje spadek pracy łamania.

e) Praca łamania strefy wpływu ciepła w temperaturze pokojowej stali nie poddanych dłu-
gotrwałej eksploatacji jest wysoka, i niejednokrotnie przekracza wartość 200 J. Praca ła-
mania strefy wpływu ciepła w temperaturze pokojowej stali poddanej długotrwałej eks-
ploatacji przez 100 000 godzin jest niska i mieści się w zakresie 10-70 J. Praca ta jest z
jednak wyraźnie wyższa od pracy łamania materiału rodzimego. Najwyższą pracę łama-
nia w strefie wpływu ciepła stali po długotrwałej eksploatacji uzyskano dla złącza podda-
nego obróbce cieplnej w temperaturze 680°C/2 godziny.

f) Twardość spoiny i strefy wpływu ciepła badanych złączy jest niska, nie przekracza warto-
ści 285 HV10, a zatem spełnia zalecenia podane w normie PN-EN 288-3. Wg w/w normy
maksymalna twardość HV10 dla obrobionego cieplnie wielowarstwowego złącza spawa-
nego ze stali 13HMF nie powinna przekraczać wartości 350 HV10.

g) Badania metalograficzne makroskopowe wykazały poprawną budowę wewnętrzną wyko-
nanych złączy spawanych, bez widocznych i wpływających na jakość połączeń, niezgod-
ności wewnętrznych.

h) Badania metalograficzne mikroskopowe (tabL6) wykazały, że spoiny wykonane elektro-
dami ESCrMoVB charakteryzują się strukturą bainityczną z niewielką ilością ferrytu.
Strefa wpływu ciepła charakteryzuje się strukturą martenzytyczno-bainityczną lub baini-
tyczną o różnej ziarnistości. Drobnoziarnista struktura występuje w obszarze lica spoiny,
natomiast gruboziarnista w pobliżu grani spoiny. Drobniejsze ziarno w SWC w pobliżu li-
ca spoiny jest wynikiem korzystnego wpływu ciepła następnego ściegu.
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Tablica 6. Mikrostruktura SWC złączy spawanych wykonanych ze stali 13HMF po długo-
trwałej eksploatacji i po wyżarzaniu w temp. 680-720°C (pow. 500x, traw. Nital)
oraz spoiny (pow. 200x, traw. Nital)

SWC po
obróbce
cieplnej

SWC od strony grani

Martenzyt+ ślady bainitu

720°C/2godz

Martenzyt+ niewielka ilość bainitu

SWC od strony lica

Bainit

Spoina

Bainit odpuszczony
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4. WNIOSKI Z BADAŃ

Przeprowadzone w Instytucie Spawalnictwa badania symulacyjne stali 13HMF przed i po
długotrwałej eksploatacji pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1) Stal 13HMF nie poddana długotrwałej eksploatacji posiada strukturę bainitu odpuszczo-

nego o niskiej twardości 169 HV10, granicy plastyczności w zakresie od 368-425 MPa
(w zależności od miejsca pobrania próbki do badań) oraz wysoką pracą łamania w tempe-
raturze pokojowej, mieszczącą się w zakresie 68-123 J.
Stal 13HMF po długotrwałej eksploatacji charakteryzuje się strukturą ferrytyczno-
perlityczną z wydzieleniami węglikowymi po granicach i wewnątrz ziarn, zróżnicowa-
niem wielkości ziarna ferrytu, zanikiem fazy perlitycznej, niską twardością wynoszącą
około 186 HV10, niską pracą łamania w temperaturze pokojowej wynoszącą 7-10 J oraz
granicą plastyczności (356-362 MPa) nieznacznie wyższą od minimalnej wartości wyma-
ganej normą PN-75/H-84024 wynoszącą 355 MPa.
Wysoka temperatura przejścia w stan kruchy stanowi duże zagrożenie dla eksploatacji in-
stalacji energetycznych, zwłaszcza w przypadku: prowadzenia w okresie zimowym ci-
śnieniowej próby wodnej, w fezie rozruchu kotła po okresie jego wygaszenia, w przypad-
ku mechanicznego uszkodzenia zawiesi lub uszkodzeń innych elementów kotła.

2) Stwierdzono bardzo dużą anizotropie własności mechanicznych w zależności od miejsca
badania. Stal 13HMF nie poddana długotrwałej eksploatacji charakteryzuje się znaczną
różnicą granicy plastyczności Re i wytrzymałości na rozciąganie Rm wynoszącą około 57
MPa, jak również pracą łamania na grubości ścianki rury (123J przy powierzchni ze-
wnętrznej, 68J w pobliżu powierzchni wewnętrznej). Jest to prawdopodobnie wynikiem
niewłaściwie przeprowadzonej obróbki cieplnej rury w procesie przeróbki plastycznej.
Powyższy problem nie występuje w stali po długotrwałej eksploatacji. Różnice pomiędzy
Re i Rm zewnętrznej i wewnętrznej części rury nie przekraczają 5 MPa.

3) Wykres rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S stali 13HMF po długo-
trwałej eksploatacji jest przesunięty o ok. 20-30°C w kierunku niższych temperatur w sto-
sunku do wykresu stali nie poddanej eksploatacji. Powstałe różnice mogą być skutkiem
segregacji składu chemicznego badanych stali.

4) W przypadku stali po długotrwałej eksploatacji pojedyncze symulowane cykle cieplne
spawania o temperaturze maksymalnej 1250°C i 950°C powodują wyraźny wzrost pracy
łamania w porównaniu do stanu wyjściowego. Również oddziaływanie drugiego cyklu
cieplnego o temperaturze maksymalnej 950°C i 690°C i czasie stygnięcia tg/5=12 sekund
podwyższa pracę łamania symulowanej strefy wpływu ciepła. Jedynie powtórne nagrze-
wanie SWC do temperatury 800°C (zakres Aci-A^) daje niższe wartości pracy łamania.
Dla wszystkich próbek poddanych działaniu symulowanych cykli cieplnych korzystniej-
szy wpływ na udarność i twardość mają krótsze czasy stygnięcia tg/s-
Z przeprowadzonych badań wynika, że udarność symulowanej SWC stali 13HMF po dłu-
gotrwałej eksploatacji jest zdecydowanie wyższa od udamości materiału rodzimego.

5) Stal 13HMF nie eksploatowana uprzednio w podwyższonych temperaturach, poddana
działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania zachowuje wysoką wartość pracy ła-
mania materiału rodzimego, przy czym krótsze czasy stygnięcia tg/5 są korzystniejsze.
W obszarze rury w pobliżu jej wewnętrznej powierzchni o niskiej pracy łamania może na-
stępuje wyraźny wzrost wartości pracy łamania w wyniku oddziaływania symulowanych
cykli cieplnych spawania.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że w przypadku rur ze stali 13HMF nie poddanych
eksploatacji w podwyższonych temperaturach udarność symulowanej SWC nie zostanie
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obniżona w istotnym stopniu w przypadku krótkich czasów stygnięcia tg/5, a nawet nastąpi
jej wzrost w obszarach o niskiej pracy łamania materiału rodzimego.
Stal 13HMF nie poddana długotrwałej eksploatacji po obróbce cieplnej w temperaturze
690 i 710°C przez 2 godziny ma podwyższoną udarność symulowanej strefy wpływu cie-
pła. Obróbka cieplna stali po długotrwałej eksploatacji przeprowadzona w temperaturze
690°C powoduje kilkukrotny wzrost udarności symulowanej strefy wpływu ciepła w po-
równaniu z obróbką cieplną prowadzoną w temp. 710°C. Stanowi to dowód, że należy
bezwzględnie stosować niższą temperaturę obróbki cieplnej po spawaniu niż zalecana w
technologii spawania rur nie poddanych eksploatacji. Procesy wydzieleniowe towarzyszą-
ce procesowi ponownej obróbki cieplnej zestawiono w tablicy 6.

6) Najwyższą pracę łamania i niską twardość symulowanej strefy wpływu ciepła stali
13HMF przed i po długotrwałej eksploatacji, można uzyskać przy oddziaływaniu poje-
dynczych cykli cieplnych o czasie stygnięcia t8/5=6 sekund. Cykl taki występuje przy
spawaniu elektrodami otulonymi rur grubościennych niskimi energiami liniowymi spawa-
nia wynoszącymi około 17-18 kJ/cm [10]. Na wykresie CTPc-S (rys.l) podano energię
spawania i temperaturę podgrzewania wstępnego stali 13HMF dla czasu stygnięcia t8/5=12
sek wyznaczoną w oparciu o nomogramy w publikacji [10].

7) Skłonność do pękania wyżarzeniowego stali 13HMF nie poddanej długotrwałej eksplo-
atacji jest niska, ponieważ minimalne przewężenie Z w temperaturze 550°C jest wyższe
od minimalnej wartości 20%. Natomiast skłonność stali po długotrwałej eksploatacji jest
podwyższona: przewężenie Z w temperaturze 550°C wynosi 13% i jest niższe od wyma-
ganego, ale wyższe od krytycznej wartości 5% oznaczającej zupełny brak odporności na
pękanie wyżarzeniowe. Skłonność do pękania wyżarzeniowego wgNakamury, określona
parametrem AG=Cr+3,3Mo+8,lV-2=2,79% wskazuje, że wartość parametru AG jest
większa od 0, co potwierdza skłonności stali 13HMF do pękania wyżarzeniowego

8) Odporność na zmęczenie cieplne stali 13HMF wzrasta ze wzrostem czasu eksploatacji
stali. Badania wykazują, że długotrwała eksploatacja powoduje wyraźny spadek własności
wytrzymałościowych w stosunku do materiału w stanie wyjściowym. Badania zmęczenia
cieplnego stali 13HMF wykazują, że trwałość zmęczeniowa wyrażona liczbą cykli do
zniszczenia Nf jest wyraźnie wyższa dla materiału po długotrwałej eksploatacji. Jest to
spowodowane prawdopodobnie procesem intensywnego umocnienia stali w pierwszych
cyklach procesu cieplnego (zgodnie z teorią Coffina-Mansona). Uzyskane wyniki badań
są zbieżne z wynikami uzyskanymi dla stali 13HMF przez Okrajniego i Cieślę [7].

9) Przyspieszone próby pełzania przeprowadzone w zakresie temperatur 600-680°C przy
naprężeniu roboczym 100 i 150 MPa wykazały, że stal po długotrwałej eksploatacji wy-
kazuje o około 25% niższą wytrzymałość czasową od materiału w stanie wyjściowym.
Uzyskane wyniki należy traktować orientacyjnie, ponieważ rzeczywistą wytrzymałość
czasową dla poziomu 100 000 godzin można uzyskać prowadząc badania pełzania w tem-
peraturach pracy stali 13HMF.

10) Analiza wykresu CTPc-S oraz nomogramów ujmujących zależność energii liniowej spa-
wania, temperatury wstępnego podgrzania, grubości rury i rodzaju złącza spawanego po-
zwala na stwierdzenie, że przy spawaniu ręcznym elektrodami otulonymi należy stosować
podgrzewanie wstępne do temperatury To=200°C, niską energię liniową spawania wyno-
szącą około 17 kJ/cm oraz proste ściegi. W celu obniżenia stanu naprężeń w złączu spa-
wanym i zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania pęknięć wyżarzeniowych podczas
obróbki cieplnej należy bezwzględnie usunąć lico spoiny metodą szlifowania ręcznego.
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Tablica 6. Wpływ cyklu cieplnego spawania i obróbki cieplnej po spawaniu na strukturę
symulowanej SWC

Struktura
materiału

wyjściowego

Struktura SWC
po symulacji cyklem cieplnym

, tg/5=12 sek

Struktura SWC po obróbce cieplnej
(wyżarzaniu odprężającym)

w temperaturze:

725°C => MX.M:

WĘGLIKI
MX
M2C

MARTENZYT
+BATNTT
+ WĘGLIKI M X C Y

FERRYT

BAINIT

11) Badania wykazały, że po spawaniu stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji należy
prowadzić obróbkę cieplną w temperaturze 680-690°C przez 2 godziny. Złącza te wyka-
zują zadawalające własności mechaniczne i plastyczne.

12) Obróbkę cieplną złączy spawanych rur ze stali 13HMF należy przeprowadzać zgodnie z
cyklem podanym na rysunku 2. Zaleca się stosowanie wyżarzanie pośredniego po spawa-
niu w temperaturze 490+10°C oraz nie stosowanie przerwy pomiędzy spawaniem i obrób-
ką cieplną.

13) Wykonanie spawanych połączeń rurowych ze stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji
należy prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania WPS opracowany-
mi każdorazowo dla konkretnego stanu wyeksploatowania materiału.
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MAGAZYNOWANIE GAZU W NIECZYNNYCH WYROBISKACH
WĘGLA KAMIENNEGO

JAN MARSZAŁEK

INVESTGAS S.A., Warszawa

Dla pokrycia nierównomierności zużywania przez konsumentów gazu ziemnego niezbędne jest
jego magazynowanie. Ze wzglądów ekonomicznych dla magazynowania dużych ilości gazu
ziemnego, sprężonego do wysokich ciśnień, magazyny należy wykonywać pod ziemią, w
górotworze skalnym, na odpowiedniej głębokości. Czy można w tym celu wykorzystać
wyrobiska likwidowanych kopalń węgla kamiennego? Istnieją pozytywne doświadczenia
z krajów zachodnich m. in. z belgijskiej kopalni Auderlues.
Pierwsze prace w Polsce w tym kierunku wykonano w Kopalni Węgla Kamiennego Nowa
Ruda. Wyniki prac studialnych i projektowych są obiecujące.

1. WPROWADZENIE

Obrót handlowy produktów przemysłowych przebiega nierównomiernie. Obserwuje się
okresy wyższego i niższego popytu. Przebieg produkcji przemysłowej dla zminimalizowania
kosztów dąży do równomierności podaży. Dla zrównoważenia nierównomierności popytu
stosowane jest okresowe magazynowanie (przechowywanie) produktu. Magazyny uzupełnia
się towarem gdy jest nadwyżka produktu, a opróżnia gdy popyt jest wyższy od podaży.

Rynek paliw podlega tym samym zasadom. W poszczególnych sezonach (porach roku)
występują determinowane klimatem, pogodą czy też historyczną tradycją wielkości
zapotrzebowania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Magazyny dla paliw stałych to place
składowe o niewielkim technicznym uzbrojeniu. Dla paliw ciekłych i gazowych magazyny
wymagają dość złożonych urządzeń technicznych.

Paliwa ciekłe magazynowane są w szczelnych zbiornikach, głównie stalowych. Budowa
takich zbiorników o dużych pojemnościach (np. w rafineriach) jest kosztowną, a
nagromadzenie zbiorników na niewielkim terenie powoduje znaczne zwiększenie zagrożenia
(wybuchem, wrogim atakiem itp.)- Paliwa gazowe przechowywane w naziemnych
zbiornikach stalowych mają bardzo ograniczoną objętość.

Od lat, dla uniknięcia przedstawionych niedogodności, podejmowano próby
wykorzystania dla budowy zbiorników na paliwa płynne (ciecze i gazy) górotworu skalnego
(skał w skorupie ziemskiej). W różnych krajach, zależnie od warunków miejscowych,
występuje zróżnicowane zaawansowanie postępu w tej dziedzinie.

2. ISTOTA PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WĘGLOWODORÓW
CIEKŁYCH I GAZOWYCH
Zaletą budowy podziemnych magazynów węglowodorów jest:

- uzyskanie dużych objętości magazynu przy zajęciu stosunkowo małego obszaru na
powierzchni,

- nieporównanie większe bezpieczeństwo przechowywania produktów,
- eliminacja zagrożeń dla środowiska.
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Magazyny podziemne to układ zbiorników (pustek w górotworze) w postaci szybów,
chodników, komór połączonych z powierzchnią ziemi szczelnym odwiertem. Warunkiem
koniecznym jest szczelność górotworu nadłegłego dla gazów i par magazynowanego
produktu.

3. WYKORZYSTANIE WYROBISK POGÓRNICZYCH DLA MAGAZYNOWANIA
WĘGLOWODORÓW

Od przeszło dwudziestu lat, w związku z likwidacją górnictwa węglowego w zachodniej
Europie (W. Brytania, Francja, Belgia, Niemcy), pada pytanie o możliwość wykorzystania
likwidowanych kopalń na magazyny. Podstawowa sprawa - zagadnienie szczelności - zostało
już wcześniej przez naturę rozstrzygnięte. Węgiel kamienny w złożu zawiera bowiem metan
(gaz ziemny), który uwalniając się ze złoża mógłby migrować ku powierzchni Nie
zaobserwowano jednak takich przypadków, czyli pokłady węgla są uszczelnione od góry. O ile
więc eksploatacja górnicza nie zniszczyła tej szczelności, nie ma przeszkód dla wykorzystania
kopalni na magazyn.

Najstarszym przykładem wykorzystania części wyrobisk kopalni na magazyn jest
likwidowana kopalnia francuska MAY-SUR-ORNE (rys.l). Magazynowano tam 5 min m3

oleju napędowego. Odprężenie polityczne ostatnich lat pozwoliło zrezygnować z tak dużych
rezerw i kopalnia ta przeszła w stan likwidacji.

Rys.l. Magazyn w wyrobiskach kopalni MAY-SUR-ORNE

Innym ciekawym przykładem jest podziemny magazyn gazu w belgijskiej kopalni
Auderlues k. Charlerois. Kopalnia ta prowadziła eksploatację węgla kamiennego w latach
1870-1970. Po zakończeniu eksploatacji wykonano izolację dwóch S2ybów. Szyby zostały
zlikwidowane całkowicie, w jednym z nich wykonano korek betonowy, przez który
przepuszczono dwa rurociągi. Początkowo w ciągu pierwszych pięciu lat prowadzono
eksploatację metanu wydobywającego się ze zrobów, wspomagając ją podciśnieniem. W 1976
r. podjęto decyzję o wykorzystaniu pojemności zlikwidowanej kopalni do celów
magazynowych. Roboty typowo górnicze ograniczały się do dokonania przebudowy korka
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betonowego w szybie i zabudowaniu w nim układu dwóch rurociągów niezbędnych do
obsługi zbiornika. Prace na powierzchni polegały na zabudowaniu instalacji do odbioru gazu
z rurociągu dostawczego, instalacji do osuszania, nawaniania itp.

Generalnie magazyn pracuje jako układ rurociągów dolotowych (ciśnienie 55 bar)
z instalacją rozprężającą (do ciśnienia 3,3 bar). Ciśnienie magazynowania w zbiorniku może
wynosić maksymalnie 3,6 bar - przy pełnym naładowaniu. Do zbiornika rozprężony gaz
zatłaczany jest jednym z dwóch rurociągów w szybie - nie zachodzi potrzeba używania
kompresorów. Drugi rurociąg w szybie jest rurociągiem rezerwowym.

Ze zbiornika, poprzez system zaworów i kolektorów rozprowadzających, gaz przesyłany
jest do baterii czterech kompresorów śrubowych podnoszących ciśnienie do wartości około
8 bar (ciśnienie sieci zewnętrznej) a następnie poprzez urządzenia uzdatniające gaz
(odwadniacz, układ chłodzenia, nawaniania, wzbogacania propanem) do sieci zewnętrznej.

Cały układ jest kontrolowany systemem dyspozytorskim, monitorującym poszczególne
węzły instalacji oraz systemem pomiarowym w oparciu o układ otworów piezometrycznych.
Otwory piezometryczne o głębokości od 15 do 35 m z zainstalowanymi czujnikami do
pomiaru emisji gazu i określania poziomu wody rozmieszczone są w miarę równomiernie na
powierzchni terenu nad magazynem. Gęstość rozmieszczenia otworów piezometrycznych
wynosi ok. 1 otwór na kilometr kwadratowy powierzchni terenu nad zbiornikiem. Dla
funkcjonowania magazynu zaadoptowano pomieszczenia łaźni - stacja kompresorów,
nieduży barak na potrzeby biurowe i warsztatowe oraz zabudowania przyszybowe jednego
z szybów. Pozostałe obiekty zostały zdemontowane lub pozostały niezagospodarowane.

Parametry techniczne podziemnego zbiornika gazu w Andrelues:
1. Pojemność całkowita magazynu - 180 min mnJ

2. Pojemność czynna - 100 min nm3

3. Pojemność buforowa - 80 min nm3

4. Maksymalne ciśnienie - 3,6 bar
5. Maksymalna moc odbioru - 1 min nmVdobe

W praktyce zbiornik ten pokrywa zapotrzebowanie obszaru zamieszkałego przez ponad
milion ludzi w rejonie Charleroi. Pracuje on w okresie zimowym od 60 do 70 dni w roku
w zakresie ciśnień od 3,6 do 2,5 bar.

Napełnianie zbiornika w okresie letnim trwa około 60 dni.

Zbiornik ten mógłby pracować w układzie wielu cykli - w Belgii nie zachodzi taka
potrzeba.

Aktualnie pracuje jeszcze jeden magazyn gazu w kopami węgla w USA stan Kolorado.

4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LIKWIDOWANYCH KOPALŃ WĘGLA
KAMIENNEGO DO MAGAZYNOWANIA GAZU

Doświadczenia krajów likwidujących kopalnie węgla kamiennego wskazują, że tam gdzie
nadmierna eksploatacja naruszyła zwięzłość i spoistość (szczelność) skał nadkładu kilka do
kilkunastu lat po zatrzymaniu eksploatacji obserwuje się wypływy metanu z pokładów węgla
na powierzchnię. Oczywiście jest to duże zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Wykonuje
się wtedy izolacje i ujęcia wypływu gazu.
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Czy wiedząc o tych problemach możemy zapytać: jeżeli trzeba likwidowaną kopalnię
uszczelniać, to może niewielkim dodatkowym nakładem można wykonać w niej podziemny
magazyn gazu?

Aby pozytywnie odpowiedzieć trzeba wykonać rachunek ekonomiczny, w którym
uwzględnione muszą być potrzeby magazynowania gazu w danym rejonie. Aktualnie taką
pełną ocenę wykonano dla Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda.

W wyniku tej analizy sformułowano następujące wnioski:
technicznie budowa PMG jest możliwa,
dla określenia efektywności ekonomicznej tego przedsięwzięcia należy: ustalić
techniczne warunki wykonania PMG, określić zapotrzebowanie na
magazynowany gaz w rejonie Wałbrzych - Nowa Ruda - Kłodzko i ocenić
nakłady inwestycyjne,

opracowanie powyższe może opracować Gazoprojekt - Wrocław, pod nazwą
„Studium techniczno-ekonomiczne przekształcenia podziemnych wyrobisk KWK
Nowa Ruda w Podziemny Magazyn Gazu",
to opracowanie może być podstawą do podjęcia decyzji o uruchomieniu procesu
przygotowawczego inwestycji

Wykonane przez BP Gazoprojekt - Wrocław, przy udziale specjalistów z KWK Nowa
Ruda, PRG Mysłowice, Investgas Warszawa oraz konsultacji ekspertów AGH w Krakowie
„Studium techniczno-ekonomiczne przekształcenia podziemnych wyrobisk KWK Nowa Ruda
w Podziemny Magazyn Gazu" wykazało, że technicznie jest możliwe wykonanie
w wyrobiskach KWK podziemnego magazynu dla gazu. Wykazało również, że istnieje
perspektywa ekonomicznej opłacalności tego przedsięwzięcia.

Opracowanie pokazało możliwość budowy technicznego PMG Nowa Ruda (rys.2)
o następujących parametrach:

objętość czynna Vcz = 55 min m3,
objętość gazu buforowego Vb = 58 min m3,
zakres ciśnień pmin = 0,2 MPa, pmax = 0,5 MPa,
wydajność odbioru C W = 21 000 m3/h,
wydajność napełniania Qmax =15 000 m3/h,
moc tłoczenia N = 2800 kW, z dwoma sprężarkami
geometryczna objętość magazynowa VQ = 7,5 -12,4 min m3,
dopływ wody do magazynu Q w = 1,5 - 3,0 mVmin,
nakłady inwestycyjne K = 57,5 - 62,6 min zł,
jednostkowy koszt magazynowania M ok. 50 USD/tys. m3.
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Szyb NOWY II Szyb NOWY I

_rLi! ,

Warstwy uszczelniające - ekran kapWamy^y^ STREFA

Unia zasięgu PMG

Rys.2. Schemat PGM w Nowej Rudzie

Roboty likwidacyjne związane z budową PMG zostały wstrzymane na niżej podanym
etapie:

w szybie Nowy I wykonano zgodnie z projektem żelbetowy gazoszczelny
korek oraz zabudowano dwa rurociągi gazowe 13-3/8" i rurociąg osłonowy
13-3/8" dla odwodnienia wyrobisk kopalni pod korkiem,

szyb Nowy II zasypano skałą od rząpia do poziomu VI,
w szybie Jan nie zostały wykonane żadne roboty,
wykonano doszczelnienie szybu Leszek i upadowej z tego szybu do poziomu
IV.

Wykonanie gazoszczelnego korka w szybie Nowy I i likwidacja szybu Nowy II od
rząpia do poziomu VI pociągnęło za sobą wyłączenie systemu wentylacyjnego i odwodnienia
kopalni Do czasu uruchomienia nowego systemu odwadniania wyrobiska kopalni
(przyszłego PMG) będą się sukcesywnie wypełniać wodą.
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BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO
15 LETNIEJ EKSPLOATACJI

Część L: Badania metodami nieniszczącymi
MACIEJ WITEK*, DARIUSZ SOBKIEWICZ*, ADAM WOCIAL**

*PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie
** Laboratorium Badań Materiałowych ZDIEA - Świerk

W referacie przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych wykonanych na rurociągu do
przesyłu gazu Hołowczyce-Rembelszczyzna, wykonanego z rur o średnicy nominalnej DN
700mm. Ponadto opisano badania metodami nieniszczącymi przeprowadzone na wycinku

pobranym z tego rurociągu.

1. WYNIKI INSPEKCJI GAZOCIĄGU HOŁOWCZYCE - REMBELSZCZYZNA

W pracy przedstawiono wyniki zadania inspekcyjnego na gazociągu 28" (DN 700 mm)
o długości 147,4 km do przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego na odcinku Hołowczyce
- Rembelszczyzna. Inspekcję przeprowadzono w okresie 8 - 9 sierpnia 2000 roku przy użyciu
tłoka magnetycznego do badania ubytków ścianki przewodu. Średnia prędkość liniowa tłoka
podczas całego przebiegu inspekcyjnego wynosiła 1,3 m/s. Dane techniczne badanego
gazociągu DN 700 Hołowczyce - Rembelszczyzna podano w tabeli 1.

Tabela 1. Dane techniczne badanego gazociągu DN 700 Hołowczyce - Rembelszczyzna.

L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wyszczególnienie cechy

Średnica zewnętrzna

Nominalna grubość ścianki

Długość rurociągu wg pomiaru
geodezyjnego

Długość rurociągu w g pomiaru
hydrometrycznego *

Ciśnienie nominalne, ciśnienie
robocze

Rodzaj zastosowanych rur

Powłoka zewnętrzna rurociągu

Powłoka wewnętrzna rur

Rodzaj transportowanego medium

Rok oddania do eksploatacji
gazociągu

Wartość

711 [mm]

10,5 [mm]

147.220,0 [m]

147.498,5 [m]

6,4 [MPa], 5,5 [MPa]

stal G-355** , rury spawane
wzdłużnie

bitumiczna

brak - rura nie powlekana

gaz ziemny GZ-50, suchy

1986

* Wartość średnia z dwóch pomiarów hydrometrycznych tłoków kalibrującego i magnetycznego
**Wg normy PN-79/H-74244, obowiązującej w okresie budowy gazociągu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej gazociągu Hołowczyce
- Rembelszczyzna, Gazoprojekt Wrocław, 1984

2. ANOMALIE WYKRYTE W RUROCIĄGU

W wyniku inspekcji wykryto ogółem 1995 anomalii o charakterze ubytku metalu, z
których najgłębszy osiąga 63% nominalnej grubości ścianki. Ubytki te rozkładają się na całej
długości badanego odcinka a dotkniętych jest nimi ok. 7% wszystkich jednostkowych
segmentów rurowych.

Większość wykrytych ubytków ma charakter wad produkcyjnych rur i położona jest na
zewnętrznej powierzchni rurociągu. W niektórych miejscach wykryto defekty o charakterze
korozji wewnętrznej. Istnieją podstawy, by przypuszczać, iż korozja nie jest aktywna.
Wskazuje na to głębokość ubytków, w większości poniżej granicy detekcji automatycznej. W
liście elementów rurociągu podano jedynie najgłębsze spośród tych defektów. Ogólnie rzecz
biorąc, ubytki te mieszczą się w zakresie poniżej 20% nominalnej grubości ścianki.

Wady produkcyjne obecne były w strukturze metalu od momentu oddania gazociągu do
eksploatacji. W przypadku defektów tego typu mogą wystąpić trudności w osiągnięciu
normalnej dokładności wymiarowania, określonej w Specyfikacji Możliwości Technicznych
Systemu Inspekcyjnego („System Performance Specification"). W każdym przypadku zależy
to od sposobu obróbki stali podczas walcowania na zimno lub na gorąco.

Uproszczone zestawienie wykrytych elementów strukturalnych określonych jako
anomalie:

• ferromagnetyczne przedmioty metalowe położone w pobliżu rurociągu 68
• niecentryczności rur osłonowych 42
• wgniecenia 7
• wady spoin obwodowych 92
• wykonane naprawy metodą obejmy wzmacniającej 1
• ubytki zewnętrzne o głębokości co najmniej 20% grubości ścianki 613
• ubytki wewnętrzne o głębokości co najmniej 20% grubości ścianki 318

3. ANALIZA WYNIKÓW INSPEKCJI

Dane inspekcyjne otrzymano dla pełnej długości badanego odcinka, tj. 147,4 km Jakość
danych zebranych przez tłok jest zadowalająca i pozwala na przeprowadzenie kompleksowej
oceny stanu technicznego gazociągu. W trakcie inspekcji tłok zebrał i przywlókł do śluzy
pewną ilość luźnych odpadów i zanieczyszczeń.

Raport o wykrytych anomaliach typu ubytków metalu składa się ze szczegółowych
arkuszy inspekcyjnych, sporządzonych dla wybranych ubytków metalu. Dla defektów podano
określone wartości parametrów: wymiar osiowy (długość), obwodowy (szerokość), max.
głębokość oraz szczegółową lokalizację względem pierwszorzędowych punktów odniesienia.

Dla każdego z defektów ścianki gazociągu obliczono współczynnik naprawczy ERF (w
oparciu o wytyczne ASME).

W wyniku przeprowadzonej inspekcji wykonano badania nieniszczące miejsc po
naprawie wskazanych przez tłok MFL, rys. 1.
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Po wykonanej inspekcji tłokiem zdecydowano się na usunięcie wskazanej wady poprzez
wycięcie odcinka rurociągu, który przekazano do dalszych badań w Laboratorium Badań
Materiałowych ZD EEA w Świerku.

Rys. 1. Wycinek rurociągu przekazany do dalszych badań

4. BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZA SPAWANEGO

4.1. Ocena wizualna złącza spawanego

Oględziny zewnętrzne wykonano zgodnie z procedurą N-l systemu zapewnienia jakości
LBM ZD EEA i normami PN-EN 970 :1999 oraz PN-85/M-69775. Spoinę zakwalifikowano w
klasie W-5 (protokół oględzin zewnętrznych nr 1/2001).

4.2. Badania powierzchniowe metodą penetracyjną

Metodą penetracyjną zbadano dostarczony wycinek rurociągu w celu ujawnienia pęknięć
i mikroszczelin w obrębie złącza spawanego. Badania te przeprowadzono zgodnie z
procedurą N-2 i wytycznymi normy niemieckiej DIN 54152. Użyto zestaw odczynników
MAGNAFLUX składający się ze zmywacza powierzchni - SKC-S, penetranta barwiącego -
SKL-SP1 i wywoływacza - SKD S2.

Przeprowadzone obserwacje wykazały występowanie licznych porowatości i przepaleń na
całej długości złącza od strony lica i grani (protokół badań penetracyjnych nr 1/2001). Spoinę
zakwalifikowano w klasie W5 wg normy PN-85/M.-69775.

4.3. Badania radiograficzne

Następnie przeprowadzono badania radiograficzne metodą izotopową zgodnie z
procedurą N-4. Zastosowano defektoskop izotopowy ze źródłem Ir-192 oraz materiały
radiograficzne Agfa o czułości D4.
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Badania radiograficzne spoiny wykazały, że odpowiada ona klasie R3 i R5 zgodnie
z kryteriami normy PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów. Stwierdzono występowanie klasycznych wad produkcyjnych, głównie braku
przetopu i przyklejeń. Nie stwierdzono istnienia wad eksploatacyjnych typu pęknięć. Wyniki
badań radiograficznych podano w protokóle badań radiograficznych nr 2/2001.

5. PODSUMOWANIE

• W badaniach wizualnych złącza spawanego stwierdzono występowanie licznych wad
spawalniczych. Na podstawie oględzin zewnętrznych spoinę zakwalifikowano w klasie
W5 według normy PN-85/M-69775.

• Przeprowadzone badania penetracyjne wykazały liczne porowatości i przepalenia na całej
długości złącza, zarówno od strony lica jak i grani spoiny.

• W badaniach radiograficznych określono klasę spoiny na R3 i R5 według normy PN-
87/M-69772.
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Date of examination
Data badania

Page 1
strona
Pages 1
stron

23.08.2001 r.

Report of visual examination No 1/2001
Protokół oględzin zewnętrznych Nr.

Customer P G N i G S.A.
Zamawiający

Name of examined product wycinek z gazociągu
Nazwa badanego elementu

Dimensions 0 7 1 1 x 1 0 mm
Wymiary

Material, stal G-355
Materiał

Filler metal brak danych
Spoiwo

Heattretment brak danych
Obróbka cieplna

Object
Obiekt

Order No 04/LBM/2001
Zlecenie Nr.

Required weld class B
Wymagana klasa spoiny

Scope of examination 1 0 0 %
Zakres badań

Welding method elektroda otulona
Metody spawania

Szkic spoiny

Welder No
Spawacz Nr

Evaluation of weld dcfectrvness
Ocena wadliwości złączy spawanych

Marking of position and weld No.
Oznaczenie pozycji i numeru spoiny

Test results
Wyniki badań

Remarks
Uwagi

Spoina została wykonana od strony lica
wg wymagań JD": 2011,601,602,
502,514 i od strony grani wg wymagań
JT: 402,507,515,504,2011.

Fotografie w załączeniu.

Test ressults refer to examined pieces and units only.
Wynki badań odnoszą się tylko do przebadanych próbek lub obiektów

Without the writing cansent of Laboratory me report can be copied as a whole only.
Bez pisemnej zgody Laboratorium protokół nie może być powielony inaczej jak tylko w całości.

Test performed ace. to Instruction No. Nr 1/N-l and sandartsPN-EN25817:1997,PN-EN 288-1:1994
Badania przeprowadzono zgodnie z Instrukcją Nr 1/N-l oraz normami: PN-EN 25817:1997, PN-EN 288-1:1994

Examiner:
Badania

Verified by:
Sprawdził:

Confirmed by:
Zatwierdził.

This Report-Form can be applied, when the order contains no requirements for acceptable defects identification and the examiner marks on examined product lhc
place of not acceptable de&ctsTProtokół należy stosować gdy Zamawiający nie określa w zleceniu konieczności jednoznacznej identyfikacji wad
dopuszczalnych, a wykonujący badania wyznacza miejsca **l~c?nh wad niedopuszczalnych na badanym obiekcie.
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Page )
Strom

Pagtsl
Stron

Datę of <ssuTunati(jn
Dali badam:

Report of dye penetrant testing No 1/2001
Protokół badań penetracyjnych Nr

Customs PONiOS.A.
Zamawiający

Name of examined product
Nazwa badanego »i»«w»«̂ n

Dimensions <t> 711 X 10
Wymiary

Materia! stal O-3S5
Material

FiBer metal brak danych
Spoiwo

Heattietmtfii brak danych
Obróbka cieplna

Object wycinek z ruruciągu
Obiekt

OrderNo 04/L3M'2G01
UmowsNi

Requited weld class W-1
Wymagana klasa spoiny

Scop» of txasunation
Zakres badań

Welding method brak danych
Metody ipawania

Szkic spoiny

WelderNo brak danych
Spawacz Hr

TESTING CONPmONS/ WARUNKI BADANIA
Temperature 26" C
Temperatur* otoczenia

Typeofdyepeoetnntkit MAGNAFLUX
Rodsaj zestawu penetracyjnego

Cleanei SKCS
znywacz

Time of penettating 20 min.
Czas winianu peaettanta

ptnelnnt SKL-SP1
peaetnmt

Surface conrtttiong opiaskowana
Stan powierzchni maieriłiu

developer SKD S2
wywoływacz

Time of developing 10 rain.
Czat wywoływania

Eralattira *fw«U itbetinu*
Ocena wadliwości złączy spawanych

Marking of position and weld No.
Oznaczenie pozycji i numeiu spoiny

Tett results
Wyrubbadan

Remarks
Uwagj

Stwierdzono i e o i porowatc^ci i
przepalenia na całej długoici złącza od
strony bca oraz od starry grani

Wykonano 100% badania poprzez ogleozmy
zewnętrzne. Spoin; zakwalifikowano w klasie W i w§
normy PX-85/M-6<>77S.
Fotografie uzyskanych indykacji wskazać w zaińcztr.i.:

Test ressults refer to examined pieces and units only.
Wynki badań odnoszą się tytko do przebadanych próbek lub obiektów

Without the writing canient of Laboratory the report c u b « copied as a whole only.
Bez pisemnej zgody Laboratorium protokół nie maze byćpowielosyieaczejjaktylkowcatoćci.

p andsUndarU
BadanU przeptowadzorui zgadnie zlactrukcjiMr 1/N-2 oras i; PH-7-VM-700J2. PN-EM 571-1.1999. TO-ISO 3453:1997

This Report-Form can be appKed, when the order contains no requuementlfer acceptable defects identification and the exarrm-r mirr.s or. wwj-to •;••-•<!<.
the place of not acceptable defects ./Protokół należy stosowaf gdyZaroawiaiacynie obtJlawzitceniukoniccBnoicijcdnozrucj.ejidtniySł.-a':;; '-'.^
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CustomerVBilding..PGNiG S
Zamawiający

Name of examined product:

Dtma
Wym

Mater
Mater

Wdd<
Spaw

item
L.P

1

2

3

4

5

łsions..<p 7 1 1 x 1 0 mm
ary elementów łączonj

ial.sialG-355 F
id S

sr.brak danych
tez

Weld
No.
Ozna
cze-
nie
spoin
1

Part
odci-
nek

192-0-12

12-58

56-103

100-148

145 -193

Report of rad
Protokół badań radi

S.A. _.

.wycinek rurociągu do badań-...

rch

iller metal .brak danych.. „V
poiwo K

.„Welder i i at
Nrjtempla

IQI
wykr.

w

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

lograf
ografic

ihic
znyi

ex
A Nr

aminatioi

Object
Obiek

detoda spawania

anop. brak danych. .. . Het
spawacza Oh

Page/Pages.... strona /stron t/l
Date of examination / Data badania. 3

j No.2/2001.

..jurociąg przesyłowy gazu.
t

. Required wetd klas R2
Wymagana klasa spoiny

-Edge form., brak danych
Szkic spoiny

ttretment...bez obróbki cieplnej.
robka cieplna

Detected defects / wykryte wady
Interior / wewnętrzne

Aa
a

11

Ab
Ae

22

11

Ac Ad Ba Bb

22

Ec Ca

41

31

Test remits refer to examined pieces and units only.
/Wyniki badań odnoaza ńc tylko do przebadanych próbek lub obiektowy
Without the writing consent of Laboratory the report can be copied as a whole only.
Bez pisemnej zgody Laboratorium protokół nie może być powielany inaczej jak tyko w całości.

Source activity
or tube voltage
Aktywność źródła
lubnap.lampy

25 Ci

Test method

Metoda
prześwietlania

centryczna

Examiner
Prześwietlał:
AdamWocial

Source film
««««Tinr~

OdLźródła
od błony w cm

36 cm

Exposure time

Czasnaprom.
w minutach

4 min

Da

11

Db

53

51

11

52

E

Exterior / zewnętrzne

Fa Fb

21

Fc

11

Fd

0.08 2001.

obtained
weld
klasa

spoiny

R5

R5

R5

R5

R3

Test and evaluation performed accto instruction
No.P35-01and PN-72/M-69770, PN-87/M-69772
Badania i ocenę przeprowadzono zgodnie z Instrukcją
Nr.P35-01 i PN-72/M-69770, PN-87/M-69772

Film

Rodzaj
błony

D4

Evaluated by:
Ocenił: ^

Intensifying
screens

Rodzaj okładek

2xPbO,02

IQI location

Położenie
wzorca

B

Confirmed by:
Zatwierdził:

Abandon: Test method:: P-l basic, P- 2 circumference, C-centric, IQI • location, Z -source side, B- film side
/Uwaga:Metoda badania:P-l podstawowa, P-2 przez dwie ścianki, C-centryczna, K-2 eliptyczna. Położenie wzorca: Z-od strony zródia,B-od str.Mony;



PL0400067

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO
15 LETNIEJ EKSPLOATACJI

Część II.: Badania metodami niszczącymi
Witold Szteke, Waldemar Biłous, Jan Wasiak, Ewa Hajewska,

Martyna Przyborska, Tadeusz Wagner

Laboratorium Badań Materiałowych ZDIEA - Świerk

W referacie omówiono wyniki badań metodami mszczącymi wycinka rurociągu ze stali G355,
którego badania metodami nieniszczącymi opisano w I. części. Przedstawiono również
analizą otrzymanych wyników z zastosowaniem systemu SACC, pozwalającego prognozować
dalszą bezpieczną pracę gazociągu.

1. BADANIA REATESTACYJNE MATERIAŁU

W ramach badań reatestacyjnych wykonano analizę składu chemicznego metodą
spektrometryczną z zastosowaniem spektrometru f-my ARL. Wyniki analizy potwierdziły, że
badany wycinek rurociągu jest wykonany ze stali gatunku G355 (G36) wg normy PN-79/H-
74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe

Przeprowadzono również badania strukturalne, które wykazały, że stal, z której
wykonano rurociąg, w badanych przekrojach, zawiera bardzo liczne, wydłużone zgodnie z
kierunkiem przeróbki plastycznej szare wtrącenia prawdopodobnie typu siarczków, na
których obserwuje się czarne wtrącenia niemetaliczne typu tlenków. Struktura stali jest
ferrytyczno-perlityczna, o ziarnach wydłużonych wzdłuż osi rury, tzn. zgodnie z kierunkiem
największej przeróbki plastycznej.

2. WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA NA ROZCIĄGANIE

Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano w temperaturach od -40°C do
+100°C stosując skomputeryzowany system wytrzymałościowy INSTRON 8501. Pomiary
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy: PN-EN 10002:1999.

Do pomiarów stosowano próbki pięciokrotne o średnicy do=5 mm i długości pomiarowej
LO=25 mm. Do badań materiału rodzimego (MR) zastosowano próbki o orientacji C,
natomiast do badań materiału ze strefy wpływu ciepła (SWC) oraz spoiny (SP) stosowano
próbki o orientacji L. Sposób pobierania próbek do badań pokazano na rys. 1.

Wyniki pomiarów zmierzonych wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie
wraz z wartościami średnimi oraz odchyleniami standardowymi podano w tabeli 1. Wpływ
temperatury badania na wyznaczone wskaźniki pokazano na rys.2 i 3.
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Rys. 1. Sposób pobierania próbek do badań
a - sposób pobierania materiału do badań,
b - z materiału rodzimego,
c - z połączenia spawanego



Tabela 1. Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie badanej
stali G-355 w funkcji temperatury dla próbek o orientacji L i C

Badany
materiał

Materiał
rodzimy

Złącze

Temp.
badania

°C

100

20

0

-20

-40

20

0

średnia

odch. st.
średnia

odch. st.

średnia
odch. st

średnia
odch. st.

średnia

odch. st

średnia

odch. st
średnia

odch. st.

R.

fMPal
526

7,91
566

3,40

594
2,18

600
2,32

621

7,02

509

17,07
541

22,18

R«

fMPal
336

4,74
363

1,30

370
3,80

379
8,47

387

5,00

411

15,40
393

27,09

£

[GPal
203

5,30
205

1,80

201
7,66

204
1,48

201

10,06

210

4,82
212

8,00

As

r%i
25

1,89
31

3,40

29
0,87

30
2,27

31

2,10

16

1,04
18

0,78

Z

F%1
54

0,28
53

4,01

54
1,78

56
1,78

55

0,87

55

4,76
62

0,57

Ro.2/

0,639

0,641

0,622

0,631

0,623

0,806

0,726

1
Ul

I
i

008

—«BBH

1 — . 1

--teen

• • »o

——.i
i

i ,

* • " " — M l

H fan

-•-RD,2

-•-E
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Rys.2. Wpływ temperatury badania na wskaźniki wytrzymałościowe badanej stali G-355
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Rys. 3. Wpływ temperatury badania na wskaźniki plastyczne badanej stali

3. POMIARY TWARDOŚCI

Pomiary twardości metodą Vickersa (HV10) wykonano na twardościomierzu Dia -Testor
typu WP 106 firmy Wolpert.

Zmierzono rozkład twardości poprzez spoinę i strefy przejściowe do materiału rodzimego
po obu stronach spoiny. Pomiary wykonano wzdłuż trzech linii na grubości ścianki rury tj. w
pobliżu powierzchni zewnętrznej - (I), w środku grubości - (II) oraz w pobliżu powierzchni
wewnętrznej - (III). Wyniki pomiarów pokazano na rys.4.
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Rys.4. Rozkład twardości HV10 na przekroju obwodowego doczołowego złącza spawanego



4. POMIARY UDARNOŚCI

Pomiary udamości przeprowadzono przy użyciu systemu do badania udamości firmy
Wolpert, typ PW 30/15. Badania prowadzono na próbkach typu Charpy-V o wymiarach
10x7,5x55mm i głębokości karbu 2mm, wykonanych zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN
10045-1:1994, PN-74/H-04372 iPN-74/H-04371 .

Pomiary energii łamania KV300/7,5 oraz udamości KCV300/7,5 materiału rodzimego w
funkcji temperatury (w przedziale -60°C do +100°C) wykonano na próbkach o orientacji C-
L. Natomiast dla próbek ze strefy wpływu ciepła SWC i spoiny SP (orientacja L-C) pomiary
wykonano w temperaturze pokojowej i w temperaturze 0°C. Wyniki pomiarów przedstawiono
na rys.5.

MR

MR-Średnia

SWC

SWC-frednia

e SP

SP-feadnia

Rys.5. Zmiana udamości w funkcji temperatury badania

5. BADANIA METODAMI MECHANIKI PĘKANIA

Badania z zastosowaniem metod mechaniki pękania obejmowały:
- pomiary prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążeń,
- pomiary odporności na pękanie metodą wielokrotnej próbki (CTOD) dla oceny rozwarcia

szczeliny w momencie inicjacji i jej stabilnego rozwoju podczas trójpunktowego zginania,
- pomiary odporności na pękanie w próbie zginania udarowego.



5.1. Pomiary prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej
amplitudzie obciążenia

Badania wykonano na systemie do badań wytrzymałościowych Instron 8501. Do badań
materiału rodzimego (MR) zastosowano próbki o orientacji C-L o wymiarach 7,5x15x80mm,
natomiast do badań materiału ze strefy wpływu ciepła (SWC) oraz spoiny (SP) stosowano
próbki o orientacji L-C i wymiarach 7xl4x80mm. Wyznaczone parametry równań
określających prędkość wzrostu szczeliny zmęczeniowej podano w tabeli 2 a charakterystyki
w postaci wykresu AK - da/dN pokazano na rys.6 w układzie współrzędnych:

da/dN - prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego,
AK - amplituda intensywności naprężeń.

Tabela 2. Parametry równań określających prędkość wzrostu szczeliny zmęczeniowej

Badany materiał

Materiał rodzimy

Strefa wpływu ciepła

Spoina

Parametry prostej da/dN = c( AK )"•

C

1,0572 10 1 2

4,2363 \O*

2,6800 W 1 2

m.

5,6147

3,1399

5,3129

0,01000

0,00100

t
0,00010

0,00001

7^/- '

-/-

, 1

V

J

/A

': i

MR

— S W C

SP

1

- i ;

—~r~

1 ;

10 100

AK [MParn"

Rys.6. Szybkość propagacji szczeliny zmęczeniowej dla próbek pobranych z materiału
rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny
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5.2. Wyznaczenie współczynników intensywności naprężeń Kic

Pomiary metodą CTOD wykonano zgodnie z zaleceniami normy BS5762:1979 na
próbkach belkowych zginanych trójpunktowo, przy użyciu systemu wytrzymałościowego
Instron 8501. Do badań materiału rodzimego (MR) zastosowano próbki o orientacji C-L o
wymiarach 7,5x15x80mm, natomiast do badań materiału ze strefy wpływu ciepła (SWC) oraz
spoiny (SP) stosowano próbki o orientacji L-C i wymiarach 7xl4x80mm.

Zmierzone wartości krytycznego rozwarcia szczeliny 8C oraz obliczone graniczne
współczynniki intensywności naprężeń Kic podano w tabeli 3.

Tabela 3. Wyniki pomiarów 8m - Aa dla próbek o orientacji L-R pobranych z materiału
rodzimego oraz obliczone współczynniki równania regresji

Rodzaj
badanego
materiału

MR

SWC

SP

Temp.
badania

[°C]

20
0

20
0

20
0

CTOD
[mm]

0,0703
0,0856
0,0913
0,1709
0,0840
0,3062

K,c

[MPain 0 5]

73,06
80,56
833

113,84
79,82

152,40

Współczynniki równania prostej
8 m = ni A a + 8 0

wyznaczone metodą
regresji liniowej

m

0,1449
0,1928
0,6087
0,4701
0,2833
0,1526

8o

0,0703
0,0856
0,0913
0,1709
0,0840
0,3062

Współczynnik
korelacji

r
0,8205
0,4427
0,9380
0,6051
0,8280
0,0390

5.3. Badania odporności na pękanie wyznaczonej w próbie zginania udarowego Ku

Graniczny współczynnik intensywności naprężeń Ku w warunkach zginania udarowego
wyznaczono przy użyciu systemu do pomiaru udarności firmy Wolpert typ PW 30/15.

Do badań użyto próbek typu Charpy-V o orientacji C-L dla materiału rodzimego oraz L-C
dla materiału ze strefy wpływu ciepła i spoiny ze szczeliną przedwstępną. Szczelinę
przedwstępną o długości a/W = 0,45 -s- 0,55 wypropagowano zmęczeniowo przy użyciu
systemu wytrzymałościowego Instron 8501, stosując trójpunktowe zginanie próbek przy stałej
strzałce ugięcia próbki i stałej częstotliwości obciążeń (10 Hz). Warunki obciążeń dobrano
tak, aby żądaną długość szczeliny uzyskać po minimum 50.000. cykli obciążeń.

Pomiary granicznego współczynnika intensywności naprężeń KM materiału rodzimego
wykonano w temperaturze -60 + +100°C a dla materiału ze strefy wpływu ciepła i spoiny
pomiary wykonano w temperaturze pokojowej oraz 0°C. Wyniki pomiarów K^ w funkcji
temperatury badania podano w formie wykresu (rys.7) i w tabeli 3.
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Tabela 4. Wyniki pomiarów odporności na pękanie KM W próbie zginania udarowego

Badany materiał

Materiał rodzimy

SWC

SP

Temperatura
pomiaru [°C]

-60

-20

0

20

100

0

20

0

20

Wartość średnia KM
[MPa-m"2]

84,0

66,3

62,2

77,4

53,7

86,8

72,6

54,1

77,2
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6. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

• Pomiary twardości HV10 wykazały nierównomierny jej rozkład, polegający na znacznym
obniżeniu twardości w materiale spoiny oraz niewielkim podwyższeniu w strefie wpływu
ciepła w porównaniu z twardością materiału rodzimego.

• Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie wskazują na stabilność wyznaczonych
wskaźników stali G355 w zakresie temperatur pomiarów -40°C do 100°C. Podobną
stabilność wykazało połączenie spawane badane w temperaturze pokojowej i 0°C.

• Pomiary udarności wykazały, że kruchość badanej stali nie zmienia się w zakresie
temperatur od -40°C do 100°C. Temperaturę przejścia w stan kruchy oszacowano na ok.
-50°C. Temperatura, w której badana stal traci swoje własności plastyczne wynosi -60°C.

• Pomiary odporności na pękanie poprzez wyznaczenie 8C, metodą CTOD i Ku wskazują
na niską odporność na pękanie badanej stali G355 i materiału złącza spawanego (SWC,
SP). W temperaturze pokojowej i 0°C Km* dla badanych obszarów wynosi ok.
80MPam1/2. Wg BS4515:1984 Appendix H dla rur o średnicy 700-799mm i grubości
ścianki 10mm wartość 8C powinna wynosić powyżej 0,18mm, co odpowiada Kmat =133
MPa.m1/2. Uzyskane wyniki badań świadczą o prawie dwukrotnie niższej odporności na
pękanie materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła.

• Pomiary porównawcze prędkości rozwoju szczeliny zmęczeniowej da/dN wykonane na
próbkach typu „bend" wykazały, że materiał rodzimy i spoina mają porównywalną
skłonności do tworzenia pęknięć zmęczeniowych, natomiast strefa wpływu ciepła jest
mniej podatna.

• Pomiary granicznego współczynnika intensywności naprężeń K4<j w zakresie temperatur
-60-H-100°C wskazują na niewielki wpływ temperatury badania na odporność na pękanie
badanej stali. Pomiary w temperaturze pokojowej potwierdzają wyniki badań uzyskane
metodą CTOD.

• Na podstawie przeprowadzonych badań wycinka rurociągu ze stali G-355 odporność na
pękanie materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny można oszacować na
poziomie 80 MPam1/2

7. ANALIZA WYNIKÓW METODĄ SACC

Do określenia wymiarów krytycznych szczeliny dla badanego wycinka rurociągu ze stali G-
355 przyjęto:

- Re=360MPa
- Kic=80 MPa.m1/2,
- Współczynnik bezpieczeństwa 1,6

Założono, że ciśnienie w gazociągu wynosi p=5,5MPa, co wywołuje naprężenia obwodowe
w ściance c=190MPa.
Wyniki analizy przedstawiono na załączonym wydruku.
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SACC - (a:\pgnig.sac). 2001-11-21 12:16:50 Page 4

Summary

Load block #: 1/1; ID:

Crack Depth
Crack Length
Note(s)

Input
2.5 mm
10.0 mm

-

Acceptable !
4.0 mm I
16.0 ram

-

Critical
7.9 n
31.7 mm

-

Failure assessment diagram

Load block #: 1/1; ID:

1.5-r / Critical

/ Acceptable

o Input

Wykres Kr=f(Lr) jest sporządzony we współrzędnych bezwymiarowych:
- Kr - funkcja intensywności naprężeń i odporności na pękanie,
- Lr - funkcja obciążeń i własności plastycznych materiału.

Punkt zaznaczony na wykresie wskazuje stan materiału opisany w
przykładzie na str.96. Najbardziej prawdopodobny rozwój szczeliny, w
opisanych warunkach pracy rurociągu, będzie przebiegał wzdłuż linii
przerywanej czerwono-niebieskiej. Gdy szczelina osiągnie wymiary
krytyczne może nastąpić pęknięcie rury.
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PL0400068

WŁASNOŚCI STALI ZASTOSOWANYCH DO BUDOWY
SGT JAMAŁ-EUROPA ZACHODNIA NA TERYTORIUM R.P.

W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
W FAZIE WYKONAWSTWA I EKSPLOATACJI

JAROSŁAW BARWICKI, JERZY WINCKOWSKI

EuRoPol GAZ S.A.

W referacie przedstawiono kryteria doboru stali na etapie projektowania gazociągu oraz
oceną własności mechanicznych zastosowanej stali na podstawie badań próbek pobranych z
rur przeznaczonych do budowy gazociągu oraz króćców rurowych z eksploatowanego
gazociągu. Oceną wzbogacono o prognozy zachowania sią materiału w wybranych
warunkach ekstremalnych w oparciu o symulacje komputerowe.

1 WŁASNOŚCI STALI DLA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI
GAZOCIĄGOWYCH

Wzrastające zapotrzebowanie na energię i określony rozkład surowców energetycznych
na świecie stawiają przed menadżerami i inżynierami nowe wyzwania. Należy zapewnić
niezawodny transport coraz większych ilości gazu, przy minimalizacji kosztów inwestycji a
następnie eksploatacji. Istnieje zapotrzebowanie na materiały, które umożliwią budowę
gazociągów dużych średnic na coraz większe ciśnienia, przy jak najmniejszej ściance rury,
zapewniających korzystne warunki ekonomiczne. Materiały te oprócz bardzo wysokich
własności wytrzymałościowych muszą spełnić inne oczekiwania, takie jak:

- dobra spawalność, wykonanie połączeń spawanych przy zastosowaniu
wysokowydajnych technik z zapewnieniem dobrej jakości,

- brak degradacji własności przez co najmniej 50 lat eksploatacji,
- bezpieczeństwo eksploatacji - w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń, przy

incydentalnym naruszeniu ciągłości powłoki rurociągu, np. wywołanych czynnikami
zewnętrznymi, kiedy wzrost naprężeń przekroczy wytrzymałość doraźną materiału
powodując nieszczelność - materiał zapewni w całym możliwym eksploatacyjnym
zakresie temperatur, że nie wywoła to niekontrolowanego pęknięcia.

Na przestrzeni ostatnich 70. lat [1] osiągnięto pięciokrotny wzrost granicy plastyczności
stali konstrukcyjnych w granicach od 200 MPa (stale niskowęglowe) do 1000 MPa (stale
ulepszane cieplnie). Na gazociągi stosuje się rury wykonane z niskostopowych
normalizowanych stali drobnoziarnistych, których własności zależą od zawartości
pierwiastków stopowych, specjalnego sposobu walcowania z zastosowaniem obróbki
termomechanicznej a także ulepszania cieplnego. W Polsce stale dopuszczone do budowy
gazociągów określone są w normie PN-EN 10208-2 oraz normie zakładowej Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ZN-G 3101, której wymagania są zbieżne z
wymaganiami ww. normy europejskiej.

Wzrost własności wytrzymałościowych stali po normalizowaniu (oznaczonych w ww.
normach wyróżnikiem N), uzyskany poprzez dodatki stopowe, jest ograniczony dopuszczalną
wartością równoważnika węgla charakteryzującego własności spawalnicze stali.
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Wprowadzenie kontrolowanej obróbki termomechanicznej - stale M, polegającej na
systematycznej kontroli temperatury i stopnia odkształcenia stali, przy określonej zawartości
Mn, Nb i Ti, pozwoliło na rozdrobnienie ziaren poprzez opóźnienie rekrystalizacji austenitu, a
w procesach wydzieleniowych na wzrost własności wytrzymałościowych przy niższej
zawartości węgla niż w stalach - N o takiej samej granicy plastyczności, a tym samym
poprawienie spawalności tych stali (niższe wartości równoważnika węgla).

Kolejna obróbka cieplna stali po walcowaniu - hartowanie z odpuszczaniem, pozwoliła
na dalszy wzrost własności wytrzymałościowych stali - stale B.

2 DOBÓR STALI DLA SGT JAMAŁ-EUROPA ZACHODNIA

Polscy budowniczowie gazociągów w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat przeżyli
dwukrotnie wielką przygodę - budowę dużych magistrali gazowych, za każdym razem
nowoczesnych w swoim okresie:
• budowa gazociągu orenburskiego, o średnicy 1400 mm i ciśnieniu projektowym równym

7,5 MPa. W inwestycji tej uczestniczyły państwa tzw. bloku wschodniego: Związek
Radziecki, Polska, Niemcy (NRD) i Czechosłowacja. Polski odcinek to ok. 600 km
rurociągu budowanego na Ukraińskich stepach z rur o podstawowej grubości ścianki 16
mm ze stali niskostopowej o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i granicy
plastyczności min. 460 MPa,

• druga budowa, to odcinek na terytorium R.P., gigantycznej inwestycji stulecia - SGT
Jamał-Europa Zachodnia. Średnica również 1400 mm, ciśnienie projektowe 8,4 MPa,
długość - 684 km.

Polskie doświadczenia z budowy gazociągu orenburskiego oraz zebrane dane, opinie i
wskazówki specjalistów w dziedzinie budowy rurociągów oraz opracowania instytutów,
uczelni i renomowanych firm światowych zajmujących się problemami spawalnictwa,
pomogły inwestorowi podjąć decyzję wyboru odpowiedniego materiału do produkcji rur.

Analiza doświadczeń budowniczych współczesnych gazociągów przesyłowych dużych
średnic i ciśnień wyraźnie wskazywała, że należy rozważyć wybór pomiędzy stalą X70 i X80
(oznaczenia wg normy API), których odpowiednikiem wg normy EN 10208-2 są stale
L480MB lub L485 QB i L555MB lub L55QB.

Dokonano wyboru stali L480 MB, jako podstawowego gatunku dla wykonania części
liniowej gazociągu, oraz innych gatunków z grupy M dla zespołów technologicznych. Wybór
podyktowany został m.in. tym, że światowe doświadczenia z zastosowania stali X80 były
jeszcze niewielkie wobec spodziewanej gorszej spawalności tego gatunku stali. Dobór stali
wytworzonej w kontrolowanych procesach termomechanicznych pozwolił zastosować rury o
podstawowej grubości ścianki 19,2 mm i wykonać połączenia spawane dobrej i powtarzalnej
jakości. Stal L480 MB charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na pękanie o czym
świadczą wyniki próbek udarności Charpy V i DWTT (rys.l - typowy atest dla rury ze stali
L480 MB i rys.2 - atest dla rury ze stali L415MB).
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Rys.l. Atest dla rury 1420 mm x 22,9mm ze stali L480MB
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Rys.2. Atest dla rury 1220 mm x 25mm ze stali L415MB
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3 OCENA WŁASNOŚCI STALI NA PODSTAWIE BADAŃ PRÓBEK
POBRANYCH Z GAZOCIĄGU PODCZAS BUDOWY
I W TRAKCIE EKSPLOATACJI

3.1 Kryteria oceny odporności stali na pękanie

Jedną z ważniejszych cech materiału, świadczącą o bezpieczeństwie eksploatacyjnym jest
zdolność do zatrzymywania pęknięć. Jeżeli w ściance rury powstanie wada typu ubytku
materiału, spowodowana np. korozją, bądź typu wgniecenie, spowodowana np. działaniem
strony trzeciej itp., to konsekwencje tego będą zależeć od własności materiału, geometrii
wady a także istniejących naprężeń i temperatury. Wobec wzrostu naprężeń, spowodowanych
ciśnieniem gazu lub innymi czynnikami zewnętrznymi, wada może spowodować
nieszczelność gazociągu a następnie przy dalszym wzroście naprężeń pęknięcie rury.
Pęknięcie może rozprzestrzeniać się z różną prędkością: wolno (materiały o przełomach
ciągliwych) lub szybko (materiały kruche). Jeżeli szybkość rozprzestrzeniania się pęknięcia
będzie większa od szybkości dekompresji (ok. 360 m/s - uchodzenie gazu przez
nieszczelność), to pęknięcie poddane pełnemu ciśnieniu panującemu w gazociągu będzie
rozwijać się lawinowo. Jeżeli szybkość rozprzestrzeniania pęknięcia będzie mniejsza od
szybkości dekompresji, to w wyniku spadku ciśnienia w gazociągu stopniowo zmniejszać się
będzie naprężenie w wierzchołku pęknięcia, aż do wartości, która jest niewystarczająca, aby
podtrzymać dalszy jego rozwój.

Jednym ze sposobów oceny zdolności materiału do zatrzymywania pęknięć w materiale
są empiryczne równania dla określania wartości udarności Charpy V, dla której próbki badane
w testach DWTT w minimalnej temperaturze eksploatacji będą wykazywać min. 85%
przełomu ciągliwego (empiryczne kryterium zatrzymania pęknięć). Wg European Pipeline
Research Group [2] kryterium oparte na metodologii oceny wad opracowanej przez Battelle
Material Institute (USA), powiększone przez współczynnik 1,3 daje zadawalające wyniki
oceny dla niemal wszystkich handlowych stali X70 i X80.

Kryterium Battelle:

° 2-t
i

C v = l,5-2,382-l<f 5 - o 0
2 ( R - t ) 3

C = l,3Cv

gdzie:

p - ciśnienie robocze w MPa,
D - średnica gazociągu w mm,
t - grubość ścianki rury w mm,
0O - naprężenie obwodowe w wywołane ciśnieniem gazu w MPa,
C - wartość energii łamania próbek Charpy V w J niezbędnej dla zabezpieczenia
przed rozwojem kruchego pękania.

3.2 Badania laboratoryjne próbek

Przy okazji prac eksploatacyjnych na zespołach technologicznych SGT (wymiana
elementów armatury) zostały pobrane wycinki rur ze stali L415MB o średnicy D 1220mm i
grubości ścianki 25 mm, które następnie zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Program
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badań obejmował m.in. pomiar wskaźników wytrzymałości na rozciąganie i oraz ocenę
fraktograficzną przełomów próbek.

3.3 Badanie udarności

Tabela 1. Wyniki pomiarów energii łamania i udarności KCV - stal L415MB [3]

T[°C]

20

20

0

-20

-40

-60

-60

-75

ok.-170
(temp.

ciekłego
azotu)

Numer
próbki

V010401

V010402

V010403

V010422

V0 10423

V0 10424

V010404

V010405

V010406

V010407

V010408

V010409

V010410

V010411

V010412

V010413

V010414

V010415

V010425

VO 10426

V010427

V010419

V010420

V010421

V010416

V010417

V010418

Energia łamania [J]

Pomiar

296,8

298,9

298,9

268,4

271,3

282,2

297,8

266,3

298,2

298,8

298,8

233,5

138,7

270,5

226,4

97,3

118,5

220,4

131,5

128,3

236,8

73,8

58,1

26,1

2,6

0,4

2,8

Średnia

298

274

287

275

211

145

166

53

1,92

Odchylenie
standardowe

1,36

8,13

18,96

37,48

76,80

72,49

61,61

28,05

1,41

Udarność KCV [J/cm2]

Pomiar

369,79

372,92

372,06

338,85

343,02

353,52

372,00

331,02

370,26

367,84

367,58

290,62

173,10

333,77

282,72

122,40

145,60

275,69

164,13

169,28

294,82

91,58

72,44

32,37

3,21

0,49

3,47

Średnia

372

345

358

342

263

181

209

65

2,40

Odchylenie
standardowe

1,85

8,66

24,17

45,56

94,80

90,44

77,11

34,94

1,75
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Określenie energii łamania wg kryterium Battelle

p := 8.4

D := 1020

t:=25

R : = »
2

2-t
= 171.36

C,, := 1.5-2.38210 -(o j (Rt)

C := 1.3-C, C=31.864J

Z porównania pomiaru i rezultatów powyższych obliczeń wynika, że w temp. -75°C materiał
posiada jeszcze wystarczające własności, aby powstałe pękniecie nie rozwinęło się w sposób
kruchy.

3.4 Badania faktograficzne przełomów próbek udarnościowych

Badania fektograficzne przełomów próbek po badaniach udarnościowych wykazały, że
charakter ich jest plastyczno-kruchy aż do temperatury -75°C. Przełom próbki badanej w
temperaturze -170°C ma charakter jednolity, drobnoziarnisty [3]. Zdjęcia przełomów próbek
w temp. -75°C i -170°C przedstawiono na rys.3.

Rys.3 Przełomy próbek — obserwacje na elektronowym mikroskopie skaningowym f-my
Tesla typ BS340. Pow. 50x [3]

a) próbka nr V0100420 w temp.-75°C, b) próbka nr V010416 wtemp-170°C.

Przedstawione wyniki badania przełomów wskazują na korelację z wynikami pomiarów
udamości próbek jak również z oceną dokonaną w oparciu o półempiryczny wzór - kryterium

Battelle.
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3.5 Symulacje komputerowe

Zastosowano analizę diagnostyczną za pomocą programu SACC [3]. Program działa w
oparciu o wykres pękania FAD (Failure Assessment Diagram) i umożliwia m.in.
prognozowanie rozwoju pęknięcia. Analizę dokonano dla danych odnoszących się do
materiału wyciętego z zespołu technologicznego SGT: stal L415MB, średnica 1220 mm i
grubość ścianki 25 mm. Jako element wyjściowy założono, że w ściance rury istnieje wada o
wymiarach: 2 mm głębokości i 4 mm długości.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pęknięcia rury należy się spodziewać wtedy, kiedy
wielkość wady przekroczyłaby 50 mm długości, a jej głębokość przekroczyłaby 20 mm (tzn.
byłaby to wada na wskroś grubości ścianki). Rys.4 przedstawia wyniki symulacji takiego
zdarzenia.

SACC- ). 2002-02-12 J1i16:42

i R6 Based Fracture Assessment - Results
! Summary
!
Load block*: 1/1; ID:

Crack Dapth
Crack l*njth
n>t*(s>

Injpot
2.0 mm
5.0 ran

-

I Aeoaptabls
; 17.8 ma
j 44.5 mm
i

Cri t ica l
> 20.0 mm
> 50.0 mm

1

Note(s):
;1. Range of applicability limits the analysis.

i Failure assessment diagram

i Load block * : 1/1; ID:

/ Cnfcd
/ Acceptable
o Input

0.5 1.0 1.5 ^o

Wykres Kr=f(U) jest sporządzony we współrzędnych bezwymiarowych:
- K, - funkcja intensywności naprężeń i odporności na pękanie,
- U - funkcja obciążeń i własności plastycznych materiału.

Punkt zaznaczony na wykresie wskazuje stan materiału opisany w
przykładzie. Najbardziej prawdopodobny rozwój szczeliny, w opisanych
warunkach pracy rurociągu, będzie przebiegał wzdłuż linii przerywanej
czerwono-niebieskiej. Gdy szczelina osiągnie wymiary krytyczne może
nastąpić pęknięcie rury.

Rys.4. Fragment wydruku symulacji komputerowej programu diagnostycznego SACC [3]
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4 WNIOSKI

- Istnieje dobra korelacja pomiędzy wzorami półempirycznymi określającymi wartość
energii łamania próbek, stanowiącej kryterium odporności materiału na pękanie, a
wynikami badań - Charpy V, DWTT i badaniami fraktograficznymi.

- Dobrym uzupełnieniem badań laboratoryjnych i ocen materiału opartych na wzorach
pófempirycznych są programy i symulacje komputerowe powiązane z zasadami
mechaniki pękania, które pozwalają na wzbogacenie standardowych procedur
diagnozowania stanów eksploatacyjnych gazociągu.

- Analiza diagnostyczna gazociągu o parametrach eksploatacyjnych takich jak SGT Jamał-
Europa Zachodnia, wykonana w oparciu o program SACC, daje dobrą ocenę co do
wielkości wad krytycznych. Pęknięcie może być inicjowane wadą skrośną, której długość
przekroczy 50 mm długości.

- Badania laboratoryjne próbek wyciętych z eksploatowanego gazociągu SGT Jamał-
Europa Zachodnia oraz oceny wykonane na podstawie wzorów empirycznych i
symulowanych stanów granicznych, wskazują, że kryteria doboru stali były właściwe.
Istnieje udokumentowana dobra odporność stali na pękanie - temperatura przejścia w stan
kruchy jest daleko poniżej możliwych temperatur eksploatacji, przekracza - 75°C.

Literatura
1. Seminarium: „Nowoczesne stale konstrukcyjne i ich zastosowanie w konstrukcjach

spawanych. Kierunki rozwoju stah' na konstrukcje spawane z uwzględnieniem norm
europejskich", Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Opracował doc. dr inż. Jerzy Brózda

2. "Fracture Propagation and Arrest", Andrew Cosham-Andrew Palmer and Associates.
Materiał zaprezentowany w czasie kursu szkoleniowego: "Defect Assessment in
Pipelines"-6-8.03.2001

3. Orzeczenie nr 2/2002 dla Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.. Zakład
Doświadczalny. Laboratorium Badań Materiałowych. EEA w Świerku, styczeń 2002r.
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PROCES CERTYFIKACJI IWALIDACJI.
TECHNIKA PROWADZENIA AUDITÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM,
SYSTEMU ZARZĄDZANIA HIGIENĄ I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

MAREK MUCHA

TUV Rheinland / ZETOM Polska Sp. z o.o., Warszawa

W referacie opisano schematycznie sposoby prowadzenia certyfikacji i walidacji zgodnie z
przepisami różnych dokumentów normatywnych.

1. WPROWADZENIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TUV Umwelt CERT (TUC - certyfikacja
systemów środowiskowych przez TUV)

> Rozległa i długoletnia wiedza dotycząca ochrony środowiska
> Organizacja zrzeszająca ekspertów środowiskowych - grupy TUV - Rheinland
> Przeprowadzenie więcej niż 150 procesów walidacji według EMAS
> Akredytacja w obszarze ISO 14001 przeprowadzono około 150 certyfikacji
> Około 5000 certyfikacji w obszarze ISO serii 9000, dokonanych za pośrednictwem TUV

-CERT
> Doświadczenia w przeprowadzaniu certyfikacji kombinowanych UM / QM
> Certyfikacja w obszarze gospodarki realizowanej w cyklu zamkniętym (np. EfBV,

Rozporządzenie o starych samochodach)

Świadczenia dotyczące certyfikacji
> Certyfikacja według:

• Norm ISO serii 9000
• Normy ISO 14001
• Walidacja według EMAS
*•• Certyfikacja systemów bezpieczeństwa pracy
• Rozporządzenie dotyczące profesjonalnego zagospodarowania surowców po

wykorzystaniu
• Rozporządzenie dotyczące wykorzystania starych samochodów
• Ekologiczna eksploatacja hoteli
• Wszystkie możliwe kombinacje z przedstawionych wyżej świadczeń

2. WARUNKI DLA PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI I
WALIDACJI

2.1. Przedsiębiorstwo

Warunki, które musi spełnić przedsiębiorstwo:
> Dokumentacja systemu UM / QM (AS księgi jakości, procedury, instrukcje operacyjne,

itp-)
> Powołanie któregoś spośród pracowników, który ponosi odpowiedzialność za

wprowadzenie i nadzór systemu UM / QM / AS
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> Włączenie pracowników
+ do budowy struktury systemu
+ do informowania o zakresie, punktach ciężkości i celach procesu certyfikacji

> Dostarczenie dowodu o skuteczności systemu UM / QM / AS za pomocą
przeprowadzanych i udokumentowanych auditów wewnętrznych oraz przeglądu systemu
przez kierownictwo

> Zagwarantowanie niezbędnego dostępu do urządzeń zakładowych i dokumentacji

Warunki dla przeprowadzenie procesu certyfikacji i walidacji

Dokumentacja - Założenia I
(System Zarządzania Środowiskowego)

Podstawowa dokumentacja dotycząca
Zarządzania Środowiskowego

• Dokumentacja Zarządzania
Środowiskowego (np. Księga Zarządzania
Środowiskowego, Księga Organizacyjna)

• Sprawozdanie (a) z auditów
wewnętrznych

Przy walidacji dodatkowo:
• Projekt Deklaracji Środowiskowej
• Raport Środowiskowy

Niezbędne informacje, które należy zawrzeć w dokumentacji

Opis lokalizacji

Ogólne informacje o firmie

Otoczenie prawne
Warunki ramowe

Zastosowane surowce i procesy

• Plan sytuacyjny (mapa topograficzna, plan
zakładu) z zaznaczeniem zabudowy,
granic lokalizacji i stron świata

• Krótki opis wytwarzanych wyrobów i
procesu produkcyjnego względnie
zastosowanych procedur technicznych

• Podanie odległości do najbliższej
zabudowy mieszkalnej

• Powstanie danej lokalizacji
• Profil przedsiębiorstwa (liczba zatrud-

nionych, roczny obrót, ewentualnie
integracja z innymi przedsiębiorstwami)

• Schemat organizacyjny
• Wykaz istotnych dla danej organizacji

ramowych warunków środowiskowo-
prawnych

• Informacje o głównych stosowanych
surowcach (rodzaj, ilość na rok)

• Informacje dotyczące najważniejszych
materiałach pomocniczych i półfabry-
katach (np. oleje hydrauliczne, miesza-
niny)

• Krótki opis procesów, urządzeń i maszyn
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Dokumentacja - Założenia II
(System Zarządzania Środowiskowego)

Emisje

Powstawanie odpadów

Budżet wodny

Energia
Oddziaływania na

środowisko

Przedsięwzięcia dotyczące
bezpieczeństwa

Transport

Personel i społeczność

Grunty

• Rodzaj i ilość źródeł emisji
• Rodzaj emisji (także hałas, zapachy, promieniowanie)
• Opis ewentualnych istniejących urządzeń filtracyjnych
• Rodzaj, pochodzenie i ilość znaczących ilościowo

odpadów
• Rodzaj zagospodarowania (ścieki komunalne / specjalne)
• Informacje dotyczące pochodzenia wody (np. woda

miejska, własne studnie)
• Informacje dotyczące ilości, ładunku i miejsca

powstawania ścieków
• Ewentualne dane dotyczące własnych oczyszczalni

ścieków
• Zastosowane źródła energetyczne
• Opis wychodzących z danej organizacji oddziaływań na

środowisko (np. na grunty, wodę, powietrze, odniesienie
się do ewentualnych pomiarów imisji, Hd.

• Ochrona przeciwpożarowa
• Ewentualne wskazania na analizy dotyczące

bezpieczeństwa, ekspertyzy towarzystw
ubezpieczeniowych

• Informacje dotyczące transportu wewnętrznego i
zewnętrznego (np. własny park transportowy, bocznice
kolejowe, wózki widłowe)

• Koncepcja kształcenia pracowników
• Szkic prac z miejscową społecznością w zakresie ważnych

środowiskowo tematów
• Informacje dotyczące wykorzystania gruntów
• Informacje dotyczące podejrzeń o zanieczyszczeniu

powierzchni

Warunki, które musi spełnić jednostka certyfikująca lub przeprowadzająca ekspertyzę
środowiskową

• Akredytacja w TGA
• Akredytacja w DAU

+ poszczególni rzeczoznawcy
+ dopuszczenie całej organizacji

• Dopuszczenia branżowe dla auditorów / rzeczoznawców środowiskowych
+ doświadczenie zawodowe w danej branży
+ znajomość norm i EMAS
+ doświadczenie w przeprowadzaniu auditów
=> Egzamin
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• Przydzielenie branż następuje według:
+ Kodu - EAC (proces certyfikacji)
+ Kodu - NACE (proces walidacji)

ZAŁOŻENIA DLA OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I
(System - QM)

Klasyczny podział dokumentacji na 3 - części

Części
(księga jakości - płaszczyzna najwyższego
kierownictwa)

Część 2

Część 3

Deklaracja polityki jakości przedsiębiorstwa
Informacje dotyczące:
• Organizacji
• Struktury i układu
• Używania
• Wydawania
Księgi jakości
Realizacja dotycząca 20 elementów jakości

Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

Nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym

Metody statystyczne• Procedury (druga płaszczyzna piramidy
dokumentacji

• Instrukcje operacyjne (trzecia płaszczyzna
piramidy dokumentacji)

• Wzory dokumentów - formularze
• Dokumenty towarzyszące (związane z

zagadnieniem)

•
•
•
•

ZAŁOŻENIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI II
(System Jakości)

Cele Księgi Zarządzania Jakością

Ustalenie jednolitych i wiążących podstaw i reguł dla zarządzania jakością
Zewnętrzna i wewnętrzna prezentacja przedsiębiorstwa
Zasady dotyczące audhów wewnętrznych i zewnętrznych
Spełniania życzzń klienta
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Dopuszczanie, rejestrowanie i nadzór auditów ekologicznych w Niemczech (wyciąg)

Federalne Ministerstwo Ochrony
Środowiska

=> Nadzór prawny
=> Powoływanie członków UGA na

przedłożoną propozycję
Komisja

rzeczoznawców
środowiskowych

(UGA)

Niemieckie Towarzystwo dla
spraw Akredytacji i Dopuszczeń

Rzeczoznawców
środowiskowych (DAU)

Dopuszczanie
rzeczoznawców

Kontrola
dopuszczonych
rzeczoznawców

Dyrektywy badawcze dla
dopuszczeń

Wytyczne pomiarowe dla
przeprowadzania kontroli

Prowadzenie list kontrolnych
Powoływanie członków komisji

odwoławczej

Komisja odwoławcza
Urzędnicy

(przedstawiciele
Krajów Federacji ds.

administrowania
środowiskiem

Przewodniczący + 2
członków

Rejestrowanie
zbadanych
lokalizacji

zakładowych
przez IHK' s /

HWK's
Wnioskodawca Rzeczoznawca

środowiskowy
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2.2. Auditor przeprowadzający certyfikację / ekspert środowiskowy

Warunki, które musi spełniać auditor
• Nie mogą istnieć żadne związki personalne z badanym obiektem
• Opanowane techniki przeprowadzenia auditów i techniki prowadzenia wywiadów
• Znajomość przepisów prawnych i przepisów dotyczących odpowiedzialności za wyrób
• Znajomość danej branży
• Dyskrecja
• Analityczny sposób myślenia
• Szybką zdolność ujmowania problemów
• Psychologiczna możliwość wpływu

3. PRZEBIEGU PROCESU CERTYFIKACJI IWALIDACJI WEDŁUG DIN EN ISO
14001 / 9000 FF

3.1.Faza 1 - Przygotowywanie auditu

Audit wstępny (1)

• Ma charakter próby generalnej

• Możliwość poznania się pomiędzy jednostką certyfikującą a przedsiębiorstwem

• Pierwsze ekspertyzy:
S Produkcji
S Miejsc magazynowych
S Infrastruktury (wytwarzanie energii...)
S Urządzenia ważne z punktu widzenia ochrony środowiska (szczególnie: w świetle Ustawy

o ochronie przed hałasem, Rozporządzeniu o przypadkach zakłóceń powodowanych przez
Urządzenia)

Audit wstępny (2) - ważne aspekty z uwagi na „tematy środowiskowe":
S Eksploatacja
S Stosowane procesy
S Informowanie pracowników (wywieszki, znakowanie, urządzenia ochronne..)
S Funkcjonalność systemu zarządzania środowiskiem

Audit wstępny (3)

Ważne aspekty z uwagi na „tematy środowiskowe".
S Przegląd umowy
S Badanie jakości, sprzętu pomiarowo-kontrolnego i nadzór nad sprzętem pomiarowo-

kontrolnym w praktyce
S Sterowanie i postępowanie z wyrobami wadliwymi
S Sterowanie procesami
S Informowanie pracowników (wywieszki, znakowania)

S Zdolność do funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego
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3.2. Faza 2

Sprawozdanie dokumentacji (UM), (AS)
S Sprawdzanie dokumentacji na bazie ISO 14001 / Rozporządzenie UE włącznie z

załącznikami
S Aspektami szczególnymi przy realizowaniu tej operacji są:
Regulacje dotyczące „auditów wewnętrznych" „przeglądu systemu przez kierownictwo"
(Managementreviews")
Szkolenie i doskonalenie
Regulacje dotyczące działań na wypadek sytuacji awaryjnej
System zarządzania środowiskowego
Nadzorowanie aktów prawnych (jak uregulowano?)
[Dokumentacja raportu ekologicznego (nxin. zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia UE]
Proces certyfikacji i walidacji

Sprawdzanie dokumentacji (QM)

S Sprawdzanie dokumentacji na bazie normy DIN EN ISO 9000ff.

S Aspektami szczególnymi przy wykonywaniu tej operacji są:
System Zarządzania Jakością
Regulacje dotyczące „auditów wewnętrznych" i „przeglądu systemu przez kierownictwo""
(„Managementreviews" / szkolenie
Sterowanie projektowaniem (nie przy ISO 9002)
Przegląd umowy / zakupy
Badania / sprzęt kontrolno-pomiarowy i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
Sterowanie wyrobami wadliwymi

3.3. Faza 3

Audit certyflkacyjny / audit walidyzacyjny

Najważniejsze szczeble:
• Plan auditu
• Właściwy audit główny
• Wywiad z pracownikami
• Ekspertyza w przedsiębiorstwie

Audit certyflkacyjny /audit walidazacyjny
• Plan auditu
Kto?: Audytor wiodący
Co?: Ustalenie grupy audhorów

Omówienie terminów, potwierdzenie termiów
Sporządzenie listy pytań auditowych
Planowanie dni auditowych „na miejscu"
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Audit certyfikacyjny / audit walidyzacyjny

• Wywiad z pracownikami:
Przykłady „punktów ciężkości"
+ Zdolność do funkcjonowania systemu UM / QM / AS
+ Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
+ Wewnętrzne mechanizmy kontrolne
+ Znajomość pełnomocników i zakresów odpowiedzialności
+ Kontakty z władzami (wymiana pism, protokołów, decyzji...)

Audit certyfikacyjny DIN EN ISO 14001 / Audit walidyzacyjny EMAS

Typowe przyczyny niezgodności (1)
• Ostre zagrożenie dla środowiska, np. nieszczelne przewody hydrauliczne, nieskuteczne

oczyszczalnie ścieków, nieskuteczne filtry odpowietrzające, wyzwalanie eko -
toksycznych substancji, nieprzestrzeganie ustaleń przeciwpożarowych;

• Lekceważenie dyspozycji ustawowych, np.: brak wyznaczenia pełnomocników, brak
wykazu materiałów niebezpiecznych, brak instrukcji zgodnie z §20, Rozporządzenia o
materiałach niebezpiecznych, brak koncepcji gospodarowania odpadami.

Audit certyfikacyjny DIN EN ISO 14001 / Audit walidyzacyjny EMAS

Typowe przyczyny niezgodności (2)
• Marnotrawienie zasobów, np. zwiększone zapotrzebowanie energetyczne poprzez

zbędne ogrzewanie lub oświetlenie, niegospodarne zastosowanie materiałów
podstawowych, pomocniczych i napędowych, marnotrawienie zdolności składowania
poprzez niedostateczny rozdział odpadów

• Deficyt w komunikacji, np.: niedostateczne wykształcenie pracowników zajmujących
kluczowe pozycje, prezentacja przedsiębiorstwa przed społecznością bez odniesienia do
ochrony środowiska, restrykcyjna polityka informacyjna w zakresie ważnych dla
środowiska przypadków zakłóceń.

Audit certyfikacyjny DIN EN ISO 14001 / Audit walidyzacyjny EMAS

Typowe przypadki problemów przy prowadzeniu procesu walidacji i certyfikacji wg
DIN ISO 14001
S Niekompletny raport środowiskowy
S Niewystarczające procedury dla śledzenia zmian w aktach prawnych
S Nie dająca się logiczne udowodnić ocena oddziaływań na środowisko
•S Niejednoznacznie wyznaczone granice lokalizacji
S Nie dający się logicznie udowodnić sposób powstawania danych znajdujących się w

deklaracji środowiskowej

Audit certyfikacyjny DIN EN ISO 9000ff

Typowe przyczyny niezgodności - dokumentacja:
• Nieprecyzyjna, błędna polityka jakości
• Księga Jakości nie została wprowadzona w życie
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• Brakuje części lub całych elementów - QM
• Niewłaściwie opracowane formularze
• Sformułowania w Księdze Jakości są opisane jako „powinien"
• W procedurach i instrukcjach operacyjnych brakuje regulacji dotyczących zakresu

zastosowania i / lub odpowiedzialności

Audit certyfikacyjny DIN EN ISO 9000ff

Typowe przyczyny niezgodności - przy audicie certyfikacyjnym:
• Instrukcje zawarte w Księdze Jakości nie zostały wprowadzone
• Stosowane metody znakowania są niekompletne lub nie dają się logicznie wyprowadzić
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy nie jest regularnie wzorcowany
• Poszczególne etapy badań nie zostały jednoznacznie ustalone
• System nie jest znany wśród pracowników
• Kontrolerzy prowadzą badanie nie stosując się do planu badań

Uwaga: Wzór certyfikatu zostanie pokazany w czasie wykładu

3.4. Faza 4

Audit nadzoru i audit wznawiający

Audit nadzoru: co roku

Audit wznawiający: co trzy lata

Dlaczego?
+ wymagania na podstawie istniejących kryteriów - TGA dotyczących zakresu norm ISO
14001 (i ISO 9000$ AS 18000)
+ badanie rozwoju systemu UMS / (QMS) / (AS)
+ badanie rozwoju systemu UMS / (QMS) / (AS)
+ badanie funkcjonalności UMS / (QMS) / (AS)
+ aktualizacja dokumentacji
+ ewentualne wdrażanie zmian organizacyjnych

Deklaracja ważności deklaracji środowiskowej
Treść deklaracji środowiskowej:

• Działalność przedsiębiorstwa w danej lokalizacji i ocena tej działalności z punktu
widzenia ważności jej oddziaływania na środowisko naturalne

• Zestawienie najważniejszych liczb, n. Zastosowanych materiałów, emisji, energii,....

• Prezentacja polityki środowiskowej, celów środowiskowych i programu środowiskowego

• Prezentacja systemu zarządzania środowiskowego

••• Podpis rzeczoznawcy środowiskowego
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Schemat przebiegu procesu walidacji zgodnie z Rozporządzeniem EG - o audicie
ekologicznym

Rozmowa informacyjna

Zawarcie umowy

4.
Przygotowanie do auditu
walidyzacyjnego:
- katalog pytań
- audit wstępny

Przekazanie dokumentacji
Księga jakości
Procedury

Badanie dokumentacji

Plan auditu

Umowa pomiędzy ekspertem środowiskowym
a zleceniodawca

l.Faza*
Sprawozdanie do zleceniodawcy

2. Faza

— Sprawozdanie dla zleceniodawcy

3. Faza

Audit walidyzacyjny u zleceniodawcy | — Sprawozdanie dla zleceniodawcy

4. Faza

Deklaracja ważności deklaracji
środowiskowej
Badanie środowiskowe w cyklu 3-
letnim i nowa deklaracja środowiskowa
* opcjonalnie

Rejestracja lokalizacji

Ponowna walidacja

4. PROCESY KOMBINOWANE

Możliwości kombinacji

DIN EN ISO 14001 / EG - VO

DIN EN ISO 14001 / DIN EN ISO 9000ff/ AS 18000

EG-VO / DIN EN ISO 9000ff

DIN EN ISO 14001/EG-VO/DIN EN ISO 9000ff
—> zasadniczo:

Każda poszczególna certyfikacja jest własnym procesem i jako taka je& traktowana i
oceniana. Tylko proces badania jest przeprowadzany wspólnie dla* wszystkich
procesów.
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Możliwości połączeń

Działanie / Możliwość
Dodanie własnego elementu

QMS + element aspektów
środowiskowych (•)

UMS + element aspektów jakości

Zbudowanie systemu zintegrowanego (*)

Samowystarczalność systemu QM i UM

Samowystarczalność systemu QM i UM
QMS - uzupełniony o wymagania
systemu środowiskowego

UMS - uzupełniony o wymagania
jakościowe

QMS
Tak

X

X

X

QMS
Plan

X

X

X

X

X

UMS
tak

X

X

X

UMS
Plan

X

X

X

X

X

Status
Podwyższenie
Uzupełnienie

Nowa struktura

Nowa struktura

Podwyższenie
System mieszany

(*): warianty często występujące
(**): często w dużych przedsiębiorstwach

Różnice do poszczególnych procesów

• Zmienia się grupa auditorów (należy przestrzegać dopuszczeń!)

• Czas trwania auditu certyfikacyjnego / walidacyjnego (empirycznie: ok. 35 - 50%
większy nakład na każde dodatkowe badanie)

• Plan auditu
-+ Efekt

2 - 3 certyfikaty w zależności od zakresu zlecenia

Zalety certyfikacji kombinowanej w stosunku do certyfikacji pojedynczej

• Tylko jeden zwarty pakiet procedur przy przygotowywaniu, badań i poprawkach

-> Oszczędność czasu dla wszystkich uczestniczących

-» Aspekty psychologiczne:
+ mniej niepokoju w przedsiębiorstwie
+ nie występuje de-motywacja powodowana kilkakrotnym badaniem (efekt

przyzwyczajenia)
+ wyższa efektywność

-> Oszczędność kosztów
+ Redukcja kosztów osobowych
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+ Zmniejszenie kosztów dodatkowych
+ Redukcja kosztów badań (do 35%!)

5. CERTYFIKACJA / WALIDACJA - DLACZEGO?

5.1. Możliwości
I. Zbudowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem -» Certyfikacja wg ISO 14001 /

Walidacja
II. Zbudowanie Systemu Zarządzania Jakością —> Certyfikacja wg ISO 9000ff
III. Zbudowanie zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Zarządzania

Środowiskiem -> Certyfikacja / Walidacja

5.2. Klasy argumentacji
K Koszty A Prezentacja zewnętrzna
S Ochrona W Wiedza

I. BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKIEM - DLACZEGO? (1)

K Redukcja bezpośrednia kosztów środowiskowych, np. ścieków, energii, odpadów;
K Wykorzystywanie subwencji środowiskowej na określone cele
K Celowe wykorzystywanie środków promocyjnych
K Redukcja nakładów ubezpieczeniowych
K Ułatwienia przy dyspozycjach kredytowych
—> Wzrost całkowitej gospodarności

I. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - DLACZEGO? (2)

Oszczędności kosztów poprzez wprowadzenie systemu Zarządzania Środowiskiem
potwierdzone przez 93 Prezesów:
> Redukcja odpadów 47,3%

> Oszczędność energii 34,4%

> Woda/Ścieki 32,3%

> Recyckling 14,00%

> Optymalizacja procesów 11,8%

> Oszczędność zasobów 6,5%

> Redukcja transportu 5,4%

Źródło: Federalna Fundacja dla Środowiska 1997 r.
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I. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - DLACZEGO? (3)
S Zmniejszenie błędów organizacyjnych w obszarze środowiskowym
S Polepszenie sytuacji przy prowadzeniu procesów odpowiedzialnych
S Przygotowanie do zaostrzonych prawnie ramowych warunków środowiskowych

(Prawo odpowiedzialności za środowisko, prawo karno - środowiskowe)

I. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - DLACZEGO? (4)
A Zysk na znaczeniu przedsiębiorstwa + wyrobu
A Lepsze stosunki z władzami
A Lepsze układy z mieszkańcami
A Odpowiedzialność etyczna
A Instrument marketingowy
A Przewaga konkurencyjna
W „Wiedzieć co się dzieje"

—»Akcja wymusza reakcję
W Zajmowanie się tematyką przez dłuższy czas, oznacza iść ciągle dalej
W Zaufanie i motywacja pracowników

I. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - DLACZEGO? (1)
K Redukcja wszystkich kosztów spowodowanych wadliwą jakością, np. koszty wad,

koszty osobowe,...
K Podwyższenie efektywności
K Systematyczne polepszanie procesów
-»• Wzrost całkowitej gospodarności
S Redukcja ryzyka odpowiedzialności ->• odpowiedzialność za wyrób
S Zapobieganie błędom organizacyjnym
S Lepsza sytuacja wyjściowa przy składaniu wyjaśnień sądowych

II. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - DLACZEGO?(2)
A Zysk na znaczeniu przedsiębiorstwa + wyrobu
A Instrument marketingowy
A „Nacisk" ze strony klientów i rynku
A Przewaga konkurencyjna
A Podwyższenie i zapewnienie akceptacji
W „Wiedzieć co się dzieje"
-> Akcja wymusza reakcję
W Systematyzacja i zapobieganie wadom
W Zajmowanie się tematyką przez dłuższy czas, oznacza - iść ciągle dalej
W Zaufanie i motywacja pracowników
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BUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU UMS / QMS
DLACZEGO?

Dodatkowo do wymienionych już aspektów, w odniesieniu do struktury systemu, przy
systemie zintegrowanym mają znaczenie następujące sprawy:
K Redukcja wysiłków personelu przy strukturyzowaniu i aktualizacji systemu

zintegrowanego
K Redukcja kosztów badań (certyfikacja / walidacja)
K Uproszczenie sposobu sporządzania dokumentacji prowadzenia dokumentacji i

nadzorowania dokumentacji
K Całościowa ochrona

BUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU UMS / QMS
DLACZEGO?

W Lepsza możliwość poznania ponad-dyscyplinarnych słabych ogniw
W Polepszenie współpracy interdyscyplinarnej, ponieważ ważny dla jakości = ważny

dla środowiska
A Polepszenie prezentacji na zewnątrz poprzez system całościowy

SUBSTYTUCJA IDE-REGULACJA

I. Substytucja
Korzystanie ze swobody dokonywania pomiarów z uwagi na ułatwienia
przysługujące lokalizacjom posiadającym walidację

- Nie są wymagane ingerencje legislacyjne
Szybciej niż de-regulacja

II. De-regulacja
- Uproszczenia na płaszczyźnie ustawowo -rozporządzeniowej, posiadających

walidację, poprzez nowe klauzule otwarcia
- Dla lokalizacji nie zarejestrowanych pozostaje dotychczasowy zakres ustawowo-

rozporządzeniowy

PRZYKŁADY PROPOZYCJI W RAMACH DE-REGULACJI (D) + SUBSTYTUCJI
(S)

Ogłoszenia o organizacji zakładu / dla mianowania pełnomocników (S)
- Sprawozdania roczne pełnomocników zakładowych ->(S), (D)

Poszczególne przypadki mianowania pełnomocników -» (S)
- Pomiary dokonywane przez profesjonalne jednostki wg §26 Rozporządzenia o

ochronie przez hałasem
Sprawozdania i oceny poprzez pomiary / wzorcowania zgodnie 2
Rozporządzeniem o ochronie przed hałasem —• (S), (D)
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ZDEFINIOWANIE POJĘĆ

Normy powołane
Obecnie nie ma norm powołanych.

Definicje
W niniejszej normie są stosowane terminy zgodnie z niżej wymienionymi definicjami.

Awaria
Zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji
materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z
opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla zdrowia
ludzkiego i/lub środowiska, takie jak duża emisja substancji szkodliwych lub
niebezpiecznych, pożar, wybuch, itp.

Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania podejmowane w
ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz osiągnięte rezultaty
odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone i są
odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiągnięcia celów
organizacji w tym zakresie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany
poziom ochrony zdrowia i życia przez zagrożeniami występującymi w środowisku pracy

Cele ogólne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Cele dotyczące działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy, które organizacja ustaliła do osiągnięcia

Cele szczegółowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Cele wyrażane ilościowo zawsze gdy jest to możliwe, wynikające z ogólnych celów
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, i które należy zrealizować aby
osiągnąć cele ogólne

Choroba zawodowa
Choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w
środowisku pracy, określona w prawnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych

Ciągle doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Proces usprawniania systemu zarządzania w celu osiągnięcia poprawy wszystkich działań
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa i
higieny pracy danej organizacji

Czynnik niebezpieczny
Czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu

Czynnik szkodliwy
Czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia

Czynnik uciążliwy
Czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub
nadmierne zmęczenie nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka
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Działania korygujące
Działania podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności lub innej niepożądanej
sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia

Działania zapobiegawcze
Działania podjęte w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej
niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich wystąpienia

Identyfikacja zagrożenia
Proces rozpoznawania tego czy zagrożenie istnieje oraz definiowania jego charakterystyk

Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
Obserwowanie stanu warunków i organizacji pracy, zachowań pracowników oraz wyników
działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące w
szczególności identyfikację zagrożeń, pomiary parametrów czynników szkodliwych i
niebezpiecznych, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków i chorób
zawodowych

Najwyższe kierownictwo
Osoba lub grupa osób stanowiących wewnątrz organizacji przepisy i wymagania oraz
kształtujących politykę i wyznaczających cele tej organizacji

Niezgodność
Niespełnienie wyspecyfikowanego wymagania

Ocena ryzyka
Proces analizowania ryzyka i wyznaczania dopuszczalności ryzyka

Organizacja
Korporacja, spółka, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy, stowarzyszenie lub instytucja,
albo jakakolwiek lub część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o
własnych zadaniach i administracji
Uwaga: W organizacjach, w których działa więcej niż jedna jednostka operacyjna,
pojedyncza jednostka może być zdefiniowana jako organizacja

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
Deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów
działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określająca ramy do działania i
ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Przeprowadzana przez najwyższe kierownictwo formalna ocena stanu adekwatności
wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do polityki
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawnych oraz nowych celów związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy wynikających ze zmieniających się warunków
wewnętrznych i zewnętrznych

Ryzyko
Kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia
wywołującego zagrożenia i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem
Uwaga: Pojęcie ryzyka zawsze obejmuje dwa elementy: częstość lub prawdopodobieństwo
występowania zdarzenia wywołującego zagrożenia i konsekwencje tego zdarzenia
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Ryzyko zawodowe
Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą
powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub
sposobu wykonywania pracy

Stanowisko pracy
Przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub
zespół pracowników wykonuje pracę

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną,
planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne
do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa
i higieny pracy

Środki ochrony indywidualnej
Środki przeznaczone do ochrony człowieka przez niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Do środków ochrony
indywidualnej zalicza, się odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych,
głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem z
wysokości oraz środki izolujące cały organizm

Środki ochrony zbiorowej
Środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w
środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach
pracy, maszynach i innych urządzeniach

Środowisko pracy
Warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i
biologicznymi), w których odbywa się proces pracy

Wypadek przy pracy
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaną
pracą

Zagrożenie
Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę

Zagrożenie znaczące
Zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć,
występujące zwłaszcza przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
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Tabela - Powiązania między wymaganiami norm PrPN-N 18001, PN-EN ISO 14001:1998
oraz PN-ISO 9001: 1996

Wymagania PrPN-N-18001
4.1 Wymagania ogólne

4.2 Zaangażowanie kierownictwa oraz
polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
4.3 Planowanie
4.3.1 Wymagania ogólne
4.3 Planowanie
4.3.2 Identyfikacja zagrożeń i ocena
ryzyka zawodowego
4.3 Planowanie
4.3.3 Wymagania prawne i irme

4.3 Planowanie
4.3.4 Cele ogólne i szczegółowe
4.3 Planowanie
4.3.S Planowanie działań

4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura, odpowiedzialność i
uprawnienia
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.2 Zapewnienie zasobów
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.3 Szkolenie, świadomość,
kompetencje i motywacja
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.4 Komunikowanie się
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.5 Dokumentacja systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.6 Sterowanie pracami i działaniami
związanymi ze znaczącymi
zagrożeniami
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.7 Gotowość do reagowania na
wypadki przy pracy i awarie
4.S Sprawdzanie oraz działania
korygujące i zapobiegawcze
4.5.1 Monitorowanie

4.5 Sprawdzanie oraz działania
korygujące i zapobiegawcze
4.5.2 Auditowanie
4.5 Sprawdzanie oraz działania
korygujące i zapobiegawcze
4.5.3 Zapisy
4.5 Sprawdzenie oraz działania
korygujące i zapobiegawcze
4.5.4 Działania korygujące i
zapobiegawcze
4.6. Przegląd wykonywany przez
kierownictwo i ciągle doskonalenie

Wymagania PN-EN ISO 14001
4.1 Wymagania ogólne

4.2 Polityka środowiskowa

-

4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe

4.3 Planowanie
4.3.2 Wymagania prawne i inne

4.3 Planowanie
4.3.2 Cele i zadania
4.3 Planowanie
4.3.2 Programy zarządzania
środowiskowego
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność

4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.2 Szkolenie, świadomość i
kompetencje
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.3 Komunikowanie się
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.4 Dokumentacja systemu
zarządzania środowiskowego
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.6 Sterowanie operacyjne

4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i
reagowanie na awarie
4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.1 Monitorowanie i pomiary

4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.4 Audit systemu zarządzania
środowiskowego
4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.3 Zapisy

4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.2. Niezgodności oraz działania
korygujące i zapobiegawcze

4.6. Przegląd wykonywany przez
kierownictwo

Wymagania PN-ISO 9001
4.2 System jakości
4.2.1 Postanowienia ogólne
4.1 Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.1 Polityka jakości
4.2 System jakości
4.2.3 Planowanie jakości
4.4 Sterowanie projektowaniem
4.4.4 Dane wejściowe do projektowania
4.4.5 Dane wyjściowe z projektowania
4.4 Sterowanie projektowaniem
4.4.4 Dane wejściowe z projektowania
4.4.5 Dane wyjściowe z projektowania
4.9 Sterowanie procesem
4.2 System jakości
4.2.3 Planowanie jakości
4.2 System jakości
4.2.3 Planowanie jakości

4.1 Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.2.1 Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1.2.2. Środki
4.1 Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.2.2 Środki
4.18 Szkolenie

4.1 Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.1 Polityka jakości
4.2 System, jakości
4.2.1 Postanowienia ogólne
4.5 Nadzór nad dokumentacją i danymi

4.2 System jakości
4.9 Sterowanie procesem

—

4.10 Kontrola i badania
4.10.1 Postanowienia ogólne
4.11 Nadzorowanie wyposażenia do
kontroli, pomiarów i badań
4.11.1 Postanowienia ogólne
4.20 Metody statystyczne
4.17 Wewnętrzne audity jakości

4.16 Nadzorowanie zapisów
dotyczących jakości

4.14 Działania korygujące i
zapobiegawcze

4.1 Odpowiedzialność kierownictwa
4.1.3 Przegląd wykonywany przez
kierownictwo
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POSTANOWIENIA PROJEKTÓW NIEKTÓRYCH NORM
NA WYROBY ZHARMONIZOWANYCH Z DYREKTYWĄ 97/23/WE

MAREK ZDANKIEWICZ

Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Katowicach

Dyrektywa 97/23/WE [1] obejmuje szereg urządzeń ciśnieniowych. Zgodność określonego
urządzenia z tą dyrektywą osiąga się poprzez spełnienie zasadniczych wymagań
bezpieczeństwa podanych w załączniku I do tej dyrektywy. Osiągnięcie zgodności jest
oceniane według odpowiednich postanowień załącznika III do dyrektywy.

Wytworzenie i zbadanie urządzenia według normy na wyrób zharmonizowany z dyrektywą
zapewnia domniemanie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa tej dyrektywy. W niniejszym
referacie przedstawiono niektóre wymagania tego rodzaju norm zharmonizowanych
stanowiących przełożenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy na
znormalizowane wymagania szczegółowe.

1. Zakres obowiązywania dyrektywy 97/23/WE

1.1. Dyrektywa odnosi się do urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
których najwyższe dopuszczalne ciśnienie przekracza 0,5 bara.

1.2. Urządzenia ciśnieniowe obejmują: naczynia ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt
zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy. Dla przypomnienia : osprzęt zabezpieczający
obejmuje w ogólności urządzenia przeznaczone do zabezpieczania urządzeń
ciśnieniowych przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów granicznych, zaś
osprzęt ciśnieniowy oznacza urządzenia wyposażone w powłokę ciśnieniową i
przeznaczone do spełnienia co najmniej jednego określonego zadania
eksploatacyjnego.

1.3. Zespół urządzeń ciśnieniowych oznacza kilka sztuk urządzeń ciśnieniowych scalonych
przez wytwórcę w sposób dający w wyniku zintegrowaną i funkcjonalną całość.

2. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy są określone w jej załączniku I.
Dotyczą one, w sposób ogólny, projektowania, wytwarzania i materiałów. Oprócz tego
podane są wymagania adresowane do określonych grup urządzeń tj. do ogrzewanych urządzeń
ciśnieniowych i do rurociągów. Wszystkie te wymagania, zawarte w punktach 1 - 6 załącznika
mają charakter ogólny i jeżeli mają zastosowanie do jakiegoś konkretnego urządzenia -
powinny być zawsze spełniane.

W punkcie 7. załącznika I zawarte są specyficzne wymagania ilościowe, dotyczące
naprężeń dopuszczalnych dla stali lub stopów aluminium, współczynników wytrzymałości
złączy spawanych, ciśnień próbnych oraz niektórych własności materiału. Te właśnie
wymagania ilościowe są określone jako zasady do ogólnego stosowania, nie mniej dopuszcza
się stosowanie w zamian innych wymagań, pod warunkiem, że wytwarzający (a więc osoba
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ponosząca odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zgodność urządzenia z dyrektywą) wykaże
że podjął odpowiednie środki w celu uzyskania równorzędnego ogólnego poziomu
bezpieczeństwa. Wykorzystanie tego postanowienia w praktyce zostanie omówione w dalszej
części niniejszego referatu.

3. Normy zharmonizowane - pojęcia ogólne

3.1. Norma zharmonizowana z dyrektywą tj. norma europejska ustanowiona przez europejską
organizację normalizacyjną (np. CEN, CENELEC) na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisję Europejską.

3.2. Normy zharmonizowane na wyrób odnoszą się do całego, określonego wyrobu, i spełniają
całość zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy. Zastosowanie tej normy w
całości zapewnia domniemanie zgodności z dyrektywą i umożliwia oznakowanie
odnośnego wyrobu symbolem CE.

Należy podkreślić, że w normie zharmonizowanej na wyrób specyficzne wymagania
ilościowe mogą być różne od odnośnych wymagań podanych w punkcie 7. załącznika I,
nie mniej jej stosowanie zapewnia w dalszym ciągu domniemanie zgodności z dyrektywą
bez dalszych dodatkowych uzasadnień.

3.3. Istnieją jeszcze tzw. normy zharmonizowane wspierające, których postanowienia spełniają
co najmniej jedno z zasadniczych wymagań dyrektywy.

3.4. Każda norma zharmonizowana z dyrektywą:
- jest wymieniona jako taka w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,
- posiada załącznik Z, w którym wymienione są te zasadnicze wymagania dyrektywy,

których dana norma dotyczy; jeśli norma dotyczy wymagań kilku dyrektyw, stosuje
się oddzielne załączniki dla każdej dyrektywy (ZA, ZB,...).

4. Normy na wyrób zharmonizowane z dyrektywą 97/23/WE

Uwaga: wymienione poniżej dokumenty są w znacznej większości albo już normami albo
znacznie zaawansowanymi projektami norm i odzwierciedlają stan istniejący w marcu
2002r. W referacie powołano się ogólnie na normy europejskie, niezależnie od
dostępnych już wdrożeń krajowych PN-EN.

4.1. Normy na wyrób zharmonizowane z dyrektywą zostafy opracowane w grupach
obejmujących kotły, rurociągi i zbiorniki, przy czym te ostatnie obejmują oddzielne
normy na zbiorniki do specyficznych zastosowań a także na ich urządzenia
zabezpieczające. Osobna grupa obejmuje normy na armaturę, czyli tzw. osprzęt
ciśnieniowy (patrz punkt 1.2). Normy te zostały przedstawione schematycznie w
tablicach 1-4.
Uwaga: tytuły norm z uwagi na brak miejsca w tablicach są nieraz podawane hasłowo.
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4.2. Niezależnie od (projektów) norm zawartych w powyższych tabelach istnieje jeszcze:

- kilka zaawansowanych projektów na urządzenia ciśnieniowe: pr EN 12778:
„Szybkowary", pr EN 12897: „Akumulatory gazowe dla hydrauliki siłowej", wg
normy bez nr.: „Zamknięte przeponowe naczynia wzbiorcze do instalowania w
systemach wodnych",

- szereg projektów pr EN we wczesnym stadium dotyczących naziemnych i
podziemnych rurociągów z tworzyw sztucznych.

4.3. Każda norma zharmonizowana na określone urządzenie stanowi przełożenie zasadniczych
wymagań bezpieczeństwa dyrektywy na konkretne, techniczne wymagania dla danego
urządzenia. Jak widać z zamieszczonych tablic wspomniane normy adresują wszystkie
ogólne grupy zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/WE
(projektowanie, materiały, wytwarzanie itp.) W szczególności w każdej z norm na wyrób
mogą się znajdować (i znajdują się) wymagania dodatkowe do zharmonizowanych norm
wspierających, takich jak normy materiałowe czy spawalnicze.

W niniejszym referacie, ze względów oczywistych, nie można przedstawić wszystkich
tego rodzaju szczegółowych wymagań. Przykładowo przedstawiono ogólne wymagania
kilku wybranych norm wyrobu dla:

- kotłów wodnorurowych [2],
- nie ogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych [3],
- zbiorników kriogenicznych [4],
- zbiorników na gazy płynne [5]

w zakresie:
- projektowania metodami obliczeniowymi,
- doboru materiałów,
- połączeń nierozłącznych wykonywanych przy użyciu spawania.

5. Projektowanie metodami obliczeniowymi

5.1. Stałe zbiorniki ciśnieniowe

5.1.1. Każda z norm na wyrób obejmuje oddzielna część lub rozdział poświęcony metodom
obliczeniowym projektowania dostosowywanym, w razie potrzeby, do
charakterystycznych wymagań konkretnej grupy zbiorników.

5.1.2. Najwięcej danych zawiera część 3. pr EN 13995 (około 600 stron). Obejmuje ona
metody obliczeń dla wszystkich elementów składowych powszechnie spotykanych w
zbiornikach, a także dla elementów mniej typowych jak na przykład dla zbiorników o
przekroju czworokątnym. Szczegółowo rozpracowane są obliczenia wszelkich
powszechnie spotykanych rodzajów podpór zbiorników. Dwa rozdziały są poświęcone
obliczeniom na zmęczenie oraz związanej z tym trwałości eksploatacyjnej przy
zastosowaniu metody przybliżonej lub dokładnej. Jeden z informacyjnych załączników
zawiera informacje dotyczące projektowania na drodze analizy. Sporo uwagi
poświęcono projektowaniu złączy spawanych poddawanych działaniu ciśnienia, co
zostanie omówione w dalszej części referatu.
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5.1.3. W przypadku kotłów wodnorurowych część 3. normy EN 12952-3 obejmuje obliczenia
wszystkich elementów kotłów, takich jak płaszcze walcowe, dna wypukłe i płaskie, rury
proste i gięte, otwory ze wzmocnieniami, komory o przekroju czworokątnym hp. Część
ta zawiera również metody projektowania na obciążenia zmienne, określenie
dopuszczalnej liczby cykli i dopuszczalnych gradientów temperatur. W 4. części normy
zawarto obliczenia prognozowanej trwałości eksploatacyjnej elementów kotłowych z
uwzględnieniem działania dwóch zasadniczych czynników: pełzania i zmęczenia.
Obliczenia te nie muszą jednak wchodzić w skład dokumentacji obliczeniowej kotła
dostarczanej przez wytwarzającego.

5.1.4. Jeżeli chodzi o obliczenia zbiorników kriogenicznych znaczna część postanowień
dotyczących obliczeń dotyczy obliczeń płaszczy poddawanych ciśnieniu zewnętrznemu
oraz związanych z tym usztywnień powłok, dopuszczalnych nieokrągłości itp.
Wspomnieć należy, że w normie na zbiorniki na gazy płynne podano wprawdzie
podstawowe wzory obliczeniowe na zasadnicze elementy zbiornika, ale dla szeregu
zbiorników o znormalizowanych ciśnieniach (od 14 do 23 barów) i średnicach 800,
1000, 1200, 1250, 1500, 1600 i 1700mm podano w formie tabelarycznej grubości
ścianek płaszczy i den elipsoidalnych i koszykowych dla zbiorników wykonanych ze stali
P295GH i P355N wg EN 10028-2-3 [6]. Podano również wymiary znormalizowanych
trzech typów podpór dla takich zbiorników.

6. Materiały

6.1. Dyrektywa 97/23/WE obejmuje urządzenia z wszystkich gatunków materiałów, zarówno
metali jak i tworzyw sztucznych. Jednak do chwili obecnej większość istniejących
(projektów) Norm Europejskich dotyczy stali i wyrobów ze stali, w związku z czym
obecne omówienie ograniczy się również do wyrobów stalowych.

6.2. Każda z norm na wyrób zawiera zawsze, w zależności od swej obecności, albo oddzielny
arkusz, albo rozdział, albo co najmniej punkt dotyczący materiałów, w którym określa się:

- wykaz gatunków materiałów i ich postaci (wraz z odpowiednimi normami), które
można stosować do wytwarzania konkretnych urządzeń ciśnieniowych,

- ogólne wymagania techniczne, które należy stosować w odniesieniu do materiałów,
lub

- specjalne postanowienia lub/i wymagania, które należy i/lub można stosować w
odniesieniu do materiałów na konkretne urządzenia ciśnieniowe.

Poniżej podano przykładowo kilka tego rodzaju specyficznych wymagań i możliwości.

6.3. Kotły wodnorurowe

Podane są dodatkowe wymagania dotyczące:
a. metod i kryteriów akceptacji wyników badań ultradźwiękowych blach, rur,

odkuwek, prętów i odlewów przeznaczonych do budowy kotłów,
b. rur kompozytowych dla kotłów odzysknicowych, pracujących w przemyśle

chemicznym,
c. oceny możliwości wytwórców materiałów podstawowych i spawalniczych.
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6.4. Stałe nie ogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe

Podano dodatkowo wymagania dotyczące:
a. metod stosowanych w celu zapobiegania kruchemu pękaniu w niskich

temperaturach blach, rur, odkuwek, korpusów armatury oraz złączy spawanych (w
spoinie, strefie wpływu ciepła i materiale podstawowym),

b. wymagań dla materiałów platerowanych.

6.5. Zbiorniki kriogeniczne z izolacją próżniową
a. W wykazie norm na dopuszczone do stosowania stale podano, oprócz zwyczajowo

podawanych Norm Europejskich, również niektóre normy DIN oraz
ASME/ASTM.

b. W informacyjnym załączniku do normy przedstawiono zasady i metodę tzw.
przeprężania zbiorników wykonanych z niektórych określonych gatunków stali
austenitycznych w celu zwiększenia granicy plastyczności ścianki, którą stosuje się
w obliczeniach wytrzymałościowych zbiornika aby uzyskać cieńszą ściankę.
Wykorzystano tu występującą w stalach austenitycznych charakterystyczną
zależność odkształcania się pod wpływem obciążenia, co umożliwia stosowanie
odkształcenia trwałego jako środka do podwyższania umownej granicy
plastyczności. Metodę tę stosuje się dla austenitycznych nierdzewnych stali w stanie
przesyconym wykazujących wydłużenia po rozerwaniu >35%. Jak dotąd grubość
ścianki ograniczono do 30mm. Możliwości podwyższania granicy plastyczności
przedstawiono w tablicy poniżej.

Gatunek
stali

Nr
stali

WgEN 10028-7:2000

X5CrNil8-10

X2CrM19-ll

X2CrNiN18-10

X6CrNiTil8-10

X6CrNiNbl8-10

X5CrNiN19-9

1.4301

1.4306

1.4311

1.4541

1.4550

1.4315

Własności stali [N/mm2]
Poprzei

RpO.2

210

200

270

200

200

270

prężaniu

Rpi.o

250

240

310

240

240

310

W stanie dostawy

Ok

410

400

470

400

400

470

c. Postawiono wymagania, aby materiały przeznaczone na zbiorniki kriogeniczne
spełniały specjalne wymagania dotyczące udarności wg normy EN 1252-1-2 [7].

d. Dopuszczono możliwości wykorzystania w obliczeniach wytrzymałościowych
wartości wytrzymałościowych materiału uzyskanych w wyniku badań konkretnej
dostawy, zamiast minimalnych wartości podawanych w specyfikacjach
technicznych.
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6.6. Układ i tematyka norm na wyroby hutnicze

Normy dotyczące materiałów podstawowych są opracowywane w ogólnym układzie:
„postać wyrobu —• poszczególne grupy stali". Numer normy jest nadawany według
postaci wyrobu, zaś poszczególne arkusze odnoszą się do poszczególnych grup stali
(tablica 5).

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie te stale są sklasyfikowane według PN-EN 10027-1
[8] jako stale na zastosowania ciśnieniowe. W omawianych normach wyrobu na
urządzenia ciśnieniowe nie powołano żadnych stali konstrukcyjnych stosowanych
dotychczas często na zbiorniki o niższych parametrach.

7. Połączenia nierozłączne

7.1. W rozumieniu Dyrektywy 97/23/WE połączenia nierozłączne obejmują wszelkie rodzaje
spajania (spawanie, lutowanie, zgrzewanie, klejenie), ale również i połączenia roztłaczane
rur w ścianach sitowych. Niniejsze omówienie będzie dotyczyć wyłącznie połączeń
spawanych w odniesieniu do ich rodzajów i technologii ich wykonania.

7.2. Rodzaje połączeń spawanych

7.2.1. W pierwszym rzędzie należy wspomnieć o wymienianych we wspomnianych normach
wyrobu normach na przygotowanie złączy do spawania. Jest to obecnie norma EN
29692 dotycząca zalecanych form stalowych złączy spawanych w osłonie gazów i
elektrodą otuloną, zaś w opracowaniu znajduje się seria norm EN-ISO 9692 [9]
dotycząca między innymi złączy spawanych pod topnikiem, złączy metali platerowanych
itp.

7.2.2. Kolejną normą dotyczącą rodzajów złączy spawanych stosowanych przy wykonywaniu
elementów pracujących pod ciśnieniem jest EN 1708-1 [10]. Przedstawia ona
rozwiązania złączy spawanych stosowanych w stalowych zbiornikach ciśnieniowych,
między innymi złączy doczołowych blach o różnej grubości, złączy króćców z
płaszczami (z zastosowaniem i bez zastosowania elementów wzmacniających) pod
kątem prostym i skośnie, połączenia kołnierzowe, rur z dnami sitowymi itp.

7.2.3. Każda norma na wyrób zawiera wymagania dotyczące stosowania poszczególnych
rodzajów złączy spawanych w zależności od parametrów, wymiarów i ewentualnie
mediów roboczych zbiornika. Dobrym przykładem jest tu pr EN 15445-3 [11], która w
swym obowiązującym załączniku A podaje szczegółowe postanowienia dotyczące
możliwości stosowania różnego rodzaju złączy spawanych w zależności od różnych
wymienionych wyżej czynników. W postanowieniach uwzględniono dla złączy
wszelkiego rodzaju:

- kształt gotowego złącza,
- wymagania konstrukcyjne dotyczące głównie geometrii złącza,
- możliwość spełnienia określonych wymagań dotyczących badań nieniszczących wg

prEN 13445-5 [12],
- odnośną klasę wytrzymałości zmęczeniowej wg pr EN 13445-3,
- możliwości rozrywania lamelarnego,
- możliwości występowania korozji,
- odniesienie do EN 1708-1.
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Tablica 5. Zestawienie materiałów na urządzenia ciśnieniowe wg projektów Norm
Europejskich na kotły, zbiorniki, rurociągi

Norma

EN I0028

pr EN 10028

pr EN 10216

pr EN 10217

EN 10222

pr EN 10272

prEN 10273

pr EN 10269

pr EN 10213

Arkusz

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

2

3

4

Rodzaj
wyrobu*

Blachy i taśmy

Rury bez szwu

Rury zgrzewane

elektrycznie

oporowo

Rury spawane

Pod topnikiem

Rury spawane

Odkuwki

Pręty walcowane

Pręty walcowane

Pręty (na eleme-
nty mocujące)

Odlewy

Charakterystyka stali

Do pracy w podwyższonych temperaurach

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 normalizowane i ulepszane cieplnie

Stale nierdzewne, austenityczne,
austenityczno-fenytyczne i martenzytyczne

Stałe nierdzewne, austenityczne,

austenityczno-ferrytyczne i martenzytyczne

Do pracy w podwyższonych temperaturach, drobnoziarniste i
normalizowane i ulepszane

Wszystkie rodzaje stali + stopy niklu

Do pracy w podwyższonych temperaturach oraz nierdzewne,
austenityczne

Do pracy w niskich temperaturach

Nierdzewne austenityczne i austenityczno-ferryryczne

* Oddzielne normy opracowano na kołnierze i korpusy armatury
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Przykład wspomnianych szczegółowych wymagań przedstawiono poniżej w tablicy 6.

Tablica 6. Informacja o złączach spawanych

Sym-
bol

E3

Rodzaj złącza Wymagania
konstrukcyjne

Można stoso-
wać wszelkie
dopuszczalne
złącza
obwodowe
r>e.

Grupa badań
(NN)

1,2, 3,4 wg
prEN
13435-5

Kategoria
zmęczeniowa

Odsyłacz do
rozdz. pr EN
dot. obliczeń
zmęczenio-
wych

Podatność na

pęknięcia
lamelarne

Możliwe
ryzyko

korozję

Może
wystąpić
w normal-
nych wa-
runkach
pracy

pr EN
1708-1

8.1.9

7.2.4. Zalecenia dotyczące poszczególnych metod spawania podano w serii norm EN 1011-
1*4 [13].

7.2.5. W odniesieniu do uznawania poszczególnych technologii spawania w omawianych
normach na wyrób przywołuje się serię norm EN 288 [14]. Norma ta odnosząca się nie
tylko do spawania urządzeń ciśnieniowych obejmuje szereg arkuszy opisujących różne
metody technologii spawania. Nie wszystkie jednak metody sa dopuszczalne w normach
na wyrób. Przykładowo:

7.2.5.1. prEN 13445-1 [15]
a. główne złącza spawane pracujące pod ciśnieniem powinny być wykonywane przy

zastosowaniu technologii uznanych tylko według EN 288-3 [16] lub EN 288-8
[17],

b. złącza pomocnicze (np. podpór z płaszczem, tac z płaszczami ftp.) mogą być
wykonywane przy zastosowaniu technologii uznanych według EN 288-6 [18] lub
EN 288-7 [19],

c. dodatkowo do wymagań EN 288-3 dla wszystkich złączy, dla których jest to
wymiarowo możliwe, należy pobrać wzdłużną próbkę ze stopiwa (o średnicy
>6mm) i poddać ją próbie wytrzymałości na rozciąganie. Wynik powinien być co
najmniej równy wymaganej wytrzymałości materiału rodzimego.

7.2.5.2.prEN 12952-5 [20]
a. główne złącza spawane pracujące pod ciśnieniem powinny być wykonywane przy

zastosowaniu technologii uznanych według EN 288-3 lub EN 288-8,
b. dodatkowo stosowane są między innymi następujące wymagania:

- dla wzdłużnych i obwodowych złączy walczaków i komór o grubości powyżej
20mm wyznacza się granicę plastyczności stopiwa w temperaturze 250°C dla
stali grupy 1 oraz w temperaturze 350°C dla stali pozostałych grup,

- w przypadku uzgadniania technologii spawania ścian szczelnych rur
ekranowych spoiny należy poddawać tym samym badaniom, które są wymagane
dla rur po zgięciu.
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8. Czy tylko normy zharmonizowane?
8.1. Jak wiadomo stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obligatoryjne mimo, że

zapewnia ono „automatycznie" przywilej domniemania zgodności z dyrektywą.
Niezależnie od tego czy norma zharmonizowana na wyrób ukaże się przed dniem 29 maja
2002r. czy nie, dla tych którzy nie będą chcieć jej stosować, a zwłaszcza dla tych, którzy
swoje dotychczasowe przepisy przetworzyli na zgodne z Dyrektywą 97/23/WE stwarza
się możliwości opisane poniżej.

8.2. W artykule 3 (1) Dyrektywy 97/23/WE stwierdza się, że urządzenia ciśnieniowe powinny
spełniać zasadnicze wymagania podane w załączniku I, co oznacza, że te wymagania są
obowiązujące. Nie mniej jednak §7 załącznika I podającego określone wymagania
ilościowe rozpoczyna się od stwierdzenia, że „podane niżej postanowienia mają
zastosowanie jako zasady ogólne". Jeśli jednakże nie są one stosowane, producent
powinien wykazać, że zostały podjęte odpowiednie środki w celu osiągnięcia
"równorzędnego ogólnego poziomu bezpieczeństwa". Co oznacza pojęcie „równorzędny
ogólny poziom bezpieczeństwa" i jak go można osiągnąć?

8.2.1. Stosowanie norm wyrobu zharmonizowanych z dyrektywą. Stosowanie tego rodzaju
norm daje przywilej domniemania zgodności z dyrektywą nawet jeśli wymagania
jakościowe podane w tych normach są inne (niższe) niż wymagania zawarte w
zasadniczych wymaganiach bezpieczeństwa,

8.2.2. Stosowanie uznanych przepisów konstrukcyjnych. Za takie przepisy można uważać na
przykład AD - MERBLAETTER, CODAP, ASME, itp. Wybrane przepisy należy
stosować każdorazowo w połączeniu z:
- analizą zagrożeń wymaganą we wstępie załącznika I Dyrektywy,
- oceną czy wybrane przepisy spełniają wszystkie zasadnicze wymagania

bezpieczeństwa określone w punktach 1-6 załącznika I,
Wybrane przepisy należy stosować w całości w sposób spójny, tzn. urządzenie należy
zaprojektować, wykonać i zbadać wg wymagań tych samych przepisów, stosując przy
tym dodatkowo te wszystkie zasadnicze wymagania załącznika I punkty 1-6, których
dane przepisy nie obejmują.

8.2.3. Inne sposoby

Jeśli producent nie stosuje w pełni normy zharmonizowanej ani „uznanych" przepisów,
powinien on udowodnić w swej dokumentacji, że zostały spełnione wszystkie
zasadnicze wymagania dyrektywy, a przede wszystkim te zawarte w punktach 1-6
załącznika I. Jeśli producent nie spełnia wymagań ilościowych podanych w punkcie 7
załącznika I, powinien podać alternatywne propozycje wraz z uzasadnieniem.
Niektórymi środkami stosowanymi w celu zapewnienia równorzędnego poziomu
ogólnego bezpieczeństwa mogą być:

- podwyższona czułość i zwiększony zakres badań nieniszczących,
- dobór odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa,
- podwyższenie ciśnienia próbnego,
- ograniczenie składu chemicznego materiału,
- zwiększenie grubości materiału,
- polepszenie warunków bezpieczeństwa w czasie badań i eksploatacji.
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8.2.4. Dla wszystkich kategorii zagrożenia od producenta wymaga się aby w sporządzanej
przez siebie dokumentacji technicznej zamieszczał:
- wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo, lub
- opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa

dyrektywy.

8.2.5. W przypadku urządzeń ciśnieniowych poddawanych zatwierdzeniu projektu EC lub
badaniu typu projektu EC rozwiązania przyjęte w celu spełnienia zasadniczych
wymagań bezpieczeństwa dyrektywy, łącznie z wszystkimi stwierdzeniami
dotyczącymi zapewnienia równorzędnego ogólnego poziomu bezpieczeństwa, są
oceniane przez Jednostkę Notyfikowaną. W przypadku stosowania modułu H (pełne
zapewnienie jakości) Jednostka Notyfikowana powinna ocenić układy producenta
łącznie z kompetencjami personelu w celu przyjmowania równorzędnych przepisów
oraz przyjętej metodologii dla ustanowienia, sprawdzenia i dokumentowania
równorzędnego poziomu bezpieczeństwa.

9. Wnioski

9.1. W rozumieniu dyrektywy nowego podejścia 97/23/WE urządzenie ciśnieniowe uważa się
za bezpieczne wówczas, gdy spełnia ono zasadnicze wymagania bezpieczeństwa ujęte w
załączniku I do tej dyrektywy.

9.2. Wymagania ogólne podane w punktach 1-6 wyżej wymienionego załącznika są
obowiązujące; wymagania ilościowe podane w punkcie 7 są zalecane.

9.3. Teoretycznie najprostszym sposobem uzyskania zgodności z dyrektywą 97/23/WE byłoby
wytwarzanie i badanie objętych nią urządzeń według norm na wyrób zharmonizowanych z
tą dyrektywą. Nie jest jednak pewne, że wszystkie takie normy zostaną oficjalnie
opublikowane z dniem 29 maja 2002r., a poza tym rozpoczęcie ich stosowania będzie
uzależnione od przestudiowania, zrozumienia i właściwego interpretowania ich treści.

9.4. W tej sytuacji zastosowanie może znaleźć postępowanie opisane w punkcie 8 niniejszego
referatu. Niektóre kraje europejskie dostosowały już swoje, uprzednio stosowane
przepisy do wymagań dyrektywy 97/23/WE (Niemcy, Francja).

9.5. Niezależnie od przyjętego wariantu (9.3 lub 9.4) producent powinien przeprowadzać
każdorazowo dla swego urządzenia analizę zagrożeń przewidzianych w dyrektywie i
dokumentować jak te wszystkie wymagania zostały spełnione. Normy europejskie na
wyrób stanowią consensus krajów europejskich, posiadających od wielu lat swe własne
przepisy, i powinny być uważane za miarodajny dokument odniesienia, zwłaszcza w
ewentualnych przypadkach spornych; producent ma jednak prawo do nie stosowania
takich norm i udokumentowania, że zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
została osiągnięta w inny sposób.

9.6. Udokumentowanie i akceptacja zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy może
być trudniejsza w przypadku nie stosowania norm zharmonizowanych. W trudniejszej
sytuacji mogą się znaleźć producenci urządzeń sklasyfikowanych w kategorii zagrożenia I,
dla której przy ocenie zgodności nie jest potrzebna interwencja żadnej strony trzeciej.
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9.7. Niezależnie od przyjętego trybu postępowania należy zawsze:
- rozpoznać te zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy, które dotyczą

danego urządzenia,
- stwierdzić czy istnieje norma na wyrób dla konkretnego urządzenia i jakie stawia

ona specyficzne wymagania dla wyrobu jako takiego oraz dodatkowe wymagania w
odniesieniu do norm horyzontalnych dotyczących materiałów, spawania itp.,

- w przypadku nie stosowania norm zharmonizowanych przeprowadzić analizę i
udokumentować spełnienie wszystkich zasadniczych wymagań bezpieczeństwa
dyrektywy poprzez stosowanie wymagań dokumentów innych niż normy
zharmonizowane.
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ROLA TRZECICH STRON W SYSTEMIE ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW UMIESZCZANYCH NA RYNKU

UNH EUROPEJSKIEJ
MAREK WALCZAK

Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie

Autor omawia ogólne zasady i wymagania stawiane jednostkom notyfikowanym oraz zakres
ich interwencji w trakcie realizacji procedur oceny zgodności z dyrektywami Nowego i
Globalnego Podejścia do harmonizacji technicznej w Unii Europejskiej.

1. WSTĘP

W sytuacjach, gdy chcemy mieć rzetelną wiedzę na temat zgodności wyrobu lub usługi z
określonymi wymaganiami zachodzi często konieczność odwołania się do opinii trzecich
stron, tj. jednostek działających w sposób bezstronny, niezależny i kompetentny.

Aby działanie trzecich stron w rzeczywisty sposób zwiększało zaufanie do deklarowanej
zgodności, muszą one pozostać niezależnymi od swoich klientów i innych zainteresowanych
stron. Status prawny jednostek działających jako trzecie strony (tj. czy są one prywatne czy
państwowe) jest nieistotny tak długo, jak zagwarantowana jest ich niezależność i
bezstronność i można je zidentyfikować jako osobne podmioty prawne posiadające prawa i
obowiązki. Aby zagwarantować bezstronność, jednostka i jej personel nie mogą znajdować
się pod żadną komercyjną, finansową lub inną presją, która mogłaby mieć wpływ na ich osąd
a jednostka musi wdrożyć odpowiednie procedury gwarantujące, że czynniki zewnętrzne nie
będą miały wpływu na jej działalność. Struktura jednostki musi gwarantować jej
bezstronność, w szczególności gdy jednostka prowadzi inną działalność oprócz tej, którą
realizuje jako trzecia strona.

W europejskim systemie zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów rolę trzecich stron, które
oceniają zgodność wyrobu z określonymi zasadniczymi wymaganiami, pełnią laboratoria
badawcze, jednostki inspekcyjne oraz certyfikujące. Obowiązujący w Unii Europejskiej,
oparty na Nowym Podejściu do harmonizacji technicznej, system bezpieczeństwa wyrobów
umieszczanych na rynku przewiduje uczestnictwo w procedurach oceny zgodności trzecich
stron jednostek niezależnych od wytwórców (dostawców) oraz klientów, zwanych najczęściej
jednostkami notyfikowanymi. Oprócz nazwy Jednostki notyfikowane", dyrektywy Nowego
Podejścia używają dla trzecich stron uczestniczących w ocenach zgodności również innych
nazw, na przykład: organ kontrolny (dyrektywa o prostych zbiornikach ciśnieniowych oraz
dyrektywa o materiałach budowlanych), laboratorium badawcze i jednostka certyfikującą
(dyrektywa o materiałach budowlanych), zatwierdzony organem (dyrektywa o zabawkach),
jednostka kompetentna (dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej). Każda z
jednostek uczestniczących w procedurach oceny zgodności z pozycji trzeciej strony ma ściśle
określone w poszczególnych dyrektywach zadania. Często jedna dyrektywa odwołuje się do
kilku rodzajów trzecich stron, różniących się zakresem czynności, do których są
notyfikowane.

W dalszej części omówione zostaną ogólne zasady notyfikowania oraz zakres działania
trzecich stron zgodnie z dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia do harmonizacji
technicznej i normalizacji w Unii Europejskiej. Praca w dużej części oparta jest na wydanym
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przez Ministerstwo Gospodarki tłumaczeniu Przewodnika Komisji Europejskiej: „Wdrożenie
dyrektyw partych na koncepcji Nowego i Globalnego Podejścia".

2. ZASADY NOTYFIKACJI PRZEWIDZIANE W DYREKTYWACH NOWEGO
PODEJŚCIA

Notyfikowane jednostki są wyznaczane do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi oraz zapewnienia, zgodnie z odpowiednimi procedurami przewidzianymi w
danych dyrektywach, konsekwentnego stosowania tych wymagań w praktyce. Notyfikowane
jednostki muszą posiadać odpowiednie środki umożliwiające im realizację technicznych i
administracyjnych zadań związanych z oceną zgodności.

Państwa Członkowskie biorą na siebie ostateczną odpowiedzialność wobec innych
Państw Członkowskich i instytucji Wspólnoty za posiadanie przez notyfikowane przez nie
jednostki odpowiednich kompetencji. Dlatego muszą oceniać kompetencje jednostek
ubiegających się o notyfikację. Weryfikacja taka powinna się opierać na kryteriach
ustalonych w poszczególnych dyrektywach w połączeniu z obowiązującą w danym przypadku
procedurą oceny zgodności. Generalnie kryteria oceny kompetencji jednostek
notyfikowanych obejmują:
• dostępność personelu i sprzętu;
• niezależność i bezstronność w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio

związanych z wyrobem (np. w stosunku do projektanta, producenta, pełnomocnego
przedstawiciela producenta, dostawcy, montera, instalatora, użytkownika);

• wiedzę techniczną personelu dotyczącą wyrobów i danej procedury oceny zgodności;
• zachowanie tajemnicy zawodowej;
• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chyba że zgodnie-z przepisami prawa

krajowego koszty takiego ubezpieczenia pokrywa państwo.

Państwa Członkowskie mogą jedynie notyfikować jednostki, które podlegają ich
jurysdykcji, to znaczy są ustanowione na ich terytorium. Poza tym, Państwa Członkowskie
mogą same decydować o tym, czy notyfikować jednostkę spełniającą wymagania
wyszczególnione w dyrektywach i decyzji Rady 93/465/EWG czy nie.

Ponieważ Państwa Członkowskie notyfikują jednostki wedle swojego uznania, prawo
Wspólnoty nie nakłada na nie obowiązku notyfikowania wszystkich jednostek, które są
kompetentne z punktu widzenia kwalifikacji technicznych. Co więcej, Państwa Członkowskie
nie są zobowiązane do notyfikowania jednostek w przypadku każdej procedury, która ma być
zastosowana zgodnie z konkretną dyrektywą.

Ocena jednostki zabiegającej o notyfikację pozwoli stwierdzić, czy jednostka ta spełnia
stawiane jej wymagania. Akredytacja według norm serii EN 45000 stanowi wsparcie dla
technicznej części notyfikacji oraz, pomimo, iż nie jest ona wymagana w prawie europejskim,
pozostaje ważnym i zalecanym instrumentem służącym do oceny kompetencji, bezstronności
i niezależności jednostek ubiegających się o notyfikację.

Seria norm EN 45000 obejmuje różne rodzaje jednostek zajmujących się oceną
zgodności, tj. jednostki certyfikujące, laboratoria badawcze, jednostki inspekcyjne oraz
organy akredytujące. Nie ma znaczenia, czy jednostka przyjmuje nazwę laboratorium,
jednostki certyfikującej czy organu kontrolnego, pod warunkiem, że realizuje zadania
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związane z procedurą oceny zgodności i posiada wiedzę techniczną pozwalającą jej na
działanie w sposób niezależny i obiektywny.

Wykaz norm stosowanych przy ocenie kompetencji jednostek ubiegających się o
notyfikację do działań w odpowiednich modułach oceny zgodności podany jest w tabeli 1.

Tabela 1. Normy stosowane przy ocenie kompetencji jednostek ubiegających się o notyfikację

Moduł
Aal,Aa2

B

Cbisl,
Cbis2

Dbis
Ebis
Fbis

G

H
Hbis

Odpowiednia norma(y) serii EN 45000
EN 45001 (+ możliwość decydowania o zgodności) lub
EN 45004 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy) lub
EN 45011 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45004 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45011 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45001 (+ możliwość decydowania o zgodności)
EN 45004 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45011 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45012 ( + wiedza dotycząca produktu)
EN 45012 ( + wiedza dotycząca produktu)
EN 45001 (+ możliwość decydowania o zgodności) lub
EN 45004 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy) lub
EN 45011 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45004 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy) lub
EN 45011 (EN 45001 w przypadku, gdy wymagane są testy)
EN 45012 ( + wiedza dotycząca produktu)
EN 45012 + EN 45004 lub EN 45011

Przy ocenie kompetencji jednostek ubiegających się o notyfikację podstawowym
zadaniem jest ocena technicznej wiedzy i doświadczenia jednostki oraz jej zdolności do
realizacji procedur oceny i weryfikacji z uwzględnieniem konkretnych specyfikacji
technicznych lub wymagań zasadniczych dotyczących konkretnej dyrektywy. Jednakże
zgodność z odpowiednimi częściami norm serii EN 45000 nie zawsze jest sama w sobie
wystarczająca.

Zgodność z odpowiednimi normami serii EN 45 000 ze strony jednostki notyfikowanej
stanowi element domniemania zgodności z wymaganiami dyrektywy, ale nie jest ona zawsze
wystarczająca sama w sobie bez wykazania zdolności technicznych w zakresie dyrektywy.

Jeśli ocena kompetencji przeprowadzona jest zgodnie z odpowiednią normą serii EN
45000 ma zapewnić domniemanie zgodności, kryteria zawarte w konkretnych normach tej
serii muszą dotyczyć konkretnych zadań, które mają być zrealizowane zgodnie z dyrektywą.
A zatem należy rozważyć takie kwestie jak znajomość wyrobów, procedur oceny zgodności,
zastosowanej technologii oraz dobrowolność zastosowania norm. Wymóg wiedzy o wyrobie
jest szczególnie ważny w przypadku procedur oceny zgodności związanych z systemem
jakości (tj. w przypadku modułów D, E, H i ich wariantów), ponieważ system jakości winien
wówczas zapewnić, że dany wyrób będzie spełniał wymagania zastosowanej dyrektywy.

W przypadku, gdy jednostka notyfikowana prowadzi ocenę zgodności według różnych
modułów, może to prowadzić do potrzeby zastosowania kilku norm EN 45 000.

Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za to, żeby notyfikowane jednostki przez cały
czas pozostawały kompetentne i były w stanie realizować prace, do których zostały
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zgłoszone. Wybór niezbędnych do tego celu środków i metod należy do Państw
Członkowskich, jednakże muszą one przestrzegać praktyki w zakresie nadzoru i powtórnej
oceny opracowanej przez akredytujące organy. Państwa Członkowskie mogą również
notyfikować jednostkę na określony czas, a po jego upływie odnowić notyfikację.

Komisja nie sprawdza, ani nie zleca, sprawdzenia technicznej wiedzy notyfikowanych
jednostek. Jednakże Państwa Członkowskie, które notyfikowały jednostki nie będące w stanie
udowodnić swojej zgodności z normami serii EN 45000, mogą być poproszone o dostarczenie
Komisji i innym Państwom Członkowskim odpowiednich dodatkowych dokumentów, na
podstawie których dokonały notyfikacji.

3. OGÓLNA WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOTYFIKOWANYCH JEDNOSTEK

Notyfikowane jednostki muszą regularnie informować o swojej działalności właściwe
krajowe władze notyfikujące (tj. o prowadzeniu oceny zgodności, dostępności zasobów,
podwykonawstwie, zaistniałych konfliktach interesów). Muszą być również przygotowane do
dostarczenia dowodów na właściwą realizacji warunków, na jakich zostały notyfikowane,
zarówno na żądanie ich władz notyfikujących, jak i Komisji Europejskiej. Muszą one
zagwarantować, że ich działalność spoza obszaru objętego notyfikacją, nie ma wpływu na
poufność, obiektywność i bezstronność ich prac.

Dla zachowania obiektywności, bezstronności oraz spójności działania jednostka oraz jej
personel (zatrudniony bezpośrednio i podwykonawczy) odpowiedzialny za działania
prowadzone przez jednostkę, nie może być np. ani producentem, jego upoważnionym
przedstawicielem, dostawcą lub konkurentem, nie może również oferować lub świadczyć
usługi doradcze żadnej z tych stron w odniesieniu do projektu, budowy, praktyk
marketingowych lub pracy wyrobu. Nie wyklucza to jednak możliwości wymiany informacji
technicznych oraz doradztwa pomiędzy producentem, jego upoważnionym przedstawicielem,
dostawcą i jednostką notyfikowaną.

Aby zagwarantować obiektywność istotnym jest wyraźne oddzielenie pomiędzy oceną a
nadzorem rynku. Dlatego też, uznaje się jako ogólną zasadę, że niewłaściwe jest
przyznawanie jednostce notyfikowanej odpowiedzialności za nadzór rynku.

Notyfikowane jednostki muszą mieć udokumentowane procedury pozwalające na
identyfikację, analizę i rozwiązanie wszystkich spraw, w których można się spodziewać
konfliktu interesów. Notyfikowana jednostka powinna również wymagać od wszystkich
pracowników działających w jej imieniu, aby informowali o każdym potencjalnym konflikcie
interesów.

Notyfikowane jednostki muszą zatrudniać niezbędny personel, posiadający wystarczającą
wiedzę techniczną i doświadczenie dotyczące danych wyrobów i procedury oceny zgodności.
Personel ten musi być objęty odpowiednim programem szkoleń. W szczególności wiedza i
doświadczenie powinny dotyczyć wymagań przepisów prawa i strategii wdrożeniowych
znajdujących w danym przypadku zastosowanie, europejskiej i międzynarodowej działalności
normalizacyjnej, odpowiednich technologii, metod produkcji i procedur weryfikacji oraz
normalnych warunków użytkowania danego wyrobu.

Notyfikowane jednostki muszą przedsięwziąć odpowiednie środki aby zapewnić
poufność informacji uzyskanych w trakcie oceny zgodności. Środki te muszą gwarantować,
że żadne wyniki ani inne informacje związane z działalnością, jako jednostka notyfikowana,
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nie zostaną ujawnione żadnej stronie poza kompetentną w danym przypadku władzą oraz
producentem lub jego pełnomocnym przedstawicielem.

Notyfikowane jednostki muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie obejmujące ich
działalność zawodową, chyba, że ubezpieczenie takie gwarantuje krajowe ustawodawstwo
Państwa Członkowskiego dokonującego notyfikacji. Zakres i całkowita finansowa wartość
ubezpieczenia musi być adekwatna do poziomu działań notyfikowanej jednostki.

4. UDZIAŁ JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH W PROCEDURACH OCENY
ZGODNOŚCI

Procedury oceny zgodności przewidziane do stosowania w dyrektywach Nowego i
Globalnego Podejścia, zostały zgodnie z decyzją Rady 93/465/EWG, podzielone na osobne
moduły (rysunek 1), których nie można dzielić dalej nie poddając w wątpliwość spoistości
systemu i obowiązków, które powinny spoczywać na producencie i na notyfikowanych
jednostkach (jeśli takie jednostki występują).

projektowanie produkcja

Moduł A

Moduł
B

B&d&nie
typu

P+j Moduł C

MbdułD

Modni E

Moduł F

Moduł Gr
JL

ModułH
I

CE

Rys. 1. Schemat realizacji procedur oceny zgodności

Notyfikowana jednostka musi być zdolna do wzięcia odpowiedzialności za kompletny
moduł, to znaczy musi posiadać kompetencje - a nie koniecznie zasoby - do przeprowadzenia
oceny zgodności zgodnie z modułem. Co za tym idzie, jednostka nie może być notyfikowana
jedynie do zakresu obejrar^ącego tylko część modułu. Na przykład, jeśli chodzi o moduł Hbis
jednostka nie może być notyfikowana tylko do zajmowania się oceną fazy projektowej. Co
więcej, jednostka notyfikowana dla modułów D, E, H lub ich wariantów musi być zdolna do
przyjęcia odpowiedzialności nie tylko za kwestie związane z systemem jakości, ale również
za wymagania dotyczącymi wyrobu. W przeciwnym wypadku jednostka notyfikowana może
podzlecić niektóre z działań.
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Każda dyrektywa Nowego Podejścia podaje zakres możliwych procedur oceny
zgodności, które uważa się za zapewniające należyty poziom ochrony. Dyrektywy
wyznaczają również kryteria dotyczące warunków, zgodnie z którymi producent może
dokonać wyboru, jeśli przewidziano więcej niż jedną opcję.

Procedury oceny zgodności różnią się zakresem i rodzajem interwencji trzecich stron
(notyfikowanych jednostek) przewidzianych w fezie projektowania i/lub produkcji wyrobów
(tabela 2 oraz tabela 3) .

Ustanawiając moduły dyrektywy nowego podejścia wprowadzają różne procedury,
odpowiednie dla kategorii wyrobów objętych tymi dyrektywami, dając producentom wolny
wybór w obrębie tej samej kategorii wyrobów lub nie pozostawiając im takiej swobody.
Alternatywnie, dyrektywy mogą również wyznaczyć pewną liczbę procedur dotyczących
wszystkich wyrobów objętych zakresem dyrektywy, spośród których producent musi dokonać
wyboru. Ponadto, każda z Dyrektyw Nowego Podejścia określa zawartości poszczególnych
procedur oceny zgodności; mogą się one różnić od typowych wzorów ustanowionych w
modułach.

Niektóre dyrektywy przewidują możliwość wykorzystania modułów opartych na
technikach zapewnienia jakości. Również w tych przypadkach producent może zazwyczaj
uciec się do kombinacji modułów nie wykorzystując systemu zapewnienia jakości za
wyjątkiem sytuacji, gdy zgodność z wymaganiami wymaga zastosowania wyłącznie jednej
określonej procedury. Argumentuje się to chęcią zapewnienia dostępu do rynku również
producentom nie posiadającym systemu zapewnienia jakości.

Tabela 2. Podstawowe moduły

1
A

B

C

D

E

F

NAZWA MODUŁU
2

Wewnętrzna
kontrola produkcji
Badanie typu

Zgodność z typem

Zapewnienie jakości
produkcji

Zapewnienie jakości
wyrobu

Weryfikacja wyrobu

ZAKRES INTERWENCJI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ
3

Obejmuje wewnętrzną kontrolę projektu i produkcji. Moduł ten
nie wymaga udziału jednostki od notyfikowanej.
Moduł dotyczący jedynie fezy projektowania; po module B
musi nastąpić moduł przewidujący przeprowadzenie oceny w
fezie produkcji. Jednostka notyfikowana przeprowadza
badania i wystawia certyfikat badania typu WE.
Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Wytwórca
zapewnia zgodność wyrobu z typem posiadającym certyfikat
badania typu WE wydany zgodnie z modułem B. Moduł ten nie
wymaga udziału jednostki od notyfikowanej.
Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Wywodzi się
z normy zapewnienia jakości EN ISO 9002. Jednostka
notyfikowana zatwierdza i nadzoruje systemu jakości
wdrożony przez producenta.
Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Wywodzi się
z normy zapewnienia jakości EN ISO 9003. Jednostka
notyfikowana zatwierdza i nadzoruje systemu jakości
wdrożony przez producenta.
Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B.
Notyfikowana jednostka sprawdza zgodność z typem
posiadającym certyfikat badania typu WE wydany zgodnie z
modułem B i wydaje świadectwo zgodności.
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1
G

H

2
Weryfikacja
jednostkowa

Pełne zapewnienie
jakości

3
Obejmuje fezę projektowania i produkcji. Każdy pojedynczy
wyrób jest badany przez notyfikowaną jednostkę,
weryfikacja jednostkowa projektu i nadzór nad produkcją
każdego wyrobu sprawowany przez jednostkę
notyfikowaną, która wydaje certyfikat zgodności.
Obejmuje fezę produkcji i następuje po module B. Wywodzi się
z normy zapewnienia jakości EN ISO 9001. Jednostka
notyfikowana zatwierdza i nadzoruje systemu jakości
wdrożony przez producenta.

Tabela 3 Warianty podstawowych modułów

Dodatkowe elementy w porównaniu z podstawowymi modułami
Aal i
Cbisl

Aa2 i
Cbis2

Dbis

Ebis

Fbis

Hbis

Wewnętrzna kontrola produkcji i
jedno lub więcej badań
gotowego wyrobu
prowadzonych pod jednym lub
kilkoma konkretnymi względami
Wewnętrzna kontrola produkcji i
wyrywkowa kontrola wyrobów.

Zapewnienie jakości produkcji z
pominięciem modułu B

Zapewnienie jakości wyrobu z
pominięciem modułu B

Weryfikacja wyrobu z
pominięciem modułu B

Pełne zapewnienie jakości z
badaniem projektu

Interwencja, na etapie projektowania lub
produkcji notyfikowanej jednostki w
związku z realizacją badań. Wyroby
podlegające badaniom i rodzaj badań są
wymienione w dyrektywie
Jednostka notyfikowana przeprowadza
wyrywkowe kontrole wyrobów w fezie
produkcji. Odpowiednie aspekty kontroli
wyszczególniono w dyrektywie.
Wymagana jest dokumentacja techniczna

Wymagana jest dokumentacja techniczna

Wymagana jest dokumentacja techniczna

Notyfikowana jednostka bada projekt
wyrobu lub wyrobów i jego warianty oraz
wydaje certyfikat badania projektu WE

Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w procedurach oceny zgodności ma za zadanie
zwiększyć zaufanie do bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, którego wynikiem
ma być zapewnienie swobodnego przepływu wyrobów na obszarze Rynku Wewnętrznego.
Jednostki notyfikowane uczestnicząc w procedurach oceny zgodności ponoszą
odpowiedzialność za konkretne działania przewidziane w procedurach oceny zgodności
zawartych w konkretnych dyrektywach. Udział trzecich stron w procedurach oceny zgodności
nie zwalnia wytwórców od odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobów umieszczanych
na rynku.
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Andrzej Tokarz. Władysław Zalecki: Structural stability of P92 steel elements for the
plastically forming energetic pipelines. Dilatometric investigations of TTTc diagrams of P92
steel without and with deformations of 40% at 950, 1000 and 1050°C. Structure of this
material was investigated. It was statement that the deformation displaces of the
transformation area to shorter times and makes it more width. As temperature of deformation
increased the transformation is within shorter time.
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Przyborska: Determination of the Dependence between the Impact Strength and the Fracture
Toughness of Low-Alloy Steel Working at the Elevated Temperatures up to 650°C. In the
paper the investigation of mechanical properties on the large temperature range of P91 and
P92 steels were describe. The results of the study of the dependence between the impact
strength and the crack fracture toughness are also done. The good concordance between the
results of crack fracture toughness investigation by fracture mechanics methods (CTOD, KM,
Kic) and calculated from KCV dates was obtained for both steels. The results were analyse
with SACC (Safety Assessment of Components with Cracks) program.

Jerzy Brózda. Grzegorz Czają: Heat resisting t92/p92 steel its welding and properties of
welded joints. Basic characteristics of the T/P92 steel are given and its creep strength in
comparison with other heat resisting steel grades. The influence of welding thermal cycles on
the properties of simulated heat affected zones has been examined and it was found, that in a
wide range of tg/s cooling times martensite is present with a hardness higher than 400 HV and a
low notch toughness. Butt joints made of T92 tubes (<(> 51,0 x 7,0 mm) and pipes P92 (<}> 219 x
20 mm) have been TIG welded with the P92-IG wire and by using FOX 92 stick electrodes in
the horizontal (PC) and vertical up (PF and H-L045)) positions and post-weld heat treated.
Examination results of the test joints have revealed their good mechanical and plastic
properties, a hardness not exceeding 285 HV, a high Charpy V notch toughness of the parent
material and HAZ. The notch toughness of welds was lower, but it satisfies the requirements of
the technical inspection societies.

Andrzej T.Bukat. Antonio NobJli: New generation materials for high temperature heat
exchangers. The actually state of art and tendency in new materials, particularly structural
ceramics, for high temperature heat exchangers are discussed and some ENEA results are
presented.

Janusz Komorowski. Witold Szteke. Piotr Zaiaczkowski: Modernisation of the system of the
suspensions of the high-pressure energetic pipelines. In the paper the review of the suspensions
of the high-pressure energetic pipelines and the criterion of its selections are describe.

Bogdan Zantowicz: Engineering supervision of live (superheated) steam pipelines of the op70
and op230 boilers at "Wybrzeże" S.A. heat and power plant. Practical approach to engineering
supervision of live (superheated) steam pipelines was presented in the paper. Concern was
focused on main steam pipelines. Three types of the main steam pipelines and theirs routes
were discussed. There were presented ranges, methods, kinds and frequency of diagnostic
examinations. Suitable approach to the above mentioned case, plays key role in safety and
structural integrity assurance.
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Andrzej Tokarz. Adam Zieliński. Andrzej Maciosowski: Automatic system for acquisition,
calculation, supervision and control of long-term creep tests. General principles of acquisition
of data needed for calculation of properties derived from creep tests are presented. An
automatic system for supervision and control of long-term creep tests as well as storage,
processing of test results, creation of the data base of ended tests made by traditional methods
and from the investigations of the new steels are also described.

Janusz Dobrzanski: Evaluation of the material in creep-exposed critical 12cr-lmo-v ferritic
steel components of the pressure section of power plant steam boilers. Metallographic
examinations were carried out on ferritic 12Cr-lMo-V steel with tempered martensite
structure after 68,000 - 145,000 hr service in creep conditions. Structural evolution related to
the form of martensite, carbide precipitation and internal damage due long-term action of
thermally activated processes was discussed. A generalised scheme of structural evolution and
progress of the internal damage was developed in correlation with the life exhaustion ratio.
Principles of a classification for ferritic 12Cr-lMo-V steel after long-term-service were
proposed together with a method for evaluation of the state of the material for the industrial
practice.

Janusz Dobrzański Adam Zieliński: Accelerated high-temperature creep tests for assessment
of service life of power engineering steels. Principles of accelerated constant stress - variable
temperature and constant temperature - variable stress creep tests are discussed. Numerous
accelerated creep tests of low-alloy Cr-Mo and Cr-Mo-V steels and a high-alloy ferritic 12Cr-
lMo-V steel carried out at higher-than-service temperatures and constant further service stress
produced results which were in satisfactory agreement with conventional long-term creep tests.
Such accelerated tests are used for practical purposes including estimation of service life,
residual life and available residual life. On the other hand accelerated creep rupture tests
carried out at constant service temperatures and variable stress tend to overestimate service
life, create danger of unexpected failures of components under consideration and are seldom
used for practical purposes. At comparable temperature and stress levels accelerated creep
tests using miniature test pieces tend to produce shorter rupture times than tests using standard
specimens. The estimated life is therefore shorter than that estimated on the basis of long-term
tests and standard specimens. Service life estimated by means of accelerated creep tests using
miniature test pieces must be calculated with the use of a corrective factor selected individually
for the given type of steel.

Jerzy Bielanik: Vacuous soldering of elements of martensitic steeL, grade 13-4. rotor wheels of
a turbocompressor. Soldering is one of those 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 martensitic steels rotor wheels by means of
BAu-4 alloy has been presented in the paper.

Marian Zeman: Properties of 13HMF steel welded joints after long-lasting service. Results are
presented of research conducted on the 13hmf steel in the as-received condition and after long-
lasting service over 100 000 hours. Simulation tests have been performed by means of modern
research methods. The influence of thermal cycles on the rnicrostructure (continuous cooling
TTT diagrams), plastic properties (notch toughness and hardness) of simulated heat affected
zones and reheat cracking resistance has been evaluated by using the thermal and strain cycle
simulator. Susceptibility to thermal fatigue has been determined, the creep strength estimated
and the welding heat input was given, as well as the post weld heat treatment conditions of the
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13HMF steel after service. Properties of welded joints made on 13HMF steel after long lasting
service are given.

Jan Marszałek: The storing of natural gas in closed-down coal mines. Natural gas storing must
be stored under high pressure and in big volume, so it's possible under the ground only, in
suitable geological formation. Would it be feasible to use to that the abandoned coal collieries?
The whole ones, or a part of them. The good experience shows Underground Gas Storage
Auderlues in Belgium. In Poland the first studies and designing were conducted for Coal Mine
Nowa Ruda. The results are promising.

Maciej Witek. Dariusz Sobkiewicz. Adam Wocial: The investigation of the gas pipeline from
G355 steel after 15-years of exploitation. Part I: The investigation with non-destructive
methods. In the paper the results of investigation of gas pipeline Hołowczyce -
Rembelszczyzna using intelligent pistons ("pigs") and with the non-destructive methods in
laboratory are describe.

Witold Szteke. Waldemar Biłous. Jan Wasiak. Ewa Hajewska, Martyna Przvborska. Tadeusz
Wagner: The investigation of the gas pipeline from G355 steel after 15-years of exploitation.
Part U: The investigation with destructive methods. The investigations, using destructive
methods, some parts of the pipeline from G355 steel are describe in this of paper. The analysis
of the results of investigation performs with system SACC (Safety Assessment of Components
with Cracks) are also done.

Jarosław Barwicki. Jerzy Winckowski: Properties of the steel applied for the Polish section of
the Yamal - Europe transit gas pipeline, in view of the research carried out at the construction
stage and after a period of operation. Criteria for selection of the pipeline material as well as
evaluation of the mechanical properties of the selected steels based on the results of pre-
production material tests and examination of the samples taken after two years of the pipeline
operation have been presented in the paper. The evaluation has been supported with prognoses
of the material behaviour under extreme load condition based on the computer simulation.

Marek Mucha: Certification and validation. The technique of audits of management systems a
quality, an environment as well as a hygiene and safety of work. In the paper the methods of
certification and validation according to the different standards are schematically described.

Marek Zdankiewicz: The regulation of the projects of certain standards harmoni?ftfl with the
Directive 97/23/WE. The Directive 97/23/WE covers a range of pressure equipment. The
conformity of the particular equipment with the Directive is achieved by the observation of
basic safety requirements specified in Appendix I to the Directive. Whether and how the
conformity has been achieved is assessed according to Appendix III to the Directive.
Manufacture and examination of the equipment according to the application standard
harmonized with the Directive ensures the presumption of conformity with the Directive. This
paper describes certain provisions of such harmonized application standards wherein the basic
safety requirements of the Directive are "translated" into detailed standard requirements.

Marek Walczak: The role of third parties in the system of assurance of safety of products
placing on the UE market. Author presents general roles and requirements for notified bodies,
the scope of their interventions into conformity assessment procedures according to the
directives of the New Global Approach to the technical harmonisation and standardisation in
the European Communities.
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