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Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego. Seminarium

W raporcie przedstawiono referaty poświęcone badaniom materiałowym i diagnostycznym
związanym z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych w elektrowniach oraz rurociągów
przesyłowych gazu i zaprezentowano badania diagnostyczne stanu technicznego podziemnego
magazynu gazu. Poza tym omówiono problemy związane ze szkoleniem personelu
spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz postanowienia norm europejskich
dotyczących materiałów dodatkowych do spawania. Przedstawiono również rolę dozoru
technicznego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, a także system zarządzania jakością w
świetle nowych wymagań.

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 technical condition survey. Education and training in welding and non destructive
testing according european rules are also presented as weU as provisions of european standards
concerning welding consumables. Technical supervision in the light of Poland accession to the
European Union and quality management system in face of the new standards requirements is
described.
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PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH SEMINARIÓW

Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami przemysłu, nadzoru technicznego
oraz uczelni i instytutów naukowych w dziedzinie badań materiałowych zaowocowała
pomysłem zorganizowania seminarium, na którym omawiano by zagadnienia materiałowe,
zarówno towarzyszące procesom wytwarzania materiałów o specjalnym przeznaczeniu jak i
ich własnościom zmieniającym się w procesach eksploatacji oraz metodom diagnostycznym.
Zakres i tematyka seminarium krystalizowały się w wyniku przemyśleń związanych z pracami o
charakterze ekspertyz, wykonywanych w Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu
Energii Atomowej na zlecenia zakładów energetycznych oraz rozmów ze specjalistami
pracującymi w laboratoriach diagnostycznych w takich zakładach.

W roku 1994 zostało zorganizowane I. seminarium nt.: „Badania materiałowe na potrzeby
elektrowni i sieci elektroenergetycznych"". W pracach komitetu programowego seminarium
wziął udział, oprócz pracowników IEA, prof, dr hab. inż. Jan Popczyk z Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. W tematyce seminarium znalazły się referaty związane z tematyką
interesującą nie tylko elektrownie, ale również eksploatatorów sieci elektroenergetycznych.
Podobnie było w roku 1995, gdy w skład komitetu programowego wszedł przedstawiciel
ASEA Brown Boveri Ltd — mgr inż. Kamil Czwiertnia.

Dwa pierwsze seminaria odbyły się w Świerku i były połączone ze zwiedzaniem
Laboratorium Badań Materiałowych oraz reaktora MARIA. Następne odbywały się już w
Zakopanem.

Od III. seminarium nazwa uległa zmianie na: ,3adania materiałowe na potrzeby elektrowni
i przemysłu energetycznego". Jeszcze dwukrotnie w tematyce pojawiły się referaty omawiające
zagadnienia eksploatacji sieci elektroenergetycznych, jednak równocześnie coraz większy
udział przypadał problemom eksploatacyjnym występującym w gazownictwie.

W pracach komitetu programowego III. seminarium brał udział Pan mgr inż. Roman
Łuczkiewicz z Ministerstwa Przemysłu i Handlu. W dalszych latach skład komitetu
programowego w zasadzie był stały, i oprócz przedstawicieli IEA uczestniczyli w nim prof.dr
hab. inż. Jan Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa), dr Stanisław Szpilowski (Państwowa Agencja
Atomistyki) oraz mgr inż. Anatol Jan Tkacz, reprezentujący gazownictwo.

Liczba referatów wygłaszanych na poszczególnych seminariach rosła z 10. w pierwszym
roku do 18. w 2002. W sumie na wszystkich dotychczasowych seminariach zostało
wygłoszonych 112 referatów, w tym: 6 o tematyce ogólnej, 8 dotyczących materiałów
stosowanych w elektroenergetyce i ich diagnostyki, 51 o materiałach dla elektrowni i ich
diagnostyce, 23 o materiałach dla gazownictwa i 24 dotyczących przepisów.

Tematyka od początku obejmowała, oprócz zagadnień bezpośrednio związanych z
wytwarzaniem materiałów dla potrzeb przemysłu energetycznego, badaniami materiałowymi,
metodami diagnostycznymi i procesami łączenia, problematykę przepisów, a także zasady
certyfikacji materiałów i akredytacji laboratoriów badawczych. Tym ostatnim zagadnieniom
poświęcano coraz więcej uwagi, ze względu na konieczność dostosowania krajowych
przepisów do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Wśród Autorów referatów oprócz pracowników wyższych uczelni i instytutów
naukowych byli przedstawiciele przemysłu oraz instytucji akredytujących i certyfikujących oraz
nadzorujących. W tej ostatniej grupie należy wymienić przedstawicieli Urzędu Dozoru
Technicznego, którzy na wszystkich seminariach przedstawiali przepisy związane z
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dopuszczaniem urządzeń poddozorowych do pracy oraz zmiany w przepisach związane a
wejściem Polski do Unii Europejskiej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (w latach 1996,
1999 i 2001), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w 1997 i 1998r. oraz w dwóch ostatnich
latach TUV Rheinland ZETOM Polska Sp. z o.o.

Podczas niektórych seminariów przedstawione zostały referaty opracowane w ośrodkach
zagranicznych:

- w 1995 z kompani Brown Boveri Ltd. w Szwajcara: Ocena urządzeń technologicznych
elektrowni oraz procesu cieplnego pod kątem zwiększenia wydajności - Herbert Meister, i
Wczesne wykrywanie uszkodzeń w materiale za pomocą stałej obserwacji drgań - Franz
Herz; referaty wygłoszone w języku angielskim — dołączone tłumaczenia dla uczestników,

- w 1998 z włoskiej f-my SNAMPROGETTI, Ferdinando Spirito jako współautor referatu
pracowników Politechniki Warszawskiej w Płocku i przedsiębiorstwa NAFTOREMONT-
NAFTOBUDOWA Sp. z o.o. z Płocka: Problematyka badań zatwierdzających
technologią spawania rurociągów ciśnieniowych według przepisów UDT i według
przepisów ASME; referat wygłoszony w języku polskim,

- w 2001 z f-my P.O. SPECNIEFTIEGAZ z Jekaterinburga W.A. Kanajkin i
B.I.Miroszniczenko, jako współautorzy referatu pracowników EuRoPol GAZ S.A. z
Warszawy: Badanie SGT JAMAŁ-EUROPA ~ odcinek polski - przy zastosowaniu
magnetycznych „ tłoków inteligentnych ". Analiza i ocena wyników; referat opracowany w
języku polskim,

- w 2002 z Ośrodka ERC Casaccia pod Rzymem Andrzej T. Bukat i Antonio Nobili: Nowa
generacja materiałów przeznaczonych na wymienniki ciepła; referat opracowany i
wygłoszony w języku polskim.

Uczestnikami seminariów byli zarówno przedstawiciele ośrodków badawczych jak i
zakładów przemysłowych. Dyskusje na wszystkich seminariach były ożywione i wskazywały na
przydatność wymiany doświadczeń w omawianych dziedzinach w przyjętej formie.
Przypuszczalnie dlatego od dziesięciu lat udaje się organizować nasze seminarium i gromadzić
na nim wielu uczestników, z których niektórzy spotykają się z nami od początku. Wielu
spośród Autorów opracowywało referaty na kilka seminariów.

W rozpoczynającym się dzisiaj X. jubileuszowym seminarium przedstawionych zostanie 15
referatów, w tym jeden opracowany we włoskim Ośrodku ERC Casaccia. Skład komitetu
programowego został rozszerzony o Pana Sławomira Krystka, Dyrektora Generalnego Izby
Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Dziękując wszystkim Członkom komitetów programowego i organizacyjnego, Autorom
referatów oraz uczestnikom wyrażam nadzieję, że również w przyszłości seminaria będą się
cieszyły zainteresowaniem.

przewodnicząca seminariów

doc. dr inż^wa Hajewska
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SZKOLENIE PERSONELU SPAWALNICZEGO I PERSONELU
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI EUROPEJSKIMI
JAN PILARCZYK

Instytut Spawalnictwa Gliwice

Złącza spawane w odpowiedzialnych konstrukcjach spawanych wymagają szczególnej
jakości. Dlatego w zakładach wytwarzających konstrukcje spawane wprowadzane są systemy
jakości zgodne z normą EN 729. Norma ta wymaga od zakładu ubiegającego się o system
jakości dysponowania odpowiednim personelem spawalniczym oraz personelem do badań
nieniszczących. Podano zasady szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania takiego personelu,
zgodne z wymaganiami Europejskiej Federacji Spawalniczej i normy EN 473. Przedstawiono
działalność Instytutu Spawalnictwa w tym zakresie.

1. SPAWANIE - PROCES SPECJALNY

W serii norm PN-EN 9000: 2001 zwraca się uwagę na procesy specjalne, obejmujące
takie procesy wytwórcze, których wyniki nie mogą być ani łatwo, ani w pełni sprawdzone.
Trudne jest jednoznaczne określenie, czy wymagania dla otrzymanego wyrobu zostały
w pełni spełnione. Najważniejszym przykładem procesu specjalnego jest spawanie.

Spoiny i złącza spawane są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy wyrobów
spawanych, których przykładami są: rurociągi, mosty, dźwigi, zbiorniki, cysterny, statki,
samochody, wagony kolejowe, instalacje przemysłowe, biurowce, maszyny itp. Konstrukcje
spawane są eksploatowane przez wiele lat i w przypadkach nieodpowiedniej ich jakości mogą
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Spoinom i złączom spawanym
nie można zapewnić jakości poprzez ich kontrolę nieniszczącą po zakończeniu procesu
spawania. Po pierwsze, kontrola ta nie wszystko wykrywa, a po drugie, poprawki miejsc
wadliwych nie zawsze są możliwe, a jeżeli są dopuszczalne, zwykle są kosztowne i prowadzą
do pogorszenia jakości, np. poprzez zmianę struktury metalograficznej lub wywołanie
naprężeń własnych.

Jakość wyrobu spawanego powinna być zagwarantowana procesem i warunkami
technologicznymi spawania w odpowiednio zorganizowanym zakładzie wytwórczym
stosującym wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i dodatkowe, posługującym się
certyfikowanymi urządzeniami spawalniczymi oraz zatrudniającym kwalifikowany personel
spawalniczy. Mówiąc inaczej, jakość musi być tworzona w trakcie wytwarzania wyrobu
spawanego, a ostateczna kontrola nieniszcząca powinna zakończyć się jedynie stwierdzeniem,
że jej wyniki nie budzą żadnych zastrzeżeń.

2. SYSTEMY JAKOŚCI W ZAKŁADACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ
SPAWALNICZĄ

Wszystkie zakłady chcące liczyć się na wolnym i konkurencyjnym rynku wprowadzają
systemy jakości oraz poddają się obowiązkowej lub dobrowolnej ocenie swoich kompetencji
w upoważnionych ośrodkach certyfikujących. Najpopularniejsze jest zdobywanie systemów
jakości zgodne z serią norm PN-EN 9000 (w najnowszej wersji PN-EN 9000: 2001)
„Systemy zarządzania jakością", chociaż widoczne jest równie duże zainteresowanie
systemami jakości, które są zgodne z serią norm PN-EN-ISO 14000 „Systemy zarządzania



środowiskowego" i serią norm PN-EN-ISO 18000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy".

Zakłady zajmujące się produkcją spawalniczą są zainteresowane dodatkowymi
uprawnieniami. Do niedawna zakłady te zdobywały tylko świadectwa oceny jakości.

Najdłuższe tradycje w tym zakresie obowiązują w Niemczech, gdzie w oparciu o normę
DIN 18800 Arkusz 7 "Konstrukcje stalowe. Wytwarzanie i dopuszczanie do spawania" oraz
DIN 6700 Arkusz 2 „Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych"
nadawane są świadectwa uznania do prowadzenia produkcji spawalniczej (tzw. „Grosser"
albo „Kleiner Eignungsnachweis"). Nadanie następuje po przeprowadzeniu szczegółowego
procesu weryfikacyjnego, obejmującego sprawdzenie: wyposażenia sprzętowego, wiedzy
i doświadczenia personelu oraz poziomu organizacji produkcji. Zgodnie z obowiązującymi
w Niemczech przepisami, nie jest dozwolone prowadzenie produkcji spawalniczej
w zakładzie, który nie dysponuje świadectwem uznania. Dotyczy to również krajów
współpracujących z Niemcami.

W Polsce, zakłady przemysłowe kwalifikowane są wg PN-87/M-69009 „Spawalnictwo.
Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział.". W zależności od wielkości
przedsiębiorstwa i ekwiwalentnej liczby spawaczy lub zgrzewaczy, przedsiębiorstwo
klasyfikowane jest jako duże lub małe. W zależności od wyposażenia technicznego i rodzaju
służb spawalniczych przedsiębiorstwo uzyskuje kategorię I, П lub III z uprawnieniami do
wykonywania konstrukcji odpowiednio klasy 1, 2 i 3, klasy 2 i 3 lub tylko klasy 3.

Od 1994 roku zakłady zajmujące się produkcją spawalniczą ubiegają się o spawalnicze
systemy jakości. Systemy te są nadawane w oparciu o serię norm EN 729 (ISO 3834)
pt. "Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials" (Wymagania
dotyczące jakości w spawalnictwie. Spawanie metali). Normy tej serii dostępne są w polskiej
wersji językowej, jako PN-EN 729. Seria norm EN 729 składa się z czterech części: Part 1:
Guidelines for selections and use (Wytyczne doboru i stosowania), Part 2: Comprehensive
quality requirements (Pełne wymagania dotyczące jakości), Part 3: Standard quality
requirements (Standardowe wymagania dotyczące jakości) oraz Part 4: Elementary quality
requirements (Podstawowe wymagania dotyczące jakości).

3. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z SERII NORM PN-EN 729 I INNYCH NORM
EUROPEJSKICH

Zakłady wytwarzające konstrukcje i wyroby spawane muszą mieć warunki zapewniające
prowadzenie procesów spawania na wysokim poziomie. Między innymi
do spawania może być dopuszczony wyłącznie właściwie przeszkolony i mający wymagane
uprawnienia personel. Personel spawalniczy obejmuje osoby nadzorujące prace spawalnicze:
mistrzów, techników i inżynierów oraz spawaczy.

Norma PN-EN 729-2 wymaga, aby wszyscy spawacze mieli aktualne uprawnienia zgodne
z normą PN-EN 287 Egzaminowanie spawaczy", zaś wszyscy operatorzy urządzeń
spawalniczych (w metodach zmechanizowanych) mieli uprawnienia zgodne z normą
PN-EN 1418 Egzaminowanie operatorów". Dalej, norma PN-EN 729-2 podaje, że wytwórca
konstrukcji spawanych powinien dysponować odpowiednimi pracownikami nadzoru
spawalniczego spełniającego wymagania normy PN-EN 719 (ISO 14731) „Spawalnictwo -
Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność".

Z kolei, w normie PN-EN 719 podano, że wytwórca powinien powołać co najmniej jedną
uprawnioną osobę do pełnienia nadzoru spawalniczego. Uprawniony personel nadzoru



technicznego powinien wykazać się wiedzą techniczną zgodną z załącznikiem tej normy
(Załącznik 17 „Zalecenia dotyczące wiedzy technicznej"), który przywołuje zalecenia
Europejskiej Federacji Spawalniczej zawierające minimalne wymagania dotyczące
kształcenia, egzaminowania i certyfikowania personelu nadzoru spawalniczego: inżynierów,
technologów i mistrzów.

Europejska Federacja Spawalnicza
EWF - European Federation for Welding, Joining and Cutting

W skrócie: European Welding Federation
będąca organizacją Unii Europejskiej jest członkiem EOTC

(dawniej European Organisation for Testing and Certification
a obecnie European Organisation for Conformity Assessment)

oraz ma uprawnienia EA (European Accreditation)

Seria norm PN-EN 729 wymaga również, aby wytwórca konstrukcji spawanych
dysponował personelem badań nieniszczących, posiadającym certyfikaty zgodne z normą
PN-EN 473. Norma ta pt. kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących -
Zasady ogólne" została ustanowiona w 1996 roku i uległa aktualizacji w 2002 roku. Norma
wprowadziła nowe zasady szkolenia i egzaminowania personelu badań nieniszczących
oraz zasady jego certyfikowania oraz nadawania uprawnień.

Wymaganie posiadania przez personel badań nieniszczących certyfikatów zgodnych
z normą PN-EN 473 znaleźć można także w dyrektywach Unii Europejskiej oraz w normach
wyrobów.

4. ZASADY SZKOLENIA I KWALIFIKOWANIA PERSONELU
SPAWALNICZEGO

Szkolenie i kształcenie personelu spawalniczego zgodnie z zasadami EWF obejmuje
5 zasadniczych poziomów:
- EWE European Welding Engineer (Europejski Inżynier Spawalnik)
- EWT European Welding Technologist (Europejski Technolog Spawalnik)
- EWS European Welding Specialist (Europejski Mistrz Spawalniczy)
- EWP European Welding Practitioner (Europejski Instruktor Spawalniczy)
- EW European Welder: Tube, Plate, Fillet (Europejski Spawacz: Rur, Blach, Pachwin)

Do wydawania dyplomów uprawnione są Autoryzowane Organizacje Krajowe
(Authorised National Body - ANB), po jednej w każdym z krajów członkowskich EWF
(w Polsce - Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa). Obowiązkiem każdego ANB jest
czuwanie nad właściwym wdrażaniem wytycznych zharmonizowanego kształcenia
teoretycznego i szkolenia praktycznego. Wszystkie ANB mają równe prawa wydawania
zunifikowanych dyplomów tzw. "niebieskich" (od koloru na dokumentach Unii Europejskiej),
w zakresie specjalności i poziomów, na które uzyskały autoryzację. Wszystkie kraje
członkowskie EWF przyjęły, że dyplomy "niebieskie" będą przez nie wzajemnie
respektowane.

Wydanie dyplomu następuje po sprawdzeniu wiadomości i przeprowadzeniu egzaminu
kwalifikującego (Qualification) kandydata, który wcześniej odbył nauczanie lub szkolenie
(Education and Training) w uznanym przez ANB ośrodku szkoleniowym (Approved Training
Body -ATB). Dyplom (Diploma) daje zawód (Profession) i jest ważny przez całe życie jego
posiadacza.



Stałe doskonalenie zawodowe, zbieranie doświadczeń, przechodzenie przeszkoleń itp.
pozwala pracującemu specjaliście - spawalnikowi ubiegać się o weryfikację jego kompetencji.
Jeżeli weryfikacja jest pozytywna, zainteresowany otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat
(Certificate) potwierdzający jego kompetencje zawodowe (Job Competence)
oraz dopuszczenie do wykonywania pracy na odpowiednim stanowisku (Job Function).
Certyfikat jest ważny przez ściśle określony czas.

System europejskiego kształcenia, szkolenia, egzaminowania i certyfikowania według
wytycznych EWF ma ugruntowaną pozycję we wszystkich krajach Europy. Od 1999 roku
system europejski jest wykorzystywany do budowania systemu globalnego w powiązaniu
z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (11^\Ш8). Utworzonym systemem globalnym
zarządza Międzynarodowa Rada Autoryzacyjna (International Authorisation Board - IAB).
Międzynarodowy personel spawalniczy jest klasyfikowany analogicznie jak w systemie
europejskim:

IWE - International Welding Engineer (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik)
- IWT - International Welding Technologist (Międzynarodowy Technolog Spawalnik)
- IWS - International Welding Specialist (Międzynarodowy Mistrz Spawalniczy)

IWP - International Welding Practitioner (Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy)
- IW - International Welder (Międzynarodowy Spawacz).

5. ZASADY SZKOLENIA I KWALIFIKOWANIA PERSONELU BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH

Szkolenie personelu badań nieniszczących dla uzyskania certyfikatu wg PN-EN 473
prowadzone jest w metodach badań: wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-
proszkowych (MT), radiograficznej oceny spoin (RT) i ultradźwiękowych (UT).

Szkolenie kończy egzamin nadzorowany przez akredytowany ośrodek certyfikacji.
Egzamin prowadzony jest zgodnie z procedurą egzaminowania i składa się z części
teoretycznej, obejmującej test z wiedzy ogólnej i test z wiedzy specjalistycznej oraz z części
praktycznej. Pozytywnie zdany egzamin jest podstawą wydania certyfikatu, który uprawnia
do prowadzenia badań nieniszczących wyrobów spawanych w sektorach przemysłowych:
wytwarzanie i przetwórstwo metali oraz badania przed eksploatacją i badania eksploatacyjne
urządzeń, obiektów i konstrukcji, zgodnie z PN-EN 473.

6. ZASADY SZKOLENIA I KWALIFIKOWANIA INSPEKTORÓW
SPAWALNICZYCH

Personel spawalniczy zajmuje się wykonywaniem złączy spawanych, a ogólniej,
wytwarzaniem konstrukcji i wyrobów spawanych. Złącza i konstrukcje spawane poddawane
są zwykle kontroli obejmującej w pierwszej kolejności badania nieniszczące. Kontrolę
tę prowadzi personel badań nieniszczących kwalifikowany w oparciu o normę PN-EN 473.
Kwalifikacje tego personelu pozwalają na dokonanie oceny, czy wymagania stawiane
złączom są, czy też nie są spełnione. O ile złącza spawane nie spełniają wymagań, to wtedy
zwykle prowadzone są poprawki lub naprawy. Do tego niezbędna jest jednak specjalistyczna
wiedza, jaką dysponują jedynie inspektorzy spawalniczy.

Szkolenie i certyfikowanie inspektorów spawalniczych upoważnionych do prowadzenia
kontroli i napraw złączy spawanych przewiduje Europejska Federacja Spawalnicza.



Europejski Inspektor Spawalniczy (European Welding Inspector EWI), w zależności od
posiadanego poziomu, musi mieć podstawową wiedzę spawalniczą odpowiadającą EWE,
EWT, EWS lub EWP oraz dysponować dodatkowym przeszkoleniem w zakresie kontroli.
Europejski Inspektor Spawalniczy klasyfikowany jest w czterech następujących poziomach:

- (EWE) - European Welding Inspector EWI Poziom 1 (Level 1)
- (EWT) - European Welding Inspector EWI Poziom 2 (Level 2)
- (EWS) - European Welding Inspector EWI Poziom 3 (Level 3)
- (EWP) - European Welding Inspector EWI Poziom 4 (Level 4)

Kandydat na inspektora spawalniczego jest kwalifikowany przez Autoryzowaną
Organizację Krajową (ANB) pod kątem spełnienia podstawowych wymagań: posiadanej
praktyki przemysłowej oraz wiadomości teoretycznych. Kandydat może być dopuszczony do
egzaminu pośredniego lub musi przed przystąpieniem do egzaminu pośredniego przejść
szkolenie w zakresie technologii spawania. Zdanie egzaminu pośredniego stanowi warunek
przystąpienia do szkolenia w zakresie kontroli w spawalnictwie.

Jeżeli kandydat ma tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika, Europejskiego Technologa
Spawalnika, Europejskiego Mistrza Spawalniczego lub Europejskiego Instruktora
Spawalniczego może przystąpić do szkolenia w zakresie kontroli w spawalnictwie
z pominięciem szkolenia w zakresie technologii spawania i zdawania egzaminu pośredniego.

Personel spawalniczy (EWE, EWT itd. EW)

Personel badań nieniszczących
kwalifikowany w oparciu o

normę PN-EN 473 „Kwalifikacja i certyfikacja
personelu badań nieniszczących - Zasady ogólne"

Europejscy Inspektorzy Spawalniczy
dysponujący

specjalistyczną wiedzą

Wykonywanie:
Złączy spawanych oraz

Konstrukcji i wyrobów spawanych
Prowadzenie badań nieniszczących

złączy i konstrukcji spawanych
Dokonywanie oceny wyników badań

Stwierdzanie, że stawiane złączom wymagania: są
spełnione - nie są spełnione
Prowadzenie badań i oceny

złączy i konstrukcji spawanych
Prowadzenie poprawek lub napraw

złączy i konstrukcji spawanych
(o ile nie spełniają stawianych im wymagań)

7. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU SPAWALNICTWA W ZAKRESIE SZKOLENIA
PERSONELU SPAWALNICZEGO

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach jest związany z EWF od 1992 roku. Od 1996 roku ma
autoryzację EWF (ma w Polsce status ANB-EWF) i jest upoważniony do szkolenia
i kwalifikowania personelu spawalniczego w imieniu EWF. W 1998 roku analogiczny status
ANB-IIW instytut otrzymał od Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Od 1997 roku
Instytut ma status członka rzeczywistego EWF. Od 1999 roku jest w Polsce Autoryzowaną
Organizacją Krajową do certyfikowania przedsiębiorstw (Authorized National Body for
Company Certification - ANB CC-EWF). Pozycja ANB CC upoważnia do certyfikowania
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją spawalniczą zgodnie z europejską normą EN 729.
Od 2001 roku Instytut ma status Autoryzowanej Organizacji Krajowej „ANB Cert - EWF",
upoważniający do certyfikowania personelu spawalniczego i wydawania certyfikatów:
Cert EWE, Cert EWT, Cert EWS i Cert EWP. Wydawanie certyfikatów EWF odbywa się
na podstawie dyplomów EWF (odpowiednio EWE, EWT, EWS i EWP).



Uzyskanie autoryzacji europejskiej EWF poprzedziło zdobycie w 1999 roku akredytacji
krajowej w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w zakresie certyfikowania
systemów jakości według normy ISO 9000 i normy EN 729 (wtedy jako jedyna uprawniona
jednostka w kraju). Akredytacja ta zastała uaktualniona o normy
PN-EN 9000: 2001 oraz PN-EN 729 i prolongowana w 2002 roku przez utworzone 1 stycznia
2001 roku Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W 1998 roku Instytut uzyskał akredytację
i status jednostki certyfikującej personel spawalniczy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
45013. Był to pierwszy w Polsce certyfikat uprawniający do certyfikowania personelu.

Wykorzystując posiadane uprawnienia Instytut szkoli, egzaminuje i certyfikuje europejski
(i międzynarodowy) personel spawalniczy w całym zakresie obowiązujących w EWF
poziomów. Dotychczas wyszkolono i wydano dyplomy i certyfikaty europejskie
i międzynarodowe dla grubo ponad 1.000 najwyższej klasy specjalistów.

8. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU SPAWALNICTWA W ZAKRESIE SZKOLENIA
I CERTYFIKOWANIA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WG
WYMAGAŃ NORMY PN-EN 473:2002

Instytut Spawalnictwa ma 30-letnie tradycje w zakresie szkolenia personelu badań
nieniszczących złączy spawanych. Szkolenie to obejmuje wszystkie metody badań
nieniszczących: wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne, szczelności
i ultradźwiękowe i jest prowadzone na podstawie programów szkoleniowych opracowanych
przez specjalistów Instytutu Spawalnictwa. Absolwenci otrzymują świadectwa uprawniające
do prowadzenia badań nieniszczących złączy spawanych i do oceny ich jakości, zgodnie
z krajowymi normami i przepisami. Z końcem lat 90. Instytut Spawalnictwa stał się jednym
z największych ośrodków szkolenia personelu badań nieniszczących w Polsce.

Po wprowadzeniu normy PN-EN 473 nie było w Polsce jednostki certyfikującej, która
spełniałaby wymagania normy PN-EN 45013 i mogła wydawać certyfikaty dla personelu
badań nieniszczących.

Inicjatywę zbudowania krajowego systemu certyfikowania personelu badań
nieniszczących podjęło z początkiem lat 90. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących.
Inicjatywa ta zakończyła się jednak niepowodzeniem. Były też organizacje, które wydawały
certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 473, ale czyniły to nielegalnie.

Obserwując rozwój wypadków i wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów,
Instytut Spawalnictwa w roku 1998 wspólnie z organizacją nadzorczą TUV Rheinland Polska
i SLV w Halle uruchomił kursy dla personelu badań nieniszczących, kończące się
otrzymaniem certyfikatów zgodnych z DIN EN 473, wydawanych przez jednostkę
certyfikującą TUV CERT z Kolonii.

Wydawało się, że problem krajowego szkolenia i certyfikowania personelu badań
nieniszczących ulegnie szybkiemu rozwiązaniu, kiedy to w roku 1999 w ramach środków
Unii Europejskiej uruchomiono w Polsce Moduł 01 projektu Phare PL 9707-01-04-0004
pt. „Standaryzacja i Certyfikacja". Beneficjantem projektu zostało Ministerstwo Gospodarki,
które powierzyło koordynowanie projektu Urzędowi Dozoru Technicznego w Warszawie.
Instytut Spawalnictwa nie został tym projektem objęty, a zatem nie mógł skorzystać ani
z merytorycznej pomocy świadczonej przez Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących
(DGfZP), ani ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla wybranych ośrodków
szkoleniowych, programy i materiały szkoleniowe, szkolenie personelu badań nieniszczących
oraz zakupy urządzeń do badań. Pomimo upływającego czasu i korzystnych środków



pomocowych szkolenie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących nie było
uruchamiane, podczas gdy zapotrzebowanie na szkolenie i certyfikaty bardzo wzrastało.

W trosce o swoich klientów Instytut Spawalnictwa w bardzo krótkim czasie, dużym
wysiłkiem, własnymi siłami i bez jakichkolwiek zewnętrznych środków finansowych
przygotował wszystko, co niezbędne do szkolenia i certyfikowania personelu badań
nieniszczących w oparciu o normę PN-EN 473. Ostatecznie w dniu 14 listopada 2001 roku
Instytut Spawalnictwa uzyskał rozszerzenie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji
w Warszawie o kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie
z wymaganiami normy EN 473:2000, a po opublikowaniu jej w kraju, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 473:2002. Równocześnie Instytut stał się pierwszym w kraju
ośrodkiem szkolącym, kwalifikującym i certyfikującym personel badań nieniszczących.

Prace przygotowawcze objęły zdobycie kadry szkoleniowej, programów i materiałów
szkoleniowych, inwestycje budowlane oraz zakupy sprzętu szkoleniowego. Zbudowano nowe
laboratorium z 12 stanowiskami szkoleniowymi do wszystkich metod badań nieniszczących
oraz nową, klimatyzowaną salę wykładową wyposażoną w sprzęt audiowizualny, zakupiono
niezbędne urządzenia do wszystkich metod badań nieniszczących, wykonano złącza spawane
i radiogramy do prowadzenia ćwiczeń, wyszkolono grupę specjalistów do prowadzenia zajęć
teoretycznych i praktycznych (w celu uzyskania certyfikatu 2-go stopnia kwalifikacji wg DIN
EN 473:2000), zorganizowano Ośrodek Egzaminacyjny z niezbędnym zestawem złączy
i radiogramów egzaminacyjnych oraz zestawami pytań egzaminacyjnych. Opracowano
programy szkoleniowe dla kursów 1. i 2. stopnia kwalifikacji w metodach badań wizualnych
(VT), magnetyczno-proszkowych (MT), penetracyjnych (PT), radiograficznych (RT)
i ultradźwiękowych (UT). Dla potrzeb wszystkich kursów przygotowano materiały
szkoleniowe (materiały drukowane i folie) dla kursantów i wykładowców.

Jak bardzo działalność Instytutu Spawalnictwa była potrzebna wykazało zorganizowanie
w okresie od stycznia do listopada 2002 roku 30 kursów i wydanie 182 certyfikatów
kompetencji (VT - 73 osoby, PT - 39 osób, MT - 22 osoby, RT2 ORS - 7 osób
i U T - 4 1 osób).

9. ZAKOŃCZENIE

Nowoczesną produkcję w każdej dziedzinie gospodarki charakteryzuje szereg czynników,
wśród których najważniejsza jest jakość. Wysoką jakość zapewnia między innymi
specjalistyczny personel przygotowany w oparciu o zharmonizowane systemy szkolenia i
kształcenia oraz dysponujący uznawanymi w krajach Europy i całego Świata dyplomami i
certyfikatami kompetencji.

Tworzenie systemu jednolitego przygotowywania personelu dla spawalnictwa ma istotne
znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, spawalnictwo w świetle serii norm ISO 9000
uznane zostało jako proces specjalny. Po drugie, współczesny świat ulega globalizacji.
Globalizacja obejmuje zakłady, gałęzie gospodarki i kraje. Dzięki niej można podnosić
poziom rozwiązań technicznych, podwyższać jakość wyrobów i obniżać koszty wytwarzania.
Globalizacja ułatwia zarządzanie ludźmi, zmniejsza problemy społeczne, pozwala mądrze
wykorzystywać bogactwa naturalne oraz zapewnia rozsądną ochronę i zrównoważone
odtwarzanie środowiska naturalnego. Optymalne gospodarowanie w układzie globalnym
gwarantuje wysoką konkurencyjność w stosunku do producentów, którzy w tym układzie się
nie znajdują. Globalizacja ogólna jest wynikiem cząstkowych działań w rozlicznych sektorach
funkcjonowania integrujących się krajów. Takim sektorem jest również spawalnictwo,
a w jego obszarze - system jednolitego szkolenia, kształcenia, egzaminowania,
kwalifikowania i certyfikowania specjalistów dla spawalnictwa.
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STAL T23/P23, JEJ SPAWALNOŚĆ
I WŁASNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH

JERZY BRÓZDA

Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Podano podstawowe charakterystyki stali T23/P23 oraz jej wytrzymałość na pełzanie w
porównaniu do innych gatunków stali żarowytrzymałych. Zbadano wpływ cykli cieplnych
spawania na własności symulowanej SWC i stwierdzono, że w szerokim zakresie czasów
stygnięcia h/5 występują struktury bainityczne o twardości nie przekraczającej 350 HV.
Udarność SWC jest wyższa dla krótszych czasów stygnięcia tg/5-
Próbne złącze rur ze stali P23 (<j> 219 x 25 mm) spawano metodą TIG drutem Union ICr2WV
(ścieg graniowy) i elektrodami otulonymi Cr2WV (Thyssen Schweifitechnik) w pozycji
naściennej. W stanie nie obrobionym cieplnie maksymalna twardość złącza nie przekracza
350 HV, natomiast praca łamania spoiny jest niska. Po wyżarzeniu odprężającym obniża się
twardość złącza do wartości 290 HV i wzrasta praca łamania spoiny. Własności
wytrzymałościowe spawanego złącza rur ze stali P23 są wyższe od odpowiednich wymagań
ASME i bardzo dobre są własności plastyczne.

1. WPROWADZENIE

Konieczność zwiększania sprawności elektrowni konwencjonalnych przez podnoszenie
temperatury i ciśnienia pary spowodowała wprowadzenie w ostatnich latach nowych
gatunków stali żarowytrzymałych do budowy bloków energetycznych. Do tych stali zalicza
się również stal T23 (2,25 %Cr-l,6W-Nb-V), która została opracowana w Japonii pod nazwą
HCM2S. Jest ona stosowana w świecie na rury ekranowe i w przegrzewaczach kotłów
opalanych paliwami kopalnymi o maksymalnej temperaturze pracy 580 °C [1]. Rury ze stali
T23 nie wymagają podgrzewania przed spawaniem i obróbki cieplnej po spawaniu.

W firmie Vallourec&Mannesmann Tubes wyprodukowano również rury grubościenne ze
stali P23, które w ramach europejskiego projektu badawczego COST 522 poddano szerokim
badaniom, między innymi ocenie spawalności.

W oparciu o najnowsze publikacje i wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie
Spawalnictwa, w niniejszym referacie podano podstawowe własności stali T23/P23,
charakterystykę jej spawalności i własności złączy spawanych.

2. CHARAKTERYSTYKA STALI T23/P23

Stal HCM2S (T23) została opracowana wspólnie przez japońskie firmy Mitsubishi Heavy
Industries Ltd. i Sumitomo Metal Industries Ltd. dla zastosowań w kotłach energetycznych w
celu zastąpienia konwencjonalnej stali 2,25Cr-lMo (10CrMo9-10 wg PN-EN 10216-
2:2002(U), 10H2M wg PN-75/H-84024). Rury o małych średnicach i grubościach ścianki
(Tube) wykonane z tej stali zostały dopuszczone w 1995 r. przez ASME Boiler and Pressure
Vessel Code Committee do stosowania na konstrukcje Sekcji I (SA-213 T23, Code Case
2199).

Skład chemiczny stali T23 podano w tablicy 1, w której dla porównania zamieszczono
również zawartość pierwiastków w stali 10CrMo9-10 (10H2M).



Tablica 1. Skład chemiczny stali T23 i 10CrMo9-10 w %

Stal

T23

lOCrMo
9-10

Norma
ASME
SA 213
PN-EN
10216-2

c
0,04
0,10
0,08
0.14

Mn
0,10
0,60
0,30
0,70

Si
maks.
0,50

maks.
0,50

P
maks.
0,030
maks.
0,025

S
maks.
0,010
maks.
0,020

Cr
1,90
2,60
2,00
2,50

Mo
0,05
0,30
0,90
1,10

V
0,20
0,30

-

W
1,45
1,75

-

Nb
0,02
0,08

-

B
0,0005
0,006

-

N
maks.
0,030

-

Al
maks.
0,030
maks.
0,040

Stal T23 zawiera znacznie mniej węgla niż stal 10CrMo9-10, co ułatwia jej stosowanie
(spawanie, kształtowanie). Częściowe zastąpienie molibdenu przez wolfram zwiększa
wytrzymałość na pełzanie przez umocnienie, podobnie działają wanad i niob dzięki
wydzielonym węglikom. Stal T23 dostarczana jest w stanie normalizowanym (1060 °C ± 10
°C) i odpuszczonym (760 °C ± 15 °C) [2]. Jej mikrostrukturę stanowi odpuszczony bainit i
martenzyt z wydzieleniami węglików (rys. 1).

Rys. 1. Odpuszczona bainityczno-
martenzytyczna mikrostruktura
staliT23[5].

Własności wytrzymałościowe stali T23 są następujące [1]:
Granica plastyczności Ro,2 - rnin. 400 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm - min. 510 MPa
Wydłużenie A (na dług. 2") - min. 20 %

Rys. 2. Wykres CTPc dla stali T23
o składzie chemicznym [1]:

0,07 %C, 0,54 %Mn, 0,28 %Si,
0,008 %P, 0,004 %S, 2,08 %Cr,
0,08 %Mo, 0,22 %V, 1,65 %W,
0,026 %Nb., 0,002 %B, 0,011 %N,
0,018 %A1.

100

10



Dzięki odpowiednio dobranemu składowi chemicznemu stal T23 w szerokim zakresie
prędkości chłodzenia ma strukturę martenzytyczno-bainityczą, a twardość niskowęglowego
martenzytu niewiele przekracza 350 HV (rys. 2).

Na rysunku 3 podano wartości granicy plastyczności stali T23 w temperaturach
podwyższonych, a na rysunku 4 wytrzymałość na pełzanie stali T23 i P23 w funkcji
parametru Larsona - Millera P. Z porównania przebiegu krzywych na rysunku 5 widoczne
jest, że wytrzymałość na pełzanie stali T23 w temperaturze 580 °C jest tylko o 20 MPa niższa
niż dla stali T91.
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Rys. 4. Wytrzymałość na pełzanie stali T23 i P23 [2]
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Rys. 5. Porównanie wytrzymałości na pełzanie stali T23 i innych gatunków

3. SPAWALNOSĆ STALI T23/P23

Badania przeprowadzono na stalach zamieszczonych w tablicy 2 o składzie chemicznym
podanym w tablicy 3 i własnościach wytrzymałościowych jak w tablicy 4.

Tablica 2. Badane stale

Gatunek stali
HCM2S

(ASME T23)
P23

(ASME Code Case
2199-1)

Wyrób
Rura

<|) 63,5 x 10 mm

Rura
(j> 219x25 mm

Stan dostawy

normalizowana + odpuszczona

Normalizowana 1050 °C/30 min.
+ chłodź, w wodzie
odpuszczona 770 °C/1 h/pow.

Producent
Sumitomo Metal

Industries

Vallourec & Mannesmann

Tablica 3. Skład chemiczny badanych stali

Gatunek stali

HCM2S (T23)
P23

Wg
ASME

min.
maks.

Zawartość pierwiastków w %
C

0,06
0,07
0,04
0,10

Si
0,24
0,28

-
0,50

Mn
0,18
0,54
0,10
0,60

P
0,017
0,008

-
0,030

S
0,005
0,004

-
0,010

Cr
2,18
2,08
1,90
2,60

Mo
0,07
0,08
0,05
0,30

W
1,50
1,65
1,45
1,75

Nb
0,04
0,03
0,02
0,08

V
0,25
0,22
0,20
0,30

Alcalk.
0,003
0,018

-
0,030

N
0,007
0,011

-
0,030

B
0,0055
0,002

0,0005
0,0060

Tablica 4. Własności wytrzymałościowe badanych stali

Gatunek stali
HCM2S (T23)

P23
Wg ASME

Ro.2 [MPa]
483
496

min. 400

Rm[MPa]
595
597

min. 510

A(2")[%1
44

23,3
20

12



W celu określenia spawalności stali T23 i P23 przeprowadzono następujące badania:
1. Wykonanie wykresów przemian austenitu dla warunków spawalniczych (temperatura

austenityzacji 1250 °C, czasy chłodzenia tg/5 w zakresie od 2 do 200 sekund);
2. Zbadanie wpływu cykli cieplnych spawania na własności symulowanej strefy wpływu

ciepła;
3. Zbadanie skłonności stali do powstawania pęknięć wyżarzeniowych

3.1. Wykres przemian austenitu CTPc-S

Badanie przemian austenitu w warunkach spawalniczych przeprowadzono na
opracowanej w Instytucie Spawalnictwa aparaturze. Wykres CTPc-S dla stali P23 wraz z
charakterystycznymi mikrostrukturami przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Wykres CTPc-S dla stali P23

297 HV1

3.2. Własności symulowanej SWC

Przeprowadzono:
a) symulację cykli cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej Tmax

=1250 °C i czasie
stygnięcia tg/5=6 s, 24 s, 60 s i 300 s;

b) badania udarności symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC);
c) badania mikroskopowe i pomiary twardości HV symulowanej SWC

Ze stali T23 pobrano próbki o przekroju 1 0 x 5 mm (rys. 7a), a ze stali P23 - próbki o
wymiarze 10 x 10 mm (rys. 7b), które poddano działaniu cykli cieplnych spawania w
symulatorze opracowanym i wykonanym w Instytucie Spawalnictwa. W środku obszaru
symulowanej SWC wykonano karby ISO Charpy V próbek udarnościowych. Badania
udarności przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Wyniki badań zamieszczono na
rysunkach 8 i 9.
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Symulowana SWC

a) Rura <|) 63,5 x 10 mm ze
stali T23

Symulowana SWC

b) Rura <|> 219 x 30 mm ze
stali P23

Rys. 7. Sposób pobrania próbek do symulacji cykli cieplnych spawania

200
KCV -HV10

179 349

24 60 300

Czas stygnięcia %,5 [s]

400

Materiał
rodzimy

Rys. 8. Zależność udarności KCV i twardości HV10 symulowanej SWC na stali T23
(HCM2S) od czasu stygnięcia tg/5. Temperatura maksymalna cyklu cieplnego
1^=1250 °C.

W obszarze symulowanych SWC przeprowadzono badania mikroskopowe oraz pomiary
twardości HV10. Wybrane mikrostruktury dla stali P23 przedstawiono na rysunku 10. Wyniki
pomiarów twardości zamieszczono na wykresach rys. 8 i 9.
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Rys. 9. Zależność pracy łamania KV i twardości HV10 symulowanej SWC na stali P23 od
czasu stygnięcia ts/s- Temperatura maksymalna cyklu cieplnego Tmax = 1250 °C.

ś

a) tg/5 = 6 s, bainit, 352 HV10 c) tg/s =300 s, bainit, 284 HV10

Rys. 10. Mikrostruktury symulowanej SWC stali P23. Tmax=1250 °C, traw. FeCl3.

3.3. Skłonność do pęknięć wyżarzeniowych

Do określania skłonności stali T23 do pękania pod wpływem obróbki cieplnej po
spawaniu, zastosowano metodę badań opracowaną przez Vinckiera i stosowaną od kilku lat w
Instytucie Spawalnictwa. Badania prowadzono na próbkach jak na rysunku 11, które poddano
kolejno następującej obróbce:
• działaniu symulowanych cykli cieplnych o temperaturze maksymalnej Tmax

=1250 °C i
czasie stygnięcia tg/5= 6 s, 60 s i 300 s, odpowiadającym różnym warunkom stygnięcia
złączy spawanych (próbka o średnicy części przewężonej 6 mm),

• przewężony odcinek próbki przetoczono do średnicy 3 mm,
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• próbki z symulowaną SWC nagrzano w piecu oporowym maszyny wytrzymałościowej
INSTRON 1115 do temperatury 550, 600, 650, 700 i 750 °C, wygrzano w tej temperaturze
przez 30 minut i rozciągano z prędkością 0,5 mm/min aż do zerwania.

Miarą odporności na pękanie wyżarzeniowe jest wartość uzyskanego przewężenia Z. Stal
uważa się za odporną na pękanie, gdy Z>20 %. Wyniki badań przedstawiono na rysunku 12.

Symulowana SWC
~ 17mm

i
30

o

ii
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Rys. 11. Próbka do badania skłonności stali do pękania wyżarzeniowego
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Rys. 12. Zależność przewężenia Z symulowanej SWC od temperatury badania dla stali T23
(HCM2S.

3.4. Analiza wyników badań spawalności i założenia do technologii spawania

Skład chemiczny badanych stali T23 i P23 i własności wytrzymałościowe odpowiadają
wymaganiom ASME (tabl. 3 i 4).

Z wykresu CTPc-S (rys. 6) wynika, że w SWC w szerokim zakresie czasu stygnięcia tg/5
będą występowały struktury bainityczne o twardości nie przekraczającej 350 HV. Rury ze
stali T23 (o małej grubości ścianki) można zatem spawać metodą TIG bez lub stosując niskie
temperatury wstępnego podgrzewania. Badania symulowanej SWC wykazały, że dla
krótszych czasów t$/s uzyskuje się wyższe udarności (rys. 8 i 9). Z powyższego wynika, że w
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celu zapewnienia dobrych własności plastycznych i wysokiej udamości SWC, należy podczas
spawania stosować możliwie małą energię liniową.

Stosunkowo wysokie udamości symulowanej SWC próbek pobranych z rury ze stali
HCM2S (T23) wskazują na możliwość rezygnacji z obróbki cieplnej po spawaniu.

Stal T23/P23 nie jest skłonna do pękania wyżarzeniowego, ponieważ wartość
przewężenia Z próbek z symulowaną SWC (Tmax

=1250 °C), rozciąganych w temperaturach
od 550 °C do 750 °C, przekracza znacznie 20 % (rys. 12).

4. ZŁĄCZA SPAWANE I ICH WŁASNOŚCI

4.1 Złącze spawane rur § 219 x 25 mm ze stali P23

W oparciu o dane z literatury [2, 3] i wyniki przeprowadzonych badań spawalności stali
P23 opracowano wstępną instrukcję technologiczną spawania, w oparciu o którą w
Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. w Opolu wykonano
próbne złącze spawane w pozycji naściennej (PC). Sposób przygotowania brzegów do
spawania przedstawia rysunek 13.

\

f /

j

£5

Rys. 13. Sposób przygotowania brzegów do
spawania, układ ściegów i widok
złącza próbnego

Do spawania grani metodą TIG zastosowano drut Union ICr2WV a ściegi wypełniające
wykonano nowo opracowanymi elektrodami otulonymi Cr2WV (§ 2,5 i 3,2 mm) firmy
Thyssen Schweiptechnik [3]. Parametry spawania podano w tablicy 5. Temperatura
wstępnego podgrzania wynosiła 150 °C a temperatura międzyściegowa nie przekraczała 250
°C.

Tablica 5. Parametry spawania rury ze stali P23

Ścieg

1
2-3

4 i następne
lico

Metoda
spawania

141
111
111
111

Średnica spoiwa
[mm]
2,4
2,5
3,2

2,5, 3,2

Prąd
[Al

80-120
80-100
100-140
80-140

Napięcie
[V]

12-15
20-23
24-26
20-26

Rodzaj prądu
biegunowość

= (-)
= (+)
= (+)
= (+)
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Rurowy króciec próbny poddano badaniom nieniszczącym i niszczącym. Badania
radiograficzne przeprowadzone metodą przez jedną ściankę zgodnie z normą PN-EN 1435
aparatem rentgenowskim Eresco 200. Ocena jakości złącza spawanego, przeprowadzona wg
PN-EN 25817, wykazała poziom jakości B (brak istotnych niezgodności spawalniczych).

Z próbnego złącza rur wycięto segment do przeprowadzenia badań metalograficznych i
udarności spoiny w stanie bez obróbki cieplnej. Następnie króciec próbny poddano obróbce
cieplnej w komorowym piecu oporowym z elektroniczną regulacją temperatury. Spawany
króciec wyżarzono w temperaturze 740 °C przez 2 godziny.

Ze złącza spawanego pobrano próbki do następujących badań niszczących:
a) statycznej próby rozciągania materiału rodzimego i złącza spawanego,
b) próby zginania bocznego złącza spawanego,
c) próby udarności materiału rodzimego, spoiny i SWC
d) badań metalograficznych i pomiaru twardości.
e) statycznej próby rozciągania materiału rodzimego i złącza spawanego w temperaturach

podwyższonych (400, 500 i 550 °C)

Próba rozciągania

Statyczną próbę rozciągana w temperaturze pokojowej materiału rodzimego i złącza
spawanego przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 4210 zgodnie z
normą PN-EN 895. Wyniki badań zamieszczono w tablicy 6.

Tablica 6. Wyniki badań własności wytrzymałościowych złącza spawanego rur
w temperaturze pokojowej

Badany obszar

Materiał rodzimy

Złącze

Ro,2
[MPa]

486,5
494,5
525,2
526,3

Rm
[MPa]

584,3
594,4
617,5
620,2

A5

[%]

24,0
23,8

Z

[%]

79
79

Uwagi

Bez widocznych wad
Bez widocznych wad
Zerwana poza spoiną
Zerwana poza spoiną

Próba zginania

Próbę zginania bocznego przeprowadzono zgodnie z normą PN-N 910:1999 na trzpieniu
o średnicy 75 mm (d=4 g) do uzyskania kąta zgięcia 130 ° z wynikiem pozytywnym. Widok
próbek po próbie zginania przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Próbki ze złącza spawanego rur ze stali
P23 po próbie zginania bocznego

18



Badania udamości

Badania udamości przeprowadzono zgodnie z PN-EN 875:1999 na próbkach ISO-Charpy
V z karbem wykonanym w materiale rodzimym, w osi spoiny oraz w obszarze SWC
(odległość karbu od Unii wtopienia « 1 mm). Zbadano również spoinę w stanie nie
obrobionym cieplnie. Uzyskane wyniki pracy łamania przedstawiono na wykresie rys. 15.

CD

300

250 -I

200

150

1 100

50

0

o

bezOC OC(690oC/2h) OC(740oC/2h) OC(740oC/2h) Materiał rodzimy

spoina SWC

Badany obszar złącza

Rys. 15. Praca łamania złącza spawanego rur ty 219 x 25 mm ze stali P23

Badania metalograficzne i pomiary twardości

Wyniki badań makroskopowych próbki złącza spawanego nie obrobionego cieplnie i
wyżarzonego oraz pomiarów twardości przedstawiono odpowiednio na rysunkach 16 i 17

Na wymienionych próbkach przeprowadzono również obszerne badania mikroskopowe
za pomocą mikroskopu metalograficznego MEF 4M firmy Leica, wyposażonego w system
elektronicznego zapisu, archiwizowania i analizy obrazu (system Omnimet Express firmy
Buehler). Charakterystyczne obrazy mikrostruktur poszczególnych obszarów złącza
spawanego zestawiono na rysunkach 18 i 19.
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Rys. 16. Makrostruktura złącza spawanego rur ((() 219 x 25 mm) ze stali P23 w stanie bez

obróbki cieplnej i rozkład twardości HV5
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Rys. 17. Makrostruktura złącza spawanego rur (<|> 219 x 25 mm) ze stali P23 w stanie
obrobionym cieplnie (740 °C/ 2h) i rozkład twardości HV5
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a) Materiał rodzimy. Odpuszczony
bainit + martenzyt

b) Przejście spoina - SWC w obszarze
wyżarzonym kolejnym ściegiem.
Bainit + węgliki na granicach ziarn

c) Obszar spoiny wyżarzony kolejnym d) Obszar lica spoiny. Bainit
ściegiem. Bainit + węgliki na granicach
ziarn

Rys. 18. Mikrostruktury złącza spawanego rur ze stali P23 bez obróbki cieplnej. Traw. Nital
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a) Materiał rodzimy. Odpuszczony bainit
+ martenzyt
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b) Przejście spoina — SWC w obszarze
wyżarzonym kolejnym ściegiem.
Bainit odpuszczony

^

c) Obszar spoiny wyżarzony kolejnym
ściegiem. Bainit odpuszczony

, . ' " " . • _ : . , ł . ' ,

d) Obszar lica spoiny. Bainit odpuszczony

Rys. 19. Mikrostruktury złącza spawanego rur ze stali P23 w stanie wyżarzonym (740 °C/2h).
Traw. Nital

Próba rozciągania w temperaturach podwyższonych

Próby rozciągania w podwyższonych temperaturach materiału rodzimego rury ze stali
P23 i złącza spawanego przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 1115
wyposażonej w piec oporowy z dokładną regulacją temperatury. Badania prowadzono na
próbkach okrągłych zgodnie z normą PN-EN 10002-5. Wyniki badań materiału rodzimego
rury przedstawiono graficznie na rysunku 20, a złącza spawanego — na rysunku 21.
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Rys. 20. Zależność własności wytrzymałościowych stali P23 od temperatury (wartości
średnie z dwóch próbek)
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Rys. 21. Zależność własności wytrzymałościowych złącza spawanego stali P23 od
temperatury (wartości średnie z dwóch próbek)

Na próbkach pobranych ze złącza spawanego zaznaczono dodatkowo bazy pomiarowe
obejmujące szerokość spoiny oraz szerokość spoiny + SWC. Po zerwaniu próbki (w materiale
rodzimym) wyznaczono odpowiednie wydłużenia procentowe As i As+swc- Schemat
rozmieszczenia długości pomiarowych przedstawia rysunek 22. Wyniki pomiarów
zamieszczono na rysunku 23.
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Rys.22. Sposób wyznaczania wydłużenia procentowego spoiny (As)
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Rys. 23. Wydłużenia procentowe spoiny (As) i spoiny + SWC (As+swc) dla różnych
temperatur rozciągania próbek pobranych ze złącza spawanego stali P23 (wartości
średnie z dwóch próbek)

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Stal T23/P23 z uwagi na mniejszą zawartość węgla jest łatwiej spawalna niż stal
10CrMo9-10 (tabl. 1). Rury o małej grubości ścianki (stal T23) nie wymagają podgrzewania
przed spawaniem ani obróbki cieplnej złączy spawanych, ponieważ twardość SWC jest niższa
od 350 HV nawet w warunkach szybkiego stygnięcia, a udarność jest wystarczająco wysoka
(rys. 8). Temperatura wstępnego podgrzania złączy spawanych rur grubościennych o większej
średnicy (stal P23) nie jest wysoka i dla badanego złącza § 219 x 25 mm wynosi 150 CC.
Twardość SWC złącza w stanie nie obrobionym cieplnie nie przekracza 340 HV (rys. 16) a po
wyżarzeniu (740 °C/2h) zmniejsza się do wartości poniżej 290 HV (rys. 17).

Własności wytrzymałościowe (Ro,2, Rm) w temperaturze pokojowej jak i w
temperaturach podwyższonych badanego złącza rur ze stali P23 są wyższe od wymagań
ASME (tablice 4, 6 i rys. 3). Złącza zerwały się w materiale rodzimym, przy czym obszar
spoiny i SWC charakteryzuje się wyraźnie mniejszym wydłużeniem jednostkowym



(porównaj tabl. 6 i rys. 23) na skutek większej twardości (rys. 17), a tym samym
wytrzymałości w tym obszarze.

Przeprowadzona próba zginania bocznego wykazała dobre własności plastyczne złącza
spawanego (rys. 14).

Jak wskazują wyniki badań udarności zamieszczone na rysunku 15, praca łamania spoiny
wykonanej nowo opracowanymi elektrodami otulonymi Cr2WV firmy Thyssen
Schweiptechhnik [3] jest niska w stanie nie obrobionym cieplnie (KV=10-^25 J). Przyczyną
niskiej udarności jest niekorzystna mikrostruktura bainitu z węglikami na granicach ziarn
(rys. 18 c). Wyżarzenie złącza spawanego w temperaturze 740 °C przezr2 godziny powoduje
zwiększenie pracy łamania spoiny do wartości zbliżonej do odporności na kruche pękanie
SWC i materiału rodzimego (rys. 15). Strukturę stanowi odpuszczony bainit z równomiernie
wydzielonymi węglikami (rys 19 c, d).

5. WNIOSKI
1. Badania przeprowadzone na stali T23/P23 przy wykorzystaniu symulatora cykli cieplnych

oraz wykonany wykres CTPc-S wykazały, że w szerokim zakresie czasu stygnięcia ts/5 w
przylegającym do spoiny obszarze SWC powstają struktury bainityczne o twardości
niższej od 350 HV. Obszar ten charakteryzuje się wyższą udarnością dla krótkich czasów
stygnięcia t8/5.

2. Maksymalna twardość złącza spawanego rur (§ 219 x 25 mm) ze stali P23 w stanie nie
obrobionym cieplnie nie przekracza 350 HV, natomiast praca łamania spoiny wykonanej
elektrodami otulonymi Cr2WV jest niska (KV= 10-̂ 25 J). Po wyżarzeniu odprężającym
(740 °C/2h) maksymalna twardość złącza obniża się do wartości 290 HV a praca łamania
spoiny wynosi ok. 150 J. Odporność na kruche pękanie SWC jest jeszcze wyższa
(KVśr=184 J). Własności wytrzymałościowe spawanego złącza rur ze stali P23 są wyższe
od odpowiednich wymagań ASME i bardzo dobre są własności plastyczne.

3. Badania spawalności przeprowadzone na rurach (cf> 63,5 x 10 mm) ze stali T23
potwierdziły podawaną przez producenta stali możliwość spawania elementów rurowych o
małej grubości ścianki bez konieczności podgrzewania przed spawaniem i stosowania
obróbki cieplnej wykonanych złączy. Ewentualna potrzeba przeprowadzenia wyżarzania
odprężającego po spawaniu może wynikać z zapewnienia wymaganej udarności spoiny.
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CELOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ZŁĄCZY
SPAWANYCH RUR ((|>44xlO mm) ZE STALI 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10

MARIAN ZEMAN*, JERZY BRÓZDA*, ZBIGNIEW CUDEK**

*Instytut Spawalnictwa Gliwice, **REMAK S.A., Opole - Budowa Elektrowni Pątnów II

Przeprowadzono badania własności wytrzymałościowych, udarności, badania metalograficzne i
pomiary twardości złączy spawanych rur ze stali 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10 (15HM i 10H2M wg
PN-75/H-84024) nie obrobionych cieplnie, wyżarzonych odprężająco oraz złączy poddanych od-
działywaniu przez różny okres czasu temperatur odpowiadających warunkom pracy w gorących
spalinach. Wyniki badań wykazały, że złącza nie poddane obróbce cieplnej mają wystarczającą
udarność, dobre własności plastyczne, dopuszczalną twardość i niski stan spawalniczych naprężeń
własnych. Po wyżarzeniu tych złączy w temperaturze pracy instalacji kotła stwierdzono wzrost
udarności spoiny, spadek twardości i naprężeń spawalniczych.

1. WPROWADZENIE

Połączenia spawane rur ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach są zwykle obrabia-
ne cieplnie zgodnie z wymaganiami towarzystw nadzorujących (np. UDT). Celem obróbki cieplnej
jest zmniejszenie poziomu naprężeń pozostających, obniżenie twardości strefy wpływu ciepła
(SWC) i spoiny oraz poprawienie własności plastycznych złącza spawanego. Analiza różnych za-
granicznych przepisów i norm wskazuje, że zarówno temperatury obróbki cieplnej jak i grubości
stali, powyżej których należy złącza spawane obrabiać cieplnie, są zróżnicowane, a wymagania są
łagodniejsze od stosowanych u nas w kraju [1]. W normach tych i przepisach podaje się, że „ko-
nieczność przeprowadzenia obróbki cieplnej dla elementów o grubości mniejszej od podanej wiel-
kości zależy od warunków pracy spawanego elementu lub doświadczenia inżynierskiego". Również
badania przeprowadzone w Instytucie Spawalnictwa potwierdziły celowość pominięcia obróbki
cieplnej złączy spawanych rur o małej średnicy i grubości ścianki ze stali 15HM i 10H2M [3]. Na-
leży również wspomnieć, że w podsumowaniu konferencji Międzynarodowego Instytutu Spawal-
nictwa [2], dotyczącej wyżarzania odprężającego konstrukcji spawanych, stwierdzono, że sprawą
nadrzędną w stosunku do pełnej relaksacji naprężeń pozostających jest zapewnienie odpowiedniej
udarności i plastyczności złącza spawanego.

Przepisy TRD „Schweipen von Bauteilen aus Stahl. Fertigung - Prufung" (rozdział 201, arty-
kuł 2.3 „Warmebehandlung nach dem Schweipen"), doświadczenia zdobyte z tego rodzaju złącza-
mi spawanymi w eksploatacji kotłów energetycznych budowanych przez firmę Alstom w elektrow-
niach Schwarze Pumpe i NiederauPem, w których zastosowano zatwierdzoną przez TUV techno-
logię spawania bez wyżarzania rur wieszakowych ze stali 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10 (bezawaryjna
praca w/w złączy przez ponad 84 000 godzin eksploatacji), pozwalają na rezygnację z wyżarzania
złączy spawanych wykonywanych na budowach w kraju. Pomimo tych uzasadnień, w trakcie bu-
dowy kotła BB-1345 Bloku A 460MW w elektrowni Pątnów II, zaszła konieczność zweryfikowa-
nia (na wniosek inwestora) technologii spawania rur wieszakowych wężownic w/w kotła, opraco-
wanej przez REMAK S.A. Opole (WPAR i WPS nr W1.3a i W1.4a), i uznanej przez Urząd Dozo-
ru Technicznego.

W związku z powyższym w Instytucie Spawalnictwa przeprowadzono badania złączy spawa-
nych rur ze stali 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10 w stanie bez obróbki cieplnej, wyżarzonych odprężają-
co oraz złączy poddanych działaniu temperatur odpowiadających dwom różnym temperaturom
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spalin [4]. Celem badań było potwierdzenie możliwości odstąpienia od obróbki cieplnej po spawa-
niu złączy rur z ww. stali.

2. PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ

Badania przeprowadzono na złączach spawanych rur o wymiarach § 44,5 x 10 mm ze stali
13CrMo4.4 i 10CrMo9.10 (15HM i 10H2M wg PN-75/H-84024), wykonanych metodą TIG w
warunkach budowy kotła w Zespole Elektrowni PAK. Warunki wykonania złączy podano w tabli-
cy 1. Z dostarczonych do badań złączy próbnych część złączy wyżarzono odprężająco, a część wy-
żarzono w temperaturach odpowiadających temperaturze spalin omywających rury oraz w tempe-
raturze pary przegrzanej przez okres czasu 3 lub 7 dni. Obróbkę cieplną (OC) przeprowadzono w
piecach laboratoryjnych Instytutu Spawalnictwa, a jej warunki podano w tablicy 2.

Tablica 1. Warunki wykonania złączy spawanych rur

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Szczegóły technologiczne

Metoda spawania
Materiał dodatkowy do spawania
Średnica spoiwa, mm
Średnica elektrody wolframowej, mm
Ukosowanie brzegów / odstęp, mm
Pozycja spawania
Prąd spawania / napięcie łuku, A / V
Natężenie przepływu argonu, l/min
Temperatura wstępnego podgrzania, °C
Temperatura międzyściegowa, °C

Gatunek stali
13CrMo4.4

TIG (141) BW
Bohler DCMS -IG

2,4 (grań) i 3,2 (lico)
2,4

V (60°) / 2-4
PC,PF

80-180/10-14
8-12

min 150-200
max. 450

10CrMo9.10
TIG (141) BW

Bohler CM2 -IG
2,4 (grań) i 3,2 (lico)

2,4
V (60°) / 2-4

PC, PF
80-180/10-14

8-12
min. 200
max. 450

Tablica 2. Rodzaj przeprowadzonej obróbki cieplnej złączy spawanych rur

L.p.

1
2
3
4
5
6

7

8

Gatunek
stali

TT

o
?-
U
c n
»-^

10
C

rM
o9

.1
0

Obróbka cieplna

Bez obróbki cieplnej
670°C/0,5h
670°C/0,5h + 350°C/3dni
350°C/7dni
Bez obróbki cieplnej
700°C/0,5h

535°C/7dni

900°C/7dni

Uwagi

-
Obróbka cieplna stosowana w REMAK'u (670±30°C)
Symulacja wpływu dolnej temperatury spalin 350 °C na
własności złączy bez OC i po OC.

-
Obróbka cieplna stosowana w REMAK'u (700±50°C)
Symulacja pracy złącza bez OC w górnym zakresie tem-
peratur spalin (900 °C), gdy para przegrzana o temp.
535°C przepływa wewnątrz rury
Symulacja wpływu górnej temperatury spalin 900 °C na
własności złącza bez OC, gdy para świeża nie przepływa
wewnątrz rury.
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Na spawanych króćcach próbnych z obu gatunków stali w stanie dostawy (bez obróbki ciepl-
nej) i obrobionych cieplnie w sposób podany w tablicy 2, przeprowadzono badania radiograficzne,
pomiary spawalniczych naprężeń własnych, badania mechaniczne, badania metalograficzne makro- i
mikroskopowe oraz pomiary twardości.

2.1. Badania radiograficzne

Badania radiograficzne złączy spawanych wykonano zgodnie z normą PN-EN 1435 za pomocą
aparatu rentgenowskiego ERESCO 200 MF metodą podstawową przez dwie ścianki, wykonując
po trzy zdjęcia dla każdego króćca. Ocena jakości przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN
25817 wykazała obecność pojedynczych pęcherzy kulistych w kilku spoinach badanych złączy.
Pozwoliło to na stwierdzenie, że wszystkie badane złącza próbne spełniały wymagania jak dla po-
ziomu jakości B wg PN-EN 25817.

2.2. Pomiary spawalniczych naprężeń własnych

Pomiary naprężeń własnych przeprowadzono półniszczącą metodą wiercenia płaskiego otworu
centralnego, polegającą na uwolnieniu naprężeń wewnętrznych przez wykonanie otworu
w badanym materiale i następnie pomiarze uwolnionych odkształceń za pomocą specjalnej rozety
tensometrycznej [5-7]. Metoda ta umożliwia wyznaczenie wektorów naprężeń głównych i kątów
ich nachylenia w stosunku do osi tensometrów, a także rozkładu tych naprężeń do połowy głębo-
kości wierconego otworu. Procedura pomiaru oraz wyznaczenie naprężeń własnych spełnia wyma-
gania normy ASTM Standard E837-92 [6] oraz Measurements Group Tech Note TN-503-4 [7].
Badania wykonane zostały w Zakładzie Materiałoznawstwa Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwi-
cach.

Określenia uwolnionych odkształceń poprzecznych w złączu rury dokonano wykorzystując do
pomiaru rozetę tensometryczną 0/907135° typu TEA-06-062RK-120 produkcji MEASURE-
MENTS GROUP, INC., Micro-Measurements Division - USA (rys.lb).

Tensometr znajdujący się na kierunku 1 (rys. la) umieszczano wzdłuż tworzącej rurki. Otwór wy-
konywano wiertłem § 1,6 mm. Do wiercenia wykorzystano sprzęt Milling Guide RS-200 firmy
Vishay Measurements Group - USA i turbinę powietrzną zapewniającą obroty frezu do 400 000
min"1. Uwolnione odkształcenia mierzono za pomocą miernika odkształceń typu STRAIN INDI-
CATOR P-3500 firmy INSTUMENTS DIVISION i przełącznika kanałów SB 10 firmy VMG, z
rozdzielczością lum/m. Do wyznaczenia naprężeń własnych wykorzystano program RESTRESS
dla metody wiercenia otworu wg normy ASTM Standard E837-92 [6] oraz Measurements Group
Tech Note TN-503-4 [7]. Dokładność pomiaru naprężeń wynosi ±3%.

Naprężenia własne oraz kąt p wyznacza się z następujących zależności:

£3 + s\ + V( f3 - £ \ ) 2 + <>3 + £\ ~

1 IS 3 + £ i — L Sj I
j3=-arctg\^ 1 2-\

2 V e 3 " £\ ) (2)
gdzie: CTmin , <7max — minimalne i maksymalne główne naprężenia występujące przed wierceniem

otworu
Si, 82, S3 - uwolnione odkształcenia, zmierzone przez tensometry 1, 2, 3,
A, B - stałe wyznaczone metodą elementów skończonych dla jednorodnych naprężeń i

stosowanych rozet tensometrycznych lub drogą kalibracji,



-A-
1 + v _

xc
IE

gdzie: a, b— współczynniki zależne od rodzaju otworu (przelotowy lub nie-
przelotowy oraz Do/D, wg charakterystyk tensometru)

p - kąt maksymalnych naprężeń głównych, mierzony od tensometru 1 zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara - dodatni.

W tablicy 3 zestawiono wyniki pomiarów spawalniczych naprężeń własnych.

Oś spoiny
a) b)

Rys. 1. Trójelementowa rozeta tensometryczna
a) szkic pomiaru z zaznaczonymi naprężeniami głównymi
b) widok naklejonej rozety pomiarowej

Tablica 3. Zestawienie wyników pomiarów spawalniczych naprężeń własnych

Lp.

1
2
3
4
5
6

Gatunek
stali

13CrMo 4.4

lOCrMo 9.10

Stan

Bez obróbki cieplnej
350°C/7dni
670°C/0,5 h

Bez obróbki cieplnej
535°C/7dni
700°C/0,5 h

CTmax

JMPa]
74
32
-49
55
4
-7

[MPa]
20
-57
-67

-106
-12
-23

P
[°]
22
87
32
-18
51
-4

2.3. Badania mechaniczne złączy spawanych

Statyczną próbę rozciągania złączy spawanych przeprowadzono za pomocą maszyny wytrzy-
małościowej INSTRON 1420, stosując próbki okrągłe o średnicy pomiarowej 6 mm wykonane
zgodnie z normą PN-EN 10002-1+AC1:1998. Wyniki badań zamieszczono na rysunku 2.

Próbę zginania złączy spawanych przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Losenhau-
sen na próbkach paskowych zgodnie z normą PN-EN 910, poddając rozciąganiu lico i grań spoiny.
Wszystkie badane próbki zgięły się do kata 130° bez pojawienia się pęknięć lub naderwań po stro-
nie rozciąganej.
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Badania udamości przeprowadzono w temperaturze pokojowej na próbkach z karbem Charpy
V wykonanym w spoinie (S), w strefie wpływu ciepła (SWC) i w materiale rodzimym (MR) zgod-
nie z wymaganiami norm PN-EN 10045-1 i PN-EN 875. Wyniki badań poszczególnych obszarów
złączy spawanych przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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Rys. 2. Własności wytrzymałościowe badanych złączy spawanych (wartości średnie z 2 próbek)

300
Dspoina BSWC • Materiał rodzimy

251 251
240

BezOC OC: 350 oC/7dni OC: 670 oC/0,5 h OC: 670oC/0,5 h +
350 oC/3 dni

Stan złącza spawanego

Rys. 3. Praca łamania KV złączy spawanych rur (j> 44,5 x 10 mm ze stali 13CrMo 4.4 poddanych
różnym rodzajom obróbki cieplnej (wartości średnie z 3 lub 2 pomiarów).
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SWC u Materiał rodzimy

BezOC OC: 535 oCV7 dni OC: 700 oC/0,5 h OC: 900 oC/3 dni

Stan złącza spawanego

Rys. 4. Praca łamania KV złączy spawanych rur <j> 44,5 x 10 mm ze stali lOCrMo 9-10 poddanych
różnym rodzajom obróbki cieplnej (wartości średnie z 3 lub 2 pomiarów).

2.4. Badania metalograficzne złączy spawanych

Z badanych złączy spawanych w stanie dostawy i poddanych różnego rodzaju obróbce cieplnej
pobrano próbki do badań metalograficznych na których przeprowadzono badania makro- i mikro-
skopowe oraz pomiary twardości.

Badania makroskopowe przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1321: 2000.
po ich odpowiednim przygotowaniu próbek i ich wytrawieniu odczynnikiem Adlera w celu ujaw-
nienia makrostruktury. Badania wykazały prawidłową budowę wewnętrzna złączy, bez obecności
istotnych niezgodności wewnętrznych, mogących mieć wpływ na jakość połączeń spawanych.
Przykład makrostruktury złącza spawanego ze stali 13CrMo4.4 w różnym stanie obróbki cieplnej
pokazano na rysunku 5.

Badania mikroskopowe przeprowadzono na mikroskopie świetlnym Leica MeF4M po wytra-
wieniu zgładów w odczynniku Nital. Obserwacje mikrostruktur prowadzono przy różnych powięk-
szeniach w zakresie od 100 do 630 x. Mikrostruktury poszczególnych obszarów złączy spawanych,
tzn. spoiny, strefy wpływu ciepła i materiału rodzimego, rejestrowano cyfrowo za pomocą progra-
mu Omnimet firmy Buehler. Wyniki badań w postaci zarejestrowanych mikrostruktur zamieszczo-
no w tablicach 2 i 3, odpowiednio dla stali 13CrMo 4.4 i lOCrMo 9.10.

2.5. Pomiary twardości

Pomiary twardości przeprowadzono na powierzchni zgładów do badań mikroskopowych
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1043-1043:2000 sposobem Vickersa przy obciążeniu 49 N
(5 kG) za pomocą twardościomierza firmy Zwick. Rozmieszczenie punktów pomiaru twardości na
przykładzie złączy ze stali 13CrMo4.4 zaznaczono na rysunku 5. Wyniki badań twardości zesta-
wiono na rysunkach 6 i 7 w postaci wykresów słupkowych przedstawiających maksymalne twardo-
ści zmierzone w spoinie, SWC i w materiale rodzimym.
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a) Bez obróbki cieplnej HVmax=246

b) 670°C/30 min

c) 350 °C/7 dni HVmax=239

Rys. 5. Makrostrukrura złączy ze stali 13CrMo4.4 w różnych stanach obróbki cieplnej z zaznaczo-
nymi punktami pomiaru twardości.
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300 T

j 246 244 239 239
B spoina • swe • Materiał rodzimy

BezOC(2) OC:350oC/7dni OC: 670 oC/0,5 h OC: 670 oC/0,5 h +
(15) (4) 350 oC/3 dni (5)

Stan złącza spawanego

Rys. 6. Maksymalne wartości twardości HV5 w poszczególnych obszarach złączy spawanych rur
(j) 44,5 x 10 mm ze stali 13CrMo 4.4 poddanych różnym rodzajom obróbki cieplnej

350

300

BezOC(8) OC: 535 oC/7 dni OC: 700 oC/0,5 h OC: 900 oC/3 dni
(21) (10) (11)

Stan złącza spawanego

Rys. 7. Maksymalne wartości twardości HV5 w poszczególnych obszarach złączy spawanych rur
<|> 44,5 x 10 mm ze stali 1 OCrMo 9.10 poddanych różnym rodzajom obróbki cieplnej
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Tablica 4. Wyniki badań mikroskopowych stali 13CrMo4.4

Rodzaj ob-
róbki

cieplnej
Materiał rodzimy Spoina swe

Bez obróbki
cieplnej

Ferryt+perlit w układzie pa-
smowym

Ferryt+bainit Ferryt + bainit+wydzielenia
wąglików po granicach ziarn

670°C/0,5h swe

Ferryt+perlit w układzie pa-
smowym

Ferryt+drobne wydzielenia
węglików

Ferryt+drobne węgliki

670°C/0,5h
+350°C/3 dni

' " * ^ Ą

{;y-̂  swe t :«'• . y'; -,-';;;:

Ferryt+perlit w układzie pas-
mowym+wydzielenia wągli-

ków

Duże ziarna ferrytu z wydzie-
leniami węglików Ferry+drobne węgliki

350°C/7 dni
•• •, --c s w e

Ferryt+perlit w układzie pas-
mowym+wydzielenia węgli-

ków

Ferryt+bardzo liczne drobne
węgliki

Liczne węgliki wydzielone na
granicach i wewnątrz ziarn

35



Rodzaj ob-
róbki

cieplnej

Bez obróbki
cieplnej

700°C/0,5h

535°C/7 dni

900°C/3 dni

Materiał rodzimy

Ferryt+wydzielenia drobnych
węglików

' • " ' . ;'.•-"••.•-.••.—»•. ' > * ; : ; ' i ' - ' - * ™ * ¥ ; * * < / r :

- • - , . ; , : . . : • • - , • . ' , ; • ' . - . . • - ' • • . - ' - •>'-•- -•"

.}:•_->;;•.:>: ;••:••;_ ••:.: r":<--:-r\---' *f- «!:-i;"
- . •'".' " ,'-.''•• "'/', ]-i-''',::"t-~i'/^0.'
'•' , '; '•' ••". -.•;'. ' ' ; ' : ' ' • : .'• ' • ' '~ ł - ' ! " i ' : •

'-"• , ; ' - ? ' •"•'• •••;: ••':•••'.' •-*'•--..•''*-"~~';s--i-

V - , ' . ; : • > • : > : •..-. . ;• j ; , • ' - . • • • , • • ; . J ^ ' ^ ^ * 1

• ;'•;'•:••:.•••; :„:••:,[:y;- : ; ; ' % ; ~ : C # Ą .

-'- •-. {":]- '•'"••i '•'-"''- •'••.: ,••;.- •'. ' " i # ? - , - S ; " % i ' ' -

Ferryt+wydzielenia drobnych
węglików

tMtmm

Ferryt+wydzielenia drobnych
węglików

Gruboziarnisty ferryt+perlit

Spoina

Ferryt+bainit+bardzo liczne
drobne węgliki

Ferryt+bardzo liczne drobne
węgliki

Duże ziarna ferrytu+węgliki

SWC

- - • ' " . - . s

•• s w e . -' -- . •.

Ferryt+bainit+liczne drobne
węgliki

• • ' . - - ' t • • • , ' .

• ' •• • • . . • . . • ••

^ - S W C •,:•;•'• •;.-•• •••:.•

tó-U': ; i : ; 7 - ' - ' , : ' . . • " : : ,s-
:'.--

Wydzielenia węglików w roz-
rośniętych ziarnach ferrytu

; . S - • . • -

SWC

Duże ziarna ferrytu z wydzie-
leniami węglików

? ^ . ^ * » * - - '> >" :

*«̂ .̂ , -*•, ..r \ , \
Obszar przejścia ze spoiny do SWC. Gruboziarnista struktura

ferrytyczno-perlityczna

36



3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Badane próbne złącza spawane rur § 44,5 z x 10 mm ze stali 13CrMo 4 4 i lOCrMo 9 10 speł-
niają wymagania jak dla poziomu jakości B wg normy PN-EN 25817, co ustalono w oparciu o wy-
niki badań radiograficznych. Stwierdzone w spoinach pojedyncze pęcherze kuliste nie miały wpły-
wu na wyniki badań poszczególnych złączy próbnych.

Spawalnicze naprężenia własne

Przeprowadzone pomiary spawalniczych naprężeń własnych wykazały, że w złączach spawa-
nych rur nie poddanych wyżarzaniu odprężającemu, naprężenia te są niskie (tablica 3). W złączu ze
stali 13CrMo 4.4 wartość maksymalnego naprężenia rozciągającego, zmierzonego w obszarze lica
spoiny, c w = 74 MPa, co stanowi ok. 18 % granicy plastyczności Re, natomiast dla złącza ze stali
lOCrMo 9.10 CTmax = 55 MPa, co wynosi ok. 17 % Re. Po wyżarzeniu złączy przez 7 dni w tempe-
raturze 350 °C - dla stali 13CrMo 4.4 oraz w temperaturze 535 °C - dla stali lOCrMo 9.10, tzn.
w temperaturach zbliżonych do warunków pracy rur, wartości maksymalnych naprężeń rozciągają-
cych uległy dalszemu obniżeniu odpowiednio do 32 MPa i 4 MPa (tabl. 3). W złączach wyżarzo-
nych odprężająco stwierdzono zmianę maksymalnych naprężeń na ściskające.

Z powyższego wynika, że pominięcie wyżarzania odprężającego złączy spawanych rur ze stali
13CrMo 4.4 i lOCrMo 9.10, będących przedmiotem badań, z punktu widzenia stanu naprężeń nie
stanowi zagrożenia podczas montażu i eksploatacji rur wieszakowych wężownic wykonanych z
tych stali, ponieważ pozostające naprężenia spawalnicze są niskie a w czasie pracy w podwyższo-
nych temperaturach ulegną one dalszemu znacznemu obniżeniu.

Własności połączeń spawanych ze stali 13CrMo4.4

Stal ta w stanie dostawy ma strukturę ferrytyczno-perlityczną z wyraźnie zaznaczonym ukła-
dem pasmowy, a po wyżarzeniu odprężającym (670 °C/0,5h) struktura ta nie ulega widocznej
zmianie (tabl. 4). Po długotrwałym wytrzymaniu w temperaturze pracy (350 °C/7 dni) w ziarnach
ferrytu pojawiają się drobne wydzielenia węglików, co powoduje niewielki spadek twardości w
stosunku do stanu dostawy (rys. 6). Praca łamania stali w stanie dostawy jest wysoka i wynosi
182 J, a po wyżarzeniu odprężającym wzrasta do 218 J (rys. 3).

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe złączy spawanych bez i z obróbką cieplną wyka-
zały własności wyższe od wymaganych dla stali 13CrMo 4.4 (rys. 2). W próbie zginania, prowa-
dzonej do uzyskania kąta zgięcia 130 °, dla złącza nie obrobionego cieplnie otrzymano taki sam
pozytywny wynik jak dla złącza wyżarzonego odprężająco.

Praca łamania spoiny nie poddanej obróbce cieplnej jest zadowalająca, a średnia jej wartość
wynosi 77 J (rys. 3), natomiast SWC charakteryzuje się znacznie wyższą udarnością (około 146 J).
W spoinie występuje struktura ferrytyczno-bainityczna (tabl. 4), a w SWC widoczne są wydziele-
nia węglików, których rozmieszczenie zależy od usytuowania badanego obszaru w stosunku do
kolejnego ściegu. Maksymalne twardości spoiny i SWC w złączu spawanym nie obrobionym ciepl-
nie są zbliżone i nie przekraczają 250 HV5 (rys. 6). Twardości te są niższe od maksymalnej warto-
ści dopuszczalnej przez normę PN-EN 288-3:1992. Po wyżarzeniu złączy spawanych przez 7 dni w
temperaturze eksploatacji (350 °C) praca łamania wzrasta do wartości 154 J - dla spoiny i 211 J -
dla SWC (rys. 3), a maksymalna twardość ulega nieznacznemu obniżeniu do 239 HV5 (rys. 6). W
mikrostrukturze zarówno spoiny jak i SWC widoczne są drobne wydzielenia węglików (tabl. 4).

Największe wartości pracy łamania dla spoiny, SWC i materiału rodzimego, przekraczające
200 J, uzyskano w złączu rur wyżarzonym odprężająco (rys. 3). W spoinie widoczne są wydziele-
nia węglików, jak również w SWC, rozmieszczone wewnątrz i wzdłuż granic ziarn.
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Własności połączeń spawanych ze stali 10CrMo9.10

Stal lOCrMo 9 10 w stanie dostawy ma strukturę ferrytu z wydzieleniami węglików (tabl. 5) o
średniej twardości 177 HV5 i charakteryzuje się bardzo wysoką pracą łamania (294 J). Wyżarzenie
odprężające (700 °C/0,5 h) spowodowało spadek średniej twardości do 157 HV5, przy C2ym praca
łamania nie uległa zmianie (rys. 4), jak również mikrostruktura stali (tabl. 5).

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wykazały własności wyższe od wymaganych dla
stali lOCrMo 9 10. W próbie zginania, prowadzonej do uzyskania kąta zgięcia 130 °, pozytywni
wynik otrzymano zarówno dla złącza nie obrobionego cieplnie jak i dla wyżarzonego odprężające .

Praca łamania spoiny złącza nie poddanego obróbce cieplnej jest zadowalająca, a średnia jej
wartość wynosi 78 J (rys. 4). SWC charakteryzuje się natomiast bardzo wysoką pracą łamania
(233 J). W spoinie występuje struktura ferrytyczno-bainityczna z licznymi wydzieleniami drobnych
węglików, które również są widoczne w SWC (tabl. 5). Maksymalna twardość spoiny wynosi 299
HV5, a SWC - 310 HV5. Twardości te są mniejsze od dopuszczalnej wg PN-EN 288-3 maksy-
malnej twardości 320 HV10 dla stali grupy 5 po obróbce cieplnej.

Po wyżarzeniu złączy przez 7 dni w temperaturze 535 °C (przyjęta temperatura eksploatacji
rur) średnia praca łamania wzrosła do 285 J — dla spoiny i 279 J — dla SWC (rys. 4) a maksymalna
twardość została obniżona do 216 HV5- dla spoiny i 236 HV5 - dla SWC (rys. 7). W mikrostruk-
turze zarówno spoiny jak i SWC widoczne są wydzielenia drobnych węglików (tabl. 5).

Największe wartości pracy łamania dla spoiny, SWC i materiału rodzimego, przekraczające
270 J, uzyskano w złączu rur wyżarzonym odprężająco (rys. 4). W spoinie widoczne są liczne wy-
dzielenia węglików, jak również w SWC.

Jedynie złącze wyżarzone w temperaturze 900 °C przez 3 dni, co miało na celu symulację od-
działywania górnej temperatury spalin na rurkę w przypadku braku jej chłodzenia przez przepły-
wającą wewnątrz parę przegrzaną, charakteryzuje się bardzo małą pracą łamania 20 -̂26 J (rys. 4).
Jest to wynikiem dużego rozrostu ziarn (tabl. 5) na skutek długiego czasu wygrzewania w tempe-
raturze 900 °C.

Podsumowując przeprowadzoną dyskusję wyników badań należy stwierdzić, że złącza rur o
średnicy 44,5 mm i grubości ścianki 10 mm ze stali 13CrMo 4.4 i lOCrMo 9.10 spawane metodą
TIG zgodnie z Instrukcjami Technologicznymi Spawania (WPS) nr W1.3a i W1.4a, opracowanymi
przez REMAK S. A. Opole, nie wymagają przeprowadzenia obróbki cieplnej po spawaniu. Wymie-
nione złącza spawane w stanie nie obrobionym cieplnie charakteryzują się prawidłowymi własno-
ściami wytrzymałościowymi i plastycznymi, wystarczającą odpornością na kruche pękanie (pracą
łamania), dopuszczalnymi twardościami i niskim stanem spawalniczych naprężeń własnych. Wła-
sności te ulegają dalszej poprawie w wyniku wyżarzenia złączy spawanych w temperaturze spalin
350 i 535 °C.

Odstąpienie od obróbki cieplnej złączy spawanych w znacznym stopniu zmniejszy koszty wy-
konawstwa prac spawalniczych urządzeń energetycznych (około 50 zł/szt), bez ryzyka pojawienia
się pęknięć kruchych w trakcie próby ciśnieniowej.

Propozycja rezygnacji z obróbki cieplnej po spawaniu jest zgodna z postanowieniami Techni-
sche Regeln fur Dampfkessel TRD 201 pkt. 2.3 (wydanie czerwiec 1998).
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4. WNIOSKI
1. Dostarczone do badań spawane złącza rur o średnicy 44,5 mm i grubości ścianki 10 mm ze

stali 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10 w stanie nie obrobionym cieplnie charakteryzują się
prawidłowymi własnościami wytrzymałościowymi i plastycznymi, wystarczającą odpornością na
kruche pękanie (pracą łamania), dopuszczalnymi twardo ściami i niskim stanem spawalniczych
naprężeń własnych.

2. W wyniku wyżarzenia przez okres 7 dni złączy spawanych rur ze stali 13CrMo4.4 w
temperaturze spalin 350 °C, a złączy spawanych rur ze stali 10CrMo9.10 w temperaturze 535
°C, stwierdzono dalszą poprawę własności, tzn. wzrost pracy łamania, obniżenie twardości i
spawalniczych naprężeń własnych.

3. Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że złącza rur o średnicy 44,5 mm i
grubości ścianki 10 mm ze stali 13CrMo4.4 i 10CrMo9.10, spawane metodą TIG zgodnie z
Instrukcjami Technologicznymi Spawania (WPS) nr W1.3a i W1.4a, opracowanymi przez
REMAK S.A. Opole, nie wymagają obróbki cieplnej po spawaniu.
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METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE DO OKREŚLENIA
WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, NA PRZYKŁADZIE

NOWEJ WYSOKOWYTRZYMAŁEJ STALI, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA PĘKANIE

JAN WASIAK,* WALDEMAR BIŁOUS,* WITOLD SZTEKE,* EWA HAJEWSKA,*
TADEUSZ WAGNER,*

EUGENIUSZ SITKO,** ELLINA ŁUNARSKA***

•Laboratorium Badań Materiałowych ZDIEA, Świerk
**Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

*** Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa

W referacie omówiono wyniki badań, nowej wysokowytrzymałej stali, prowadzone w ramach
współpracy: LBM ZD IEA, ITWL oraz ICHF. Szerzej opisano zastosowaną metodą pomiaru
odporności na pękanie w środowisku korozyjnym.

1. WSTĘP

W większości konstrukcji lotniczych, wyprodukowanych i eksploatowanych obecnie w
Polsce, wysokoobciążone elementy wykonywane są ze stali 30HGSNA. Do zastosowania na
tego typu elementy przewidziana jest nowoopracowana wysokowytrzymała stal.

Nowo opracowana wysokowytrzymała stal w porównaniu z dotychczas stosowaną stalą
charakteryzuje się mniejszą zawartością węgla oraz znacznie mniejszą dopuszczalną
zawartością niektórych zanieczyszczeń. Nadaje się do masowej produkcji i można ją
wytwarzać według znanych technologii. Wysokie własności mechaniczne uzyskuje po
standardowej obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu. Zastosowanie
dodatkowej obróbki w postaci utwardzania powierzchniowego podwyższa jej własności
mechaniczne oraz polepsza odporność na korozję.

Badania własności nowej wysokowytrzymałej stali prowadzono w Laboratorium Badań
Materiałowych ZD IEA, Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Instytucie Chemii
Fizycznej.

Materiał do badań - pręty walcowane o przekroju poprzecznym (25 x 120)mm i długości
po około lOOOmm - wykonano w Hucie ,3aildon".

Zgodnie z przyjętym programem materiał badano:

• w stanie ulepszonym cieplnie oraz ulepszonym cieplnie i utwardzonym
powierzchniowo,

• w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze -55°C,

• w środowisku powietrza oraz w środowisku korozyjnym - 3% roztworze NaCl w
H2O.



2. ZAKRES BADAŃ

Zakres badań własności mechanicznych i korozyjnych, nowej wysokowytrzymałej stali,
wykonanych w Laboratorium Badań Materiałowych ZDIEA obejmował:
1. pomiary twardości na twardościomierzu Dia-Testor 7521 firmy WOLPERT,
2. obserwacje zgładów metalograficznych na mikroskopie świetlnym LEICA DMILM,
3. wytrzymałość statyczną na rozciąganie stali w stanie ulepszonym cieplnie oraz

ulepszonym cieplnie i utwardzonym powierzchniowo w temperaturze pokojowej i -55°C
na skomputeryzowanym systemie wytrzymałościowym INSTRON 8501, z
zastosowaniem komory temperaturowej o zakresie pomiarowym -160-H-3 00°C,

4. udarności KCV i KCU2 oraz odporności na pękanie metodą zginania udarowego Km na
skomputeryzowanym młocie wahadłowym do pomiarów udarności firmy WOLPERT Typ
PW 15/30,

5. odporność na pękanie Kic stali w stanie ulepszonym cieplnie w temperaturze pokojowej i
-55°C na skomputeryzowanym systemie wytrzymałościowym INSTRON 8501 z
zastosowaniem komory temperaturowej o zakresie pomiarowym -160-H-300°C. Do badań
stosowano próbki typu CT,

6. odporność na pękanie Kiscc w warunkach korozyjnych,
7. badania wytrzymałości zmęczeniowej w powietrzu oraz w środowisku korozyjnym w

temperaturze pokojowej mierzono na skomputeryzowanym systemie wytrzymałościowym
INSTRON 8501, badania prowadzono w środowisku korozyjnym (3% roztwór NaCl w
H2O),

8. odporność na korozję naprężeniową badanej stali podczas prób rozciągania na maszynie
wytrzymałościowej Tira-Test z małą prędkością (0,02mm/min) w 3%. roztworze NaCl w
H2O,

9. odporność na korozję naprężeniową pod stałym obciążeniem, badania wykonano na
naprężarkach własnej konstrukcji w środowisku korozyjnym (3% roztwór NaCl w H2O)
pod naprężeniem rozciągającym 1,2 Ro^. Badania prowadzono w czasie do 1500 godzin
na próbkach w stanie ulepszonym cieplnie oraz ulepszonym cieplnie i utwardzonym
powierzchniowo oraz po różnej ilości cykli zmęczeniowych (zmęczenie przeprowadzono
na giętno-obrotowej maszynie zmęczeniowej).

3. BADANIA ODPORNOŚCI NA PĘKANIE

Odporność na pękanie Kiscc stali w stanie ulepszonym cieplnie, w środowisku
korozyjnym, w temperaturze pokojowej badano na maszynie wytrzymałościowej ZD-10/90
firmy Rauenstein z mechanicznym - śrubowym przesuwem belki. Tego typu maszyny
wytrzymałościowe charakteryzują się dużą sztywnością zapewniającą uzyskanie stabilnego w
czasie odkształcenia próbki. Kształt i wymiary próbek pokazano na rys.l.

Po umieszczeniu próbki w zbiorniku w środowisku korozyjnym i zamocowaniu w
uchwytach maszyny wytrzymałościowej, poprzez rozciąganie wywoływano w dnie karbu
zmęczeniowego żądany stan intensywności naprężeń, uzyskując stałe odkształcenie próbki.
Schemat stanowiska pomiarowego pokazano na rys.2.
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Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie

Uchwyt maszyny
wytrzymałościowej

Rys.2. Stanowisko do pomiaru odporności na pękanie



Odkształconą próbkę trzymano w środowisku korozyjnym, maksimum 200 godzin lub do
zniszczenia, jeżeli nastąpiło ono wcześniej niż przyjęty maksymalny czas ekspozycji. W
czasie trwania pomiarów mierzono siłę rozciągającą próbkę. Wyniki pomiarów pokazano na
wykresie rys.3.

0.00 10,00 2U00 30,00 40.00 60.00 60,00 70,00 80.00 90.00 100,00

Rys.3. Wyniki pomiarów siły rozciągającej próbki w czasie pomiaru odporności na
pękanie w środowisku korozyjnym

Zakresy obciążeń dla poszczególnych próbek stosowanych w pomiarach przyjęto w
oparciu o wcześniej wyznaczoną charakterystykę materiału próbki F-v, gdzie: F - siła
rozciągająca, v - rozwarcie szczeliny. Dla kolejnych próbek przyjmowano coraz mniejsze
rozwarcie próbki aż do uzyskania poziomu obciążenia, dla którego nastąpiła stabilizacja
wielkości siły rozciągającej próbkę, co odpowiada zatrzymaniu się wzrostu szczeliny
korozyjnej. Po zakończeniu pomiaru w środowisku korozyjnym (pęknięcie próbki lub 200
godzin ekspozycji) mierzono długość korozyjnego przyrostu szczeliny. Próbki, które nie
uległy zniszczeniu podczas ekspozycji w środowisku korozyjnym rozrywano na systemie
wytrzymałościowym Instron 8501. Wyniki pomiarów pokazano na rys.4. oraz podano w
tabeli 1.

Rys.4. Przyrost szczeliny korozyjnej w zależności od początkowej intensywności
naprężeń



Tabela 1. Wyniki pomiarów odporności na pękanie Kiscc próbek z badanej stali w stanie
ulepszonym cieplnie

Początkowa
intensywność naprężeń

K [ MPa mm ]

69,65

48,96

36,19

30,55

24,70

Długość szczeliny
korozyjnej

Aa [mm]

10,89
9,74

8,13

5,01

0,02

Uwagi

pękła

nie pękła

nie pękła

nie pękła

nie pękła

Odporność na pękanie badanej stali w stanie ulepszonym cieplnie w środowisku korozyjnym -
3% roztwór NaCl w wodzie-jest nie mniejsza niż:

K,scc = 24,70 MPa m1'2.

4.WYNIKI BADAŃ

Podstawowe właściwości oraz zmierzone wskaźniki własności mechanicznych i
korozyjnych stali podano w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe właściwości i zmierzone wskaźniki własności mechanicznych i
korozyjnych badanej stali

Badana właściwość

lub/i

mierzony wskaźnik

I
Twardość w stanie
dostawy HB
po ulepszaniu cieplnym
HRC
Wytrzymałość statyczna
na rozciąganie
Rm[MPa]

Warunki pomiarów

Powietrze

Temperatura obniżona
[-55°C]

Stal
ulepszona

cieplnie

2

1677

Stal
ulepszona
cieplnie i

utwardzona
powierzchn.

3

1680

Temperatura pokojowa
[22°C]

Stal
ulepszon
a cieplnie

4

237

47

1638

Stal
ulepszona
cieplnie i

utwardzona
powierzchn.

5

1648

3% roztwór NaCl
w wodzie

Temperatura pokojowa
[22°C]

Stal
ulepszona

cieplnie

6

1646

Stal
ulepszona
cieplnie i

utwardzona
powierzchn

7

1659



c.d. tabeli 2

1
Granica plastyczności
Rp.o.2 [MPa]
Modył Younga E[GPa]

Wydłużenie A5 [%]

Przewężenie Z [%]

Udarność KCV [J/cm"]
KCU2 [J/cm2]

Odporność na pękanie
w powietrzu KiC i
KM [MPam1/2]
w środowisku
korozyjnym
Kiscc [MPam1/2]
Wytrzymałość
zmęczeniowa Z^ [MPa]
Prędkość przyrostu
długości szczeliny
zmęczeniowej da/dN
[mm/cykl]
Rozciąganie z małą
prędkością przyrostu
wydłużenia
A'L = 0,02 [mm/min]

Korozja naprężeniowa
o = 1,2 Rpo,2 [MPa],
bez i po zmęczeniu
Odporność na korozję
naprężeniową— próba
porównawcza
niestandardowa
Odporność na korozję
wodorową

Odporność na korozję
wżerową

2

1295

200

15

62

47
84

94
119

3

1268

210

13

62

4

1260

199

16

59

56
85

91
104

-1000

1,283 10"
7

m.=2,164

5

1272

198

15

62

-1000

6

13

56

24,70

-600

7

12

56

-600

dla zastosowanej prędkości rozciągania nie
stwierdzono wpływu środowiska (powietrze,
woda destylowana oraz 3% roztwór NaCl w
wodzie) na własności wytrzymałościowe i
plastyczne

w czasie 1500 godzin
żadna z badanych
próbek nie pękła
wg niestandardowej
próby porównawczej
rozciągania
AEocp/A°«l
wg niestandardowej
próby porównawczej
rozciągania w
warunkach
polaryzacji katodowej
A1500/A°«0,45
maksymalna
głębokość wżerów
korozyjnych

h [ n m ]
0,78 0

(brak
wżerów)
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Dodatkowo wykonano badania metalograficzne. Stwierdzono bardzo nieliczne
pojedyncze wydzielenia faz niemetalicznych typu siarczkowego. Struktura stali była
jednorodna drobnoziarnista i składała się z martenzytu odpuszczonego - typu bainitycznego

Przeprowadzono również badania fraktograficzne przełomów próbek po rozciąganiu,
również w warunkach korozyjnych. Stwierdzono, że przełomy próbek po badaniach
odporności na pękanie w powietrzu Kic mają charakter ciągliwy, natomiast po próbach w
środowisku korozyjnym Kiscc transkrystaliczny, międzykrystaliczny oraz mieszany.

Na podstawie wykonanych badań dokonano oceny własności mechanicznych badanej
stali i jej przydatności na elementy konstrukcji lotniczych. Uzyskane wyniki wykazały, że
badana stal posiada odpowiednie parametry wytrzymałościowe, plastyczne i korozyjne
wymagane od materiałów stosowanych na wysokoobciążone elementy konstrukcji lotniczych.
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ROLA TŁUMIKÓW DRGAŃ I TŁUMIKÓW PRZEMIESZCZEŃ
W SYSTEMACH ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW

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

*PTU MEGA - ERG sp. z o.o., Warszawa, **ZD LBMIEA, Świerk

W artykule przedstawiono sposób działania oraz zadania tłumików drgań i tłumików
przemieszczeń. Omówiono również ich rolą w konstruowaniu systemów zawieszeń rurociągów
energetycznych.

W opracowywaniu ocen stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów
energetycznych, w prognozowaniu ich bezpiecznej pracy oraz podczas prowadzenia prac
modernizacyjnych przeważnie rozpatrywane są tzw. „czynniki statyczne" (konstrukcyjne i
eksploatacyjne), które mają największy wpływ na jakość pracy rurociągów.

Do „statycznych czynników konstrukcyjnych" zaliczamy:
- rozmieszczenie rurociągów w przestrzeni,
- kształt rurociągów,
- ilość elementów usztywniających (trójniki, czwórniki, korpusy zaworów) i ich

usytuowanie,
- system zamocowań,
- jakość i dobór zamocowań,
- rozmieszczenie i jakość tzw. „punktów stałych",
- spadki odcinków poziomych,
- układ i sprawność systemów odwodnień.

Do „statycznych czynników eksploatacyjnych" zaliczamy:
- czas pracy,
- rodzaj pracy bloku (ilość odstawień, ilość awarii),
- temperaturę pracy,
- ciśnienie czynnika,
- dylatację (stan techniczny zamocowań),
- rodzaj i jakość automatyki sterowania pracą kotła,
- sterowanie ręczne kotłem.

Podczas eksploatacji możemy również spotkać się z tzw. „czynnikami dynamicznymi"
wpływającymi na jakość pracy rurociągów.

Czynnikami tymi są drgania oraz przemieszczenia dynamiczne, występujące zarówno
jako czynniki konstrukcyjne jak i eksploatacyjne.

Na drgania narażone są głównie rurociągi podłączone bezpośrednio do urządzeń
tłoczących lub posadowione na tych samych fundamentach co różne urządzenia pomocnicze,
natomiast przemieszczenia dynamiczne powstają przeważnie w awaryjnych stanach
nieustalonych na odcinkach rurociągów, których kształt umożliwia działanie momentów
zewnętrznych o dużej wartości.
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Na świecie, sposobem zabezpieczenia się przed niebezpiecznymi wpływami „czynników
dynamicznych" na bezpieczną pracę rurociągów, jako pierwsi zajęli się konstruktorzy
elektrowni jądrowych. Z czasem również w elektrowniach konwencjonalnych zaczęto
stosować rozwiązania sprawdzone w elektrowniach jądrowych.

Rozwiązaniami tymi okazały się tłumiki drgań oraz tłumiki przemieszczeń dynamicznych
(absorbery siły).

Obydwa rodzaje tłumików w warunkach normalnej pracy rurociągów spełniają rolę
zawieszeń proporcjonalnych o niewielkiej wartości histerezy.

Na rys.l przedstawiono wykresy „histerezy", „amplitudy siły" i „amplitudy
przemieszczeń" tłumików.

Rys 2 ilustruje test tłumienia w układzie „obciążenie - przemieszczenie".

F - siła, s - przemieszczenie, t - czas

Rys. 1. Wykresy histerezy, amplitudy siły i amplitudy przemieszczeń tłumików
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Rys.2. Wykres testu tłumienia w układzie obciążenie - przemieszczenie

Tłumiki konstruowane są jako urządzenia hydrauliczne, których działanie polega na
przepływie cieczy pomiędzy zbiornikami poprzez otwory o bardzo małej średnicy. Spotyka
się również konstrukcje sprężynowo - olejowe.

Tłumiki dobierane są na podstawie danych (siła - przemieszczenie) w oparciu o
programy obliczeniowe opracowane przez producentów zamocowań.

Prawidłowa praca tłumików zależy zarówno od poprawnego doboru parametrów ich
pracy jak i sposobu rozmieszczenia w przestrzeni.

Na rys.3 przykładowo przedstawiono rurociągi „pary do wtórnego przegrzewu" kotła OP-
380b, w których często podczas remontów ulegały uszkodzeniu systemy odwodnień co
powodowało, że po próbie wodnej w ich dolnej części pozostawała woda. Zetknięcie gorącej
pary powracającej z turbiny do kotła z zimną wodą powodowało powstawanie udarów
cieplnych.

Rurociągi w dolnej części usztywnione są poprzez masywne korpusy zaworów. Siły
powstające tam w wyniku udarów cieplnych ujawniają się w postaci oddziaływania
„dynamicznych momentów" w górnej części rurociągów, 20 metrów wyżej. Powstające w ten
sposób „dynamiczne przemieszczenia" powodują uszkodzenia, a nawet niszczenie.
zamocowań oraz przyspieszoną degradację własności wytrzymałościowych materiału
rurociągów. Zasadniczej zmianie ulegają mechanizmy degradujące i niszczące strukturę
materiału rurociągów.
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Rys.3. Przykładowy schemat rurociągów „pary do wtórnego przegrzewu" kotła OP-380b

W celu zabezpieczenia omawianych rurociągów przed skutkami opisywanego zjawiska,
zainstalowano na nich w pobliżu zawieszeń Z9 i powyżej zawieszeń Z6, tłumiki
przemieszczeń, które, jak się okazało, w zadawalający sposób wytłumiają powstające
„przemieszczenia dynamiczne" i zabezpieczają bezawaryjną pracę zamocowań, co z kolei ma
wpływ na wydłużenie żywotności materiału i zapobiega niebezpieczeństwu przełamania
rurociągów.
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PROBLEMY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z PĘKNIĘCIAMI
MATERIAŁU W ODPOWIEDZIALNYCH ELEMENTACH

URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

BOGDAN ZANTOWICZ

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Gdańsk

W referacie przedstawiono wybrane rzeczywiste wady typu pęknięcia oraz problemy związane
z tymi wadami. Omówiono niektóre pęknięcia występujące w elementach konstrukcyjnych
urządzeń energetycznych. Zwrócono uwagę na szczególną rolę diagnostyki w procesie
zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności bloków energetycznych.

1. UWAGI WSTĘPNE

Względy bezpieczeństwa ogólnego i technicznego, wymagania UDT oraz założone dla
bloków ciepłowniczych wysokie wskaźniki dyspozycyjności stawiają dla diagnostyki i służb
utrzymania określone zadania.

Zagadnienie oceny stanu technicznego i czasu bezpiecznej eksploatacji maszyn i
urządzeń energetycznych (tzw. żywotność) należy do pierwszoplanowych zadań służb
diagnostycznych. Ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych jest jednym z
podstawowych kryteriów planowania i optymalizacji zakresów i terminów remontów.
Zagadnienie to dotyczy głównie elementów grubościennych oraz wirników turbozespołów,
które ze względu na konstrukcję, wysokie obciążenia oraz warunki pracy szczególnie w
stanach nieustalonych, poddawane są różnorodnym stresom. W referacie tym, ograniczono się
zasadniczo do urządzeń bloków BC50, w skład których wchodzą kotły OP230 i turbiny
13P55/13UP55.

2. PĘKNIĘCIA ELEMENTÓW CIŚNIENIOWYCH KOTŁÓW

2.1 ELEMENTY ZE STALI STOPOWYCH

Pęknięcia występują w grubościennych elementach ciśnieniowych wykonanych ze stali
gatunków: 15NCuMNb, 16M, 15HM, 10CrMo910 i 13HMF.

2.1.1 Walczaki
Systematycznie występują pęknięcia w strefach wpływu ciepła spoin i w spoinach łączących
elementy wsporcze separacji z płaszczem walczaka. Pęknięcia te mają charakter pęknięć
zmęczeniowych, a ich przyczyną są naprężenia termiczne. Elementy wsporcze wykonane z
blachy ^ 10 + 12mm przyspawane są zwykle do płaszcza walczaka dwustronną spoiną
kątową. Pierwsze wady ujawniają się po około 60.000. godzin pracy. Innymi wadami są
pęknięcia na krawędziach otworów rur opadowych. Wady te pojawiają się po około 120.000
godzin pracy w dolnej tworzącej walczaka. Wcześnie wykryte i usunięte szlifowaniem z
zaokrągleniem krawędzi otworu promieniem R ~ 10 mm, zanikają. Przyczyną tych pęknięć
jest korozja naprężeniowa. Rys.l, 1A i IB obrazują rozmieszczenie i wymiary pęknięć.
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2.1.2 Kolektory, komory i rurociągi łączące

2.1.2.1 Komory wylotowe przegrzewaczy pary II. i III. stopnia
• stal 10CrMo910, wymiary: 0245x60 i O219x45.

Występują tutaj głównie pęknięcia od strony wewnętrznej. Są to pęknięcia spowodowane
szokami termicznymi. Wady te pojawią się na krawędziach otworów i zwykle propagują
promieniście (pęknięcia słoneczkowe) oraz wzdłuż mostków międzyotworowych i wzdłuż
tworzących otworów do wężownic. Przypuszcza się, że zaczątki pęknięć pojawiają się dość
wcześnie, a udokumentowane są po około 45.000. godzin pracy kotła. Oczywistym jest, że na
prędkość powstawania i rozwój tych pęknięć decydujący wpływ mają-warunki eksploatacji
kotła, w tym częstotliwość uruchomień z różnych stanów termicznych, szczególnie ze stanu
„ciepłego". Przy uruchomieniu z tego stanu następuje podanie schłodzonego kondensatu z
wężownic na gorące, grubościenne ścianki komór. Równie ważną przyczyną jest konstrukcja
komór. Niektóre są tak owiercone, że mostki międzyotworowe po stronie wewnętrznej mają
wymiar kilku milimetrów. Na rys.2 pokazano miejsce powstawania i charakter pęknięć
termoszokowych.

2.1.2.2 Kolektory wylotowe
• stal 10CrMo910, wymiary: O324 x 90.

Dotychczasowe badania ujawniły zaawansowane pęknięcia w otworach doprowadzających
parę do króćców impulsowych. Mechanizm pęknięć ma charakter termo szokowy, podobnie
jak w przypadku komór wylotowych przegrzewaczy pary. Niektóre kolektory naprawiono
rozwiercając otwory i wspawując króćce eliminujące styczność kondensatu ze ścianką
płaszcza kolektora. Inne, o rozmiarach wad uniemożliwiających ten sposób naprawy,
wymieniono. W otworach do króćców dolotowych dotychczas znaczących wad nie wykryto.
Udokumentowano obecność tych pęknięć po 60.000. godzin eksploatacji. Rys.3, sporządzony
w oparciu o wyniki badań ultradźwiękowych, przedstawia wymiary oraz rozwój tych pęknięć
w czasie.

2.1.2.3 Rurociągi łączące przegrzewacze pary
• stale 16M, 15HM, 10H2M, wymiary: O102 x 8, 14, 18, O133 x 28

Wykryto dotychczas pęknięcia typu zmęczeniowego w spoinach pachwinowych króćców rur
łączących komory wylotowe przegrzewaczy pary 11° i komory ochładzaczy 11°. W przypadku
pęknięć dłuższych od 1/3 obwodu spoiny, króćce wymieniano. Gdy pęknięcia miały wymiar
mniejszy, spoinę naprawiano po wyszlifowaniu pęknięcia do zaniku. Miejsce powstawania i
charakter pęknięć pokazano na rys.2. Podczas badań struktury i geometrii wyciętych króćców
wykryto w nich zaawansowane pełzanie. Jednocześnie wykonane badania replikowe i
pomiary geometrii rurociągów łączących, pełzania nie ujawniły. Po analizie konstrukcji
przegrzewacza pary 11° nasuwa się wniosek, że rurociągi łączące mają niedostateczną
kompensację, skutkiem czego w spoinach pachwinowych króćców występuje przekroczenie
dopuszczalnych naprężeń.

2.1.3 Rurociągi pary świeżej
• stal 13HMF, wymiary: O273 x 32/36; 0193,7 x 22,5/25;

0108x14,2; 076,1x10;

Badania diagnostyczne w tym defektoskopowe głównych rurociągów (GRP) i innych
rurociągów pary świeżej wskazują na dobry stan techniczny - struktura i geometria, (badania
po 120.000. godzinach pracy). Ujawniono pęknięcia termoszokowe w ściance GRP i króćcu



rurociągu wydmuchowego, które przebiegało na styku połączenia i obejmowało całą ściankę
rurociągu oraz całą ściankę króćca (króciec wymieniono) - rys.4. Wystąpiły również
pęknięcia w otworach GRP do króćców impulsowych pomiaru ciśnienia.

2.2 ELEMENTY ZE STALI WĘGLOWYCH

Poruszamy się tutaj w obszarze elementów stali K10 i K18 - rurociągi łączące o grubości
ścianki rzędu 10mm oraz rury ekranowe kotłów wodnych o grubości ścianki do 4mm.

2.2.1 Rurociągi łączące walczak z komorami wylotowymi ekranów
• stal K18, wymiary: 0101,8x10

Na jednym z kotłów miała miejsce awaria - rozerwanie rury łączącej po 10.000. godzin pracy
kotła. Badania poawaryjne ujawniły szereg wad wytwórczych w postaci głębokich
zawalcowań od strony zewnętrznej rury. Zawalcowania te były inicjatorami rozerwania rury.
Dalsze badania nieniszczące wykazały te same wady na pozostałych rurach tego zespołu
kotła. W konsekwencji wymieniono cały zespół rur.

2.2.2 Rury ekranowe kotłów wodnych
• stal Kl 0 lub Kl 8, wymiary: <D44,5 x 4

Korozja naprężeniowa występująca w rurach ekranowych kotłów wodnych jest spowodowana
warunkami eksploatacyjnymi, w tym pracą szczytową - częste odstawienia i rozruchy. Innym
elementem sprzyjającym degradacji rur jest trudność w utrzymaniu parametrów chemicznych
wody — woda sieciowa. Proces degradacji rozpoczyna się na połowie obwodu powierzchni
wewnętrznej rury od strony paleniska i objawia się zawsze poprzecznym pęknięciem
szczelinowym. Pierwsze przecieki w zależności od ilości cykli pojawiają się po 8 - 10 latach
eksploatacji. Na załączonym rys.5 pokazano charakter tych pęknięć.

2.3 PĘKNIĘCIA ELEMENTÓW TURBIN
• Odlewy staliwne gatunku 17HMF, 21HMF oraz łopatki wirników turbin

stal23H12MNF.

2.3.1 Kadłuby i korpusy

Kadłuby turbin głównie części WP oraz korpusy zaworów szybkozamykających i
regulacyjnych; są narażone na pęknięcia z przyczyn:

• szoków termicznych,
• naprężeń w obszarach pustek i rzadzizn odlewniczych,
• konstrukcyjnych karbów odlewniczych i obróbczych.

Pęknięcia te ujawniane są podczas badań defektoskopowych, a następnie, po wykonaniu
analiz technicznych, naprawiane w oparciu o indywidualnie opracowywaną technologię.

2.3.2 Wirniki turbiny

Potencjalnymi obszarami wirników, w których mogą wystąpić pęknięcia są:
• wręby osadzenia łopatki w tarczach,
• otwory centralne wałów,
• łopatki.

Dotychczasowe badania diagnostyczne nie wykryły pęknięć w otworach centralnych i we
wrębach tarcz wirnikowych. W trakcie rutynowych badań wirnika NP jednej z turbin 13UP55
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wykryto pęknięcia bandaży stopnia A3 w miejscu nitowania łopatek. Badania y-graficzne
wykonane w miejscu osadzenia łopatek we wrębie ujawniły pęknięcia w stopkach łopatek.
Zdarzenie to miało miejsce po około 35.000. godzin pracy turbiny, a konsekwencją było
przełopatkowanie tego stopnia. Badań materiałowych nie wykonano. Na rys.6 i 6A pokazano
konstrukcję i miejsce wystąpienia pęknięć.

Inna groźna awaria miała miejsce również na stopniu A3 turbiny 13P55 po 20.000.
godzin pracy, licząc od remontu kapitalnego, w którym wykonano między innymi
przełopatkowanie tego stopnia, z zastosowaniem łopatek nowej konstrukcji. Awaria polegała
na pęknięciach podobnych do opisanego wyżej i wyrwaniach dwóch sąsiednich łopatek, które
nastąpiły w krótkim czasie po sobie.

Wykonano badania materiałowe łopatki uszkodzonej i łopatek nieuszkodzonych wieńca
A3, w tym: badania składu chemicznego, własności mechanicznych, badania metalograficzne
na mikroskopie świetlnym i elektronowym skaningowym (SEM) z przystawką do
mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Badania metalograficzne i mikroanaliza rentgenowska składu materiału uszkodzonej
łopatki turbiny wykazały dużą niejednorodność struktury w skali makro- i mikroskopowej,
objawiającą się zarówno segregacją pierwiastków stopowych, jak i występowaniem
niepożądanych faz - ferrytu 8 i fazy o\ Zniszczona łopatka posiada prawidłową strukturę
martenzytu odpuszczonego tylko w skrajnych pasmach przekroju, co odzwierciedla budowę
struktury w wyrobie hutniczym, z którego została wyprodukowana łopatka. W środku
przekroju łopatki występowała nieprawidłowa struktura z pasmowo ułożonymi ziarnami
ferrytu 8 i fazy a. Podobną pasmową budowę z wydzieleniami ferrytu 8 i fazy er
zaobserwowano również w piórze łopatki nieuszkodzonej.

Skład chemiczny ułożonych pasmowo zgrupowań wydzieleń odpowiadał:
• fazie CT,
• ferrytowi 5,
• siarczkom,

które to wydzielenia zawierały wagowo:
faza a - ok. 26-50 % Cr; 3,4-8,5 % Mo; 1,3-1,8 % V; 38-70 % Fe,
ferryt 8 - ok. 16 % Cr; 2,4 % Mo; 0,9 % V; 81 % Fe,
Siarczek - ok. 23 % S; 30 % Mn; 40 % Fe,
Osnowa martenzytu odpuszczonego zawierała ok. 13 % Cr. Wyniki badań zobrazowano na
rys.9 - struktura i rys. 10 — rnikroanalizy.

Właściwości mechaniczne wyznaczone na próbkach z łopatek nieuszkodzonych
pochodzących z tego samego wieńca spełniały wymagania PN-75/H-84024, poza granicą
plastyczności, która była poniżej wymaganej wartości.

Wnioski z wykonanych badań łopatek zniszczonej i nieuszkodzonej są następujące:
- przyczyną wyrwania łopatek z tarczy wirnika po tak krótkim czasie eksploatacji były

pęknięcia zmęczeniowe materiału w stopkach łopatek,
- obecność niepożądanych wydzieleń obniżyła jakość stali i spowodowała zniszczenie

wskutek zmęczenia,
- nieprawidłowości struktury, które spowodowały osłabienie materiału mogły powstać

w procesie wytwarzania półwyrobów na łopatki (odkuwki), jak również w procesie
obróbki cieplnej.
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3. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

• Pęknięcia odpowiedzialnych elementów urządzeń energetycznych są groźnym zjawiskiem
i mogą być przyczyną ciężkich awarii.

• Należy dążyć do pełnego rozpoznania miejsc występowania pęknięć już istniejących, jak
również obszarów potencjalnych zagrożeń.

• Czasokresy pomiędzy badaniami pękniętych elementów powinny być skorelowane z
kryteriami oceny czasu bezpiecznej eksploatacji. Kryteria te są zazwyczaj mało
precyzyjne. Bardzo ważnym czynnikiem w ocenie jest doświadczenie.

• Pęknięcia zewnętrzne są stosunkowo łatwe do zbadania i oceny, W przypadku pęknięć
wewnętrznych często jedynym sposobem ich identyfikacji i oceny są endoskopowe
badania wizualne.

• Przyczynami wystąpienia eksploatacyjnych wad typu pęknięcia są:
- wady projektowe i konstrukcyjne,,
- wady wytwórcze, w tym wady hutnicze,
- wady eksploatacyjne — szoki termiczne, korozja naprężeniowa i inne.

Zazwyczaj występuje splot różnych przyczyn. Jednakże urządzenie projektowane na
200.000 godzin pracy nie powinno mieć pęknięć już po kilkudziesięciu tysiącach godzin
eksploatacji.

• W praktyce eksploatacyjnej na pierwszy plan wychodzi sprawa identyfikacji i oceny wad
opisanych wyżej. Na drugim planie mamy „naturalne" procesy degradacji struktury
materiału, które są znakomicie opisane i stosunkowo łatwe do oceny i interpretacji.

Literatura:
1. Sprawozdania — PRO NOVUM, niepublikowane.
2. Sprawozdania - ZRE Gdańsk, niepublikowane.
3. J. Ćwiek, J.Łabanowski: „Ekspertyza materiałowa EC 1/01 z badań zniszczonej łopatki

turbiny nr2", niepublikowane.
4. J. Ćwiek, M.Głowacka, H Smoleńska: „Ekspertyza materiałowa EC 2/01 z badań

mikrostruktury łopatek turbiny nr2", niepublikowane.
5. A. Heraas: „Żarowytrzymałość stali i stopów", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Gliwice 1999.
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Rys.l. Rozmieszczenie wad typu pęknięcie w walczaku kotła OP230

« U!

Rys.la. Pęknięcie krawędzi otworu Rys.lb. Pęknięcie w SWC wspornika
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Rys.2. Pęknięcia komór przegrzewaczy pary II. i Ill.stopnia schładzaczy II. stopnia
i rurociągów łączących
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Rys.3. Pęknięcie w króćcu rurociągu wydmuchowego pary świeżej

Rys.4. Wada termoszokowa - badania UD. Kolektor wylotowy pary świeżej kotła OP230.
Materiał 10H2M - 324x80/90. Kolorem szarym zaznaczono roczny przyrost uszkodzenia
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Próbka paskowa - widoczny przełom po
próbie zrywania z ciemnymi produktami
korozji

Próbka paskowa - widoczne nadpęknięcie
równoległe do linii zerwania

Zgład makro - widoczne pęknięcia
w ściance rury

Rys.5. Korozja naprężeniowa - rury ekranowe kotła wodnego
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Rys.6. Łopatka stopnia A3 części NP. wirnika turbiny 13UP55.
W powiększeniu - sposób mocowania bandaża do łopatki

Rys.6a. Łopatka stopnia A3 części NP. wirnika turbiny 13UP55. Konstrukcja stopki łopatki i sposób
mocowania tarczy. Linią kropkowaną zaznaczono pęknięcie

./>

° ł ^ /

Rys.7. Fragment wirnika stopnia NP. turbiny 13P55.
Widoczny ubytek dwóch łopatek

Rys.8. Przełom w
miejscu
zerwania

6 2



1 2

1 - wysoko odpuszczony martenzyt z wyspami ferrytu, zgład poprzeczny, pow. 100x
2 - pasmo wydzieleń, zgład wzdłużny, pow. 200x

3 - pasmo wydzieleń, zgład wzdłużny, pow. 500x
4 - wydzielenie siarczkowe, zgład wzdłużny. SEM

•'•-•?

5 - pasmowe wydzielenia fazy a, zgład wzdłużny. SEM
6 - wydzielenia ferrytu delta, zgład wzdłużny. SEM

Rys.9. Mikrostruktury materiału badanych łopatek
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DIAGNOSTYKA RUROCIĄGÓW PARY ŚWIEŻEJ W OPARCIU
O BADANIA UDARNOŚCII ODPORNOŚCI NA PĘKANIE

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

Laboratorium Badań Materiałowych Z.D IEA, Świerk

W referacie podsumowano wyniki badań materiałów pobranych z eksploatowanych
rurociągów pary świeżej oraz przeznaczonych do ich budowy. Przedstawiono propozycją
interpretacji wyników badań udarności i odporności na pękanie oraz prognozowania, na ich
podstawie, trwałości resztkowej tych rurociągów.

1. WSTĘP

W krajach Unii Europejskiej z dniem 29 maja 2002r. weszły w życie, jako obowiązujące,
wymagania Dyrektywy 97/23/EC wraz z wymaganiami towarzyszących jej norm
zharmonizowanych [1].

Postanowienia dyrektywy 97/23/EC odnośnie materiałów konstrukcyjnych używanych w
energetyce, zarówno jądrowej jak i konwencjonalnej, są w ogólności zgodne z wymaganiami
dokumentów normatywnych stosowanych obecnie w Polsce. Wprowadzenie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/EC do prawa krajowego spowoduje zmiany w
dotychczasowych postanowieniach dotyczących materiałów przeznaczonych na urządzenia
ciśnieniowe. Między innymi wprowadzi konieczność wykonywania szczegółowych badań
własności materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, zarówno
na etapie wytwarzania jak i w późniejszej diagnostyce eksploatacyjnej.

Zakres badań podstawowych własności materiałów konstrukcyjnych pozostanie podobny
jak dotychczas i obejmie: atestację składu chemicznego, własności wytrzymałościowych i
plastycznych, udarności, twardości i wytrzymałości na pełzanie. Rozszerzenie zakresu badań
dotyczy odporności na pękanie wyznaczonej metodami mechaniki pękania. Wymaganie
znajomości granicznych współczynników odporności na pękanie wprowadzone zostaje już na
etapie projektowania urządzeń.

Od materiałów konstrukcyjnych, stosowanych do budowy rurociągów parowych,
wymaga się stabilnych własności podczas całego czasu eksploatacji. Większość
zainstalowanych w kraju energetycznych instalacji rurociągowych zbudowana jest ze stali
typu Cr-Mo-V gatunku 13HMF, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
Ponieważ ponad 70% bloków w krajowych elektrowniach przekroczyło, lub osiąga,
obliczeniowy czas pracy należałoby sprawdzić czy zastosowana w większości z nich stal
13HMF spełnia wymagania dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Należy zauważyć, że zdarzenia występujące w różnych urządzeniach nie są identyczne.
Jednak większość z nich ma powtarzalny charakter ze względu na podobne parametry pracy
urządzeń, ich konstrukcję oraz gatunki materiałów użytych do ich budowy. Dlatego celowe
wydaje się przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn i skutków wszystkich
podobnych zdarzeń w różnych elektrowniach oraz stworzenie zintegrowanego systemu
diagnostycznego opartego o doświadczenia eksploatacyjne i wyniki badań materiałowych z
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poszczególnych obiektów, który pozwoliłby na znaczne obniżenie kosztów badań oraz
skrócenie czasu do podjęcia decyzji o postępowaniu z uszkodzonymi elementami urządzeń
energetycznych. Utworzenie takiego systemu powinno opierać się na wymaganiach
zawartych w Dyrektywie 97/23/EC. Konieczne jest stworzenie w tym celu centralnej bazy
danych, stanowiącej bazę systemu, oraz wyszkolenie odpowiedniej kadry specjalistów z
zakresu mechaniki pękania. Osobny problem stanowi niedostateczna baza aparaturowa w
istniejących akredytowanych laboratoriach działających w oparciu o systemy jakości. Z
uwagi na bliski termin wejścia w życie w Polsce omawianej dyrektywy, tworząc system
diagnostyczny należy oprzeć się na już działających w kraju nielicznych ośrodkach
badawczych.

Praca związana z tworzeniem proponowanego systemu diagnostycznego będzie nieco
uproszczona ze względu na fakt, że w elektrowniach eksploatowanych w kraju działa kilka
typów, podobnych pod względem konstrukcji, bloków energetycznych, w budowie których
wykorzystano takie same lub podobne materiały.

2. WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI STOSOWANYCH NA RUROCIĄGI PARY
ŚWIEŻEJ

Badania nad nowymi gatunkami stali do pracy w podwyższonych temperaturach
rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych ponad 20 lat temu. Podwyższanie wymagań sprawia, że
obecnie do budowy instalacji energetycznych i modernizacji dotychczas eksploatowanych
stosuje się nowe materiały, o lepszych własnościach. W wyniku prac badawczych ustalono
optymalny skład chemiczny stali określonej jako gatunek 91. Stal ta została ujęta w normach
ASTM jako A213-T91 (rury o małej średnicy) i A335-P91 (rury o dużej średnicy). Stale tego
typu, produkowane między innymi w USA, Japonii i Francji, stosowane są do budowy
nowych instalacji i urządzeń energetycznych jądrowych i konwencjonalnych. Lepsze
własności wytrzymałościowe oraz wytrzymałość na pełzanie sprawiają, że wykonane z nich
elementy rurowe, w porównaniu np. z wyrobami ze stali 13HMF, mają mniejszą średnicę i
grubość ścianki, a więc mniejszą masę. Jednocześnie, zanotowany kilkunastoletni okres
bezawaryjnej pracy elementów wykonanych ze stali P91 sprawia, że materiał ten pomimo
znacznie wyższych kosztów inwestycyjnych jest coraz szerzej stosowany w energetyce do
produkcji rur grubościennych i odkuwek do budowy kotłów. W Polsce po raz pierwszy
zastosowano tę stal w instalacji rurociągowej bloku nr 4 w Elektrowni Opole.

W ostatnich latach w LBM ZD IEA w Świerku przeprowadzono szereg ekspertyz
materiałów pobranych z eksploatowanych rurociągów pary świeżej ze stali 13HMF, jak
również, w ramach prac własnych, badania nowych stali P91 i P92.

W referacie zamieszczono wyniki pomiarów własności mechanicznych stali 13HMF (w
stanie dostawy i po 38. tysiącach godzin eksploatacji) oraz nowych gatunków stali
przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach P91 iP92. Wykres zależności
udarności tych stali od temperatury badania pokazano na rys. 1. Własności wytrzymałościowe
oraz odporność na pękanie podano w tabeli 1 a odporności na pękanie w zależności od
temperatury badania pokazano na rys.2. Wartości granicznych współczynników
intensywności naprężeń Kmat wyznaczono na podstawie pomiarów udarności i odporności na
pękanie metodami CTOD i K^.
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Udamość stali P91, P92 i 13HMF w zależności od temperatury badania

13HM 70 . ' P91

P92

100 200 300 400

Temperatura badania T [ °C ]

500 600 700

Rys. 1. Udamość badanych stali P91 P92 oraz 13HMF w funkcji temperatury badania

Tabela 1. Własności mechaniczne stali 13HMF, P91 i P92

Znak stali

P91

P92

13HMF

13HMF

Czas
eksploatacji

Stan dostawy

Stan dostawy

Stan dostawy

38tys.godz

Rm.

[MPal

670

738

612

576

Re

fMPal

525

587

419

373

K-mat

[MPam1/2]

113

97

97

30
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Odporność na pękanie K ^ stali P91, P92 i 13HMF w zależności od temperatury badania
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Rys.2. Odporność na pękanie badanych stali P91 P92 oraz 13HMF w funkcji temperatury
badania

3. SYSTEMY DO DIAGNOSTYKI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH OPARTE
O METODY MECHANIKI PĘKANIA

Od kilku lat w krajach UE jako istotne uzupełnienie klasycznych metod diagnostycznych
urządzeń ciśnieniowych, stosowana jest analiza wyników badań w oparciu o wykres pękania
FAD (Failure Assessment Diagram). Metoda ta opracowana i opublikowana jako program R6
CODE w firmie Nuclear Electric znalazła szerokie zastosowanie w diagnostyce urządzeń
energetycznych. Uwzględnia ona szereg czynników wpływających na proces niszczenia
takich jak: niejednorodność rozkładu temperatury na grubości elementu, istnienie w nim
różnego typu wad, wielkość obciążeń, wpływ obciążeń zmiennych, wpływ naprężeń
wywołanych procesami technologicznymi itp. Warunkiem korzystania z tej metody jest
znajomość własności mechanicznych, a w szczególności wartości granicznego współczynnika
intensywności naprężeń materiału, z którego wykonany jest element konstrukcji oraz
określenie rzeczywistego rozkładu naprężeń. Znajomość wartości granicznego współczynnika
odporności na pękanie materiału, zgodnie z dyrektywą 97/23/EC dotyczącą urządzeń
ciśnieniowych, wymagana jest na wszystkich etapach od projektowania, poprzez budowę aż
do końca eksploatacji. O konieczności wprowadzenia w życie wymagań tej dyrektywy
mówiono kilkakrotnie na poprzednich seminariach [1-4].

Jedną z metod opracowaną na bazie programu R6 CODE, zastosowaną do oceny
rurociągów wykonanych ze sali 13HMF, P91 i P92, jest system SACC (Safety Assessment of
Components with Crack) opracowany w Szwecji. System SACC, i jego zastosowania, były
prezentowane kilkakrotnie [3, 5]. W niniejszym referacie pokażemy kolejny przykład
obliczeń wykonanych z jego zastosowaniem. W rozpatrywanym przykładzie założono, dla
wszystkich rozpatrywanych przypadków:
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• istnienie wady o wymiarach tj. głębokości 0,5mm i długości 2mm,
• grubość ścianki 22mm,
• ciśnienie nominalne 22MPa,
• naprężenia pierwotne na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej rury 102MPa,
• brak naprężeń wtórnych,
• współczynnik bezpieczeństwa 2,4,

Wyniki analiz metodą SACC pokazano w tabeli 2 i na ryś.3^-6. Na wykresach
przedstawiono krzywe Kr=f(Lr) sporządzone we współrzędnych bezwymiarowych, gdzie: Kr
jest funkcją intensywności naprężeń i odporności na pękanie, a Lr funkcją obciążeń i
własności plastycznych materiału. Punkty zaznaczone na wykresach wskazują aktualny stan
materiału. Dolne krzywe odnoszą się do wad akceptowalnych a górne do wad krytycznych.
Przerywane Unie wskazują najbardziej prawdopodobny rozwój wady.

Z przedstawionych wykresów i obliczeń wynika, że krytyczne wymiary wady są dla
wszystkich materiałów takie same. Wymiary akceptowalne wady w materiałach nie
eksploatowanych również są takie same. Natomiast akceptowalne wymiary wady w stali
13HMF są wyraźnie mniejsze. Również charakter rozwoju wady zmienia się wyraźnie w tym
ostatnim przypadku.

Tabela 2. Wymiary wady założonej i obliczonych

Materiał

13HMF

(stan zerowy)

13HMF

(po eksploatacji)

P91

(stan zerowy)

P92

(stan zerowy)

Wymiary wady
[mm]

Głębokość

Długość

Głębokość

Długość

Głębokość

Długość

Głębokość

Długość

Założone

0,5

2,0

0,5

2,0

0,5
2,0

0,5
2,0

Akceptowalne

>17,6

>70,4

5,5

22,1

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4

Krytyczne

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4

>17,6

>70,4
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Rys.3. Stal 13HMF, stan zerowy Rys.4. Stal 13HMF po eksploatacji
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Rys.5. Stal P91, stan zerowy Rys.6. Stal P92, stan zerowy
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4. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania oraz wykonana analiza stanu rurociągów wykonanych ze stali
13HMF (stal w stanie dostawy oraz stal eksploatowana 38 tysięcy godzin), P91 i P92 (w
stanie dostawy) wykazały, że:

• stal 13HMF wykazuje duże zróżnicowanie udarności. w badanym zakresie temperatur. Z
wykresu pokazanego na rys.l wynika, że warunki eksploatacji obniżają udarność
materiału a próg kruchości przesuwa się w kierunku wyższych temperatur,

• udarność stali P91 i P92 utrzymuje 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,

• w temperaturze pracy udarność badanych sali 13HMF, P91 i P92 kształtuje się na
zbliżonym poziomie,

• odporności na pękanie stali P91, P92 oraz 13HMF w stanie dostawy w temperaturze
pokojowej są porównywalne — Mat wynosi ok. 100MPa.m . Stal 13HMF po eksploatacji
wykazuje odporność na pękanie prawie trzykrotnie niższą- Kmat wynosi ok. SOMPa-m1^.
Prognozowana odporność na pękanie w temperaturach podwyższonych kształtuje się dla
wszystkich badanych stali podobnie,

• program SACC umożliwia prowadzenie analiz porównawczych, w ograniczonym
zakresie, własności eksploatacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Z uwagi jednak na
tendencje do podnoszenia temperatury pracy urządzeń i rurociągów wykonywanych z
badanych stali do 540°C (13HMF) i 650°C (P91 i P92), należałoby w przyszłości
zastosować podobne programy diagnostyczne uwzględniające procesy degradacji
struktury następujące w wyniku pełzania.

Ogólny wniosek nasuwający się na podstawie omówionych wyników badań wskazuje na
słuszność, wysuniętej na początku propozycji, opracowania wspólnego systemu
diagnostycznego dla wszystkich urządzeń pracujących w podobnych warunkach i stworzenie
wspólnej bazy danych materiałowych. Pozwoliłoby to w dużym stopniu ograniczyć zakres
badań wykonywanych w przypadkach losowych oraz przewidywać z większym
przybliżeniem czas dalszej bezpiecznej pracy urządzeń już eksploatowanych.

Podobne działania podjęte zostały w wielu krajach europejskich, np. w energetyce w
Szwecji i w Francji istnieją centralne ośrodki zbierające dane z różnych elektrowni.
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BADANIA STANU TECHNICZNEGO
PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU

PIOTR ŻOŁA, SŁAWOMIR SKWARCZYŃSKI

INVESTGAS S.A., Warszawa

Ze wzglądu na specyfiką wynikającą z prowadzenia badań pod powierzchnią terenu w gazie
o wysokim ciśnieniu badanie infrastruktury podziemnej magazynu gazu w kawernach solnych
jest zagadnieniem bardzo złożonym. Badanie stanu komory magazynowej sprowadza się do
kontroli objętości geometrycznej, stabilności górotworu oraz szczelności. Badanie odwiertu
polega na wykrywaniu uszkodzeń mechanicznych, odkształceń oraz miejsc występowania
korozji. Zarówno badanie stanu orurowania jak i komory wymagają wykorzystania
specjalistycznych wyciągów linowych do zapuszczania narzędzi pomiarowych.
W artykule scharakteryzowano:
1. badania stanu komór magazynowych

- pomiary głębokości spągu,
inspekcje przy pomocy kamery,

- pomiar kształtu komory,
monitoring bilansu gazu w komorze.

2. badania stanu technicznego odwiertu
- przy pomocy metod magnetycznych,

mechaniczny pomiar stanu powierzchni wewnętrznej rur,
metody ultradźwiękowe.

W dobie gospodarki rynkowej priorytetowym zadaniem przedsiębiorstw dostarczających
gaz odbiorcom jest zapewnienie ciągłości dostaw niezależnie od wielkości aktualnego
zapotrzebowania. W celu kompensowania nadmiaru lub braku gazu w systemie gazowniczym
wykorzystuje się podziemne magazyny gazu (PMG). Obok ich podstawowej funkcji, jaką jest
wyrównywanie dobowych i sezonowych wahań zapotrzebowania na gaz, PMG służą do
zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Najważniejszym powodem
budowania tego typu magazynów jest czynnik ekonomiczny. W lecie gdy zapotrzebowanie na
gaz jest niskie ceny gazu obniżają się, podczas gdy w zimie gdy przypada okres
zwiększonych dostaw gazu ceny tego surowca idą w górę. Przedsiębiorstwa obrotu gazem,
szczególnie jeżeli są związane długoterminowymi kontraktami typu „take or pay" w celu
zminimalizowania ryzyka poniesienia strat finansowych wynikłych z nieodebrania
zamówionej ilości gazu mogą wykorzystywać PMG.

Ilości gazu niezbędne do zmagazynowania wymagają zastosowania innego rodzaju
rozwiązań, niż stosowane w czasach lokalnych gazowni, magazyny w naziemnych
zbiornikach stalowych. Obecnie w tym celu wykorzystuje się określone struktury
geologiczne:

wyeksploatowane złoża gazu ziemnego,
- złoża soli kamiennej - ługowanie podziemnych komór

wyizolowane fragmenty warstw wodonośnych zapewniające szczelność
magazynu,
nieczynne wyrobiska kopalni węgla kamiennego lub soli kamiennej.
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Poszczególne typy magazynów posiadają różne charakterystyki pracy wynikające
z uwarunkowań geologiczno-technicznych.

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym badań podziemnej
infrastruktury magazynu gazu w kawernach solnych.

Cechą charakterystyczną magazynów gazu w kawernach solnych jest uzyskiwanie dużych
mocy zarówno przy odbiorze jak i zatłaczaniu gazu, dzięki czemu zapewniają one możliwość
wyrównywania dobowych oraz krótkoterminowych różnic w zapotrzebowaniu.

Już na etapie projektowania PMG konieczne jest przestrzeganie wymagań
bezpieczeństwa związanych z miejscem posadowienia komór magazynowych. Niezbędne jest
zachowanie odpowiedniej, bezpiecznej wielkości półki stropowej (odległość pomiędzy
stropem komory i górną powierzchnią złoża soli) oraz odległości między kawernami.

Zarówno elementy wyposażenia wgłębnego jak i sama komora przez wiele sezonów
poddawane są naprężeniom związanym ze zmianą ciśnienia magazynowanego gazu i jego
temperatury.

Komora magazynowa wraz z odwiertem musi, tak jak każde urządzenie lub instalacja,
podlegać okresowej kontroli stanu technicznego.

W związku z koniecznością badania stanu technicznego podziemnej części magazynu
gazu wynikającą z wymagań prawnych Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego ustala
częstotliwość oraz metody badań i pomiarów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa
pracy. Podstawowymi składowymi infrastruktury podziemnej PMG w złożu soli są odwierty
wraz z wyposażeniem wgłębnym oraz komory magazynowe.

W komorach magazynowych istotne są dwa parametry, które wymagają kontroli -
objętość geometryczna oraz stabilność. Badanie stanu komory polega na:

- okresowym pomiarze głębokości spągu (dna),
inspekcji przy pomocy kamery,

- pomiarze kształtu komory przy pomocy echosondy,
- monitoringu bilansu gazu w komorze, przy wykorzystaniu profilowania ciśnienia

i temperatury.

Komora magazynowa, w zależności od wielkości różnicy ciśnienia gazu oraz ciśnienia
geostatycznego górotworu, w mniejszym lub większym stopniu podlega zjawisku
konwergencji - zaciskania w wyniku płynięcia soli. W zależności od głębokości oraz
intensywności eksploatacji komory konwergencja może wahać się od 10 do 30 %o/rok.

Dla zapewnienia właściwej efektywności ekonomicznej magazynu maksymalne ciśnienie
gazu ustala się na najwyższym poziomie wynikającym z warunków geologicznych, natomiast
wielkość ciśnienia minimalnego zdeterminowana jest wielkością konwergencji oraz
stabilnością górotworu.

Prowadzoną na bieżąco metodą kontroli szczelności komory jest monitoring zawartości
metanu w górotworze otaczającym kawerny.

Pomiar głębokości spągu komory jest jedną z prostszych metod badania. Podniesienie
dna komory może wskazywać na niekorzystne zmiany w górnej części komory tj. obrywanie
się bloków skalnych ze stropu bądź ścian. W takim przypadku niezbędne jest wykonanie
badań kształtu komory w celu ustalenia przyczyny zmian położenia spągu.

Podstawową metodą pomiaru kształtu komór wypełnionych gazem jest pomiar z
zastosowaniem echosondy. Początkowo używano echosond klasycznych, pozwalających na
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pomiar odległości ścian komory jedynie w płaszczyźnie prostopadłej do osi odwiertu. Tego
typu badanie dawało wiarygodny pomiar jedynie w komorach o bardzo regularnych kształtach,
gdyż nie można było zbadać ukrytych części komory (kieszeni) skierowanych pod kątem do
osi komory. Nowoczesne echosondy z uchylnymi głowicami pozwalają na pomiary odległości
pod kątem do osi komory, co pozwala na znacznie dokładniejszy pomiar kształtu, a co za tym
idzie objętości geometrycznej komory (rys.l).
Przykład obrazu uzyskanego za pomocą takiego pomiaru przedstawiono na rys.2.

pomiar hyryzontalny

- pomiar kieainkowy

— — rzeczywisty kształt

kształt widziany przez
sondę horyzontalną

Rys.l Rys.2

alaplcxtacygna

Prowadzi się również obliczenia ilości gazu w komorze wykonane na podstawie
zmierzonych parametrów termodynamicznych (temperatura i ciśnienie). Ewentualne różnice
pomiędzy wynikami obliczeń, a stanem komory wynikającym z pomiarów podczas
zatłaczania/odbioru, również mogą być wskaźnikiem zmniejszania się objętości komór}'.

Dodatkowo można dokonywać inspekcji stanu
odwiertu oraz szyi komory z wykorzystaniem kamer
video zapuszczanych pod ziemię za pomocą
urządzenia Wireline. Dzięki tej metodzie można
wizualnie przekonać się o stanie wewnętrznej części
rur produkcyjnych oraz ewentualnych zmianach w szyi
komory.

Drugim niemniej' ważnym elementem
podlegającym badaniom jest odwiert eksploatacyjny
wraz z wyposażeniem.

Typową konstrukcję odwiertu dla eksploatacji komory
magazynowej przedstawiono na rys.3.
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Elementem napowierzchniowym odwiertu jest głowica eksploatacyjna, składająca się
z korpusu oraz zespołu zasuw, umożliwiająca prowadzenie bezpiecznej eksploatacji oraz
wykonywanie prac specjalnych. Część podziemna odwiertu składa się z kilku kolumn rur -
wstępnej, pośredniej i eksploatacyjnej (rury okładzinowe) oraz rur produkcyjnych. Dla
zminimalizowania wpływu zmian ciśnienia oraz temperatury na rury okładzinowe oraz
kamień cementowy stosuje się paker eksploatacyjny, posadowiony około 20 m powyżej buta
rur eksploatacyjnych w przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami produkcyjnymi
i okładzinowymi. Powyżej znajduje się płyn nadpakerowy. który ma za zadanie równoważyć
ciśnienie gazu pod pakerem. Obserwacja lustra płynu nadpakerowego dostarcza również
informacji na temat szczelności zapięcia pakera. Stan techniczny rur okładzinowych nie
powinien ulegać zmianie w okresie prowadzenia eksploatacji magazynu. Zazwyczaj
minimalną żywotność PMG przyjmuje się na poziomie 25-30 lat. O ile nie wystąpią objawy
nieszczelności zacementowanej kolumny rur - pojawienie się gazu ziemnego w odwiertach
kontrolnych — nie ma konieczności badania stanu technicznego tej kolumny.

W związku ze zmianami termicznymi zachodzącymi w odwiercie w trakcie eksploatacji
komory powstają znaczne naprężenia wywołane wydłużaniem/skracaniem długości rur
produkcyjnych. Jednym z elementów wyposażenia wgłębnego jest łącznik teleskopowy
(traveling joint) zaprojektowany w celu kompensowania zmian długości rur.

Pogorszenie stanu technicznego rur produkcyjnych może prowadzić do obniżenia
poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. W skrajnych przypadkach niezbędne jest
przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych w odwiercie polegających na wymianie kolumny rur
produkcyjnych.

Chcąc określić stopień zużycia rur konieczne jest wykonanie badań wgłębnych. Badania
wgłębne można podzielić następująco:

- metody wykorzystujące pole magnetyczne,
mechaniczny pomiar stanu powierzchni wewnętrznej rur,
metody wykorzystujące ultradźwięki.

Metody wykorzystujące ultradźwięki można stosować jedynie w cieczach i są one
wykorzystywane na etapie budowy komory w celu ustalenia jakości kamienia cementowego
oraz stanu rur okładzinowych.

Metoda wykorzystująca pole magnetyczne pozwala na określenie grubości ścianek rur.
Narzędzie do pomiaru magnetycznego składa się z dwóch głównych części - generatora pola
magnetycznego i czujników rejestrujących zmiany linii pola. Generator powoduje
powstawanie pola magnetycznego o zmiennym natężeniu. Sensory badają zmiany
w natężeniu pola po przejściu przez kolumnę rur. Na podstawie tych danych można określić
grubość ścianki rury przez którą przechodzi Urna pola magnetycznego odpowiadająca danemu
sensorowi. Do interpretacji wykorzystuje się zmianę natężenia pola w zależności od wielkości
strat energii przy przechodzeniu przez ośrodek ferromagnetyczny. Badanie to nie pozwala
jednak na określenie czy ubytek znajduje się po wewnętrznej, czy też po zewnętrznej stronie.

Mechaniczny pomiar średnicy wewnętrznej rur wykonuje się przy użyciu
specjalistycznych narzędzi składających się z zespołu sensorów i układu rejestracji danych.
Sensory są to „palce" dociskane z odpowiednią siłą do powierzchni rur połączone z układem
przetwarzającym ruch na impulsy elektryczne. Wraz ze wzrostem średnicy badanych rur
zwiększa się ilość sensorów. W zależności od typu narzędzia może występować zdalna lub
lokalna rejestracja danych, które są następnie przetwarzane przy wykorzystaniu programów
komputerowych. Rys.4 - przykład wizualizacji wyników badań urządzeniem.
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Rys.4

Najlepsze efekty diagnostyczne uzyskuje się stosując kombinację metod
mechanicznych i magnetycznych. Odpowiednie oprogramowanie koreluje dane uzyskane
z obu pomiarów i umożliwia określenie zarówno stanu wewnętrznej jak i zewnętrznej
powierzchni rur.

Badanie stanu technicznego odwiertów wraz z komorami magazynowymi charakteryzuje
się wyjątkową specyfiką wynikającą z wykonywania pomiarów w gazie o wysokim ciśnieniu
pod powierzchnią ziemi za pomocą przyrządów zapuszczanych wyciągiem linowym („Wire
Line") na głębokości dochodzące do 1500 m. Masowe stosowanie cyfrowych nośników
informacji o dużych pojemnościach oraz sprawniejszych ogniw akumulatorowych pozwala na
użycie urządzeń nie wymagających kabla do zasilania i transmisji danych. Miniaturyzacja
umożliwia wizualną inspekcję odwiertów - wgłębne kamery video, a rozwój technik
informatycznych usprawnia proces analizy i interpretacji wyników pomiarów.

Dzięki nowoczesnym technikom pomiarowym, automatyzacji i komputeryzacji możliwa
jest obecnie precyzyjna i niezawodna ocena stanu technicznego infrastruktury podziemnej
magazynu gazu w kawernach solnych.
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SGT JAMAŁ EUROPA
ZACHODNIA NA TERYTORIUM R.P.

JERZY WINCKOWSKI, KRYSTYNA ZABOROWSKA

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., Warszawa

W referacie przedstawiono polityką EuRoPol GAZ S.A. w systemie zarządzania
bezpieczeństwem eksploatacji SGT Jamał Europa Zachodnia na terytorium R.P. Spośród
elementów systemu szczególną uwagą poświęcono programowi zapobiegania awariom oraz
ograniczenia i likwidacji ich skutków, który został poparty prezentacją środków
organizacyjnych i technicznych przewidzianych w działaniach deklarowanych dla jego
realizacji.

1. WPROWADZENIE

Od początku istnienia Spółki EuRoPol GAZ S.A. jej działanie było podporządkowane
systemowi zarządzania jakością. W pierwszej fazie systemem zarządzania jakością, zgodnym
z normami serii ISO 9000, objęto budowę SGT. Od zakończenia budowy i przejęcia SGT do
eksploatacji rozpoczęto systematyczne tworzenie podsystemów zarządzania obejmujące
zarządzanie eksploatacją, środowiskiem i bezpieczeństwem. Podstawą budowanych
systemów jest zarządzanie procesem oraz przejście od zainteresowania rozwiązaniami
technologicznymi do rozwiązań organizacyjnych. Zarządzanie eksploatacją i środowiskiem
opiera się na normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001. Zarządzanie bezpieczeństwem
nie doczekało się opracowania normy międzynarodowej bądź krajowej podającej wytyczne i
wymagania co do funkcjonowania takiego systemu. W EuRoPol GAZ S.A. system
zarządzania bezpieczeństwem budowany jest w oparciu o przepisy krajowe rangi ustaw i
rozporządzeń, które dotyczą aspektów technicznych zarządzania, czyli eksploatacji
technicznej SGT (czynności obsługiwania operacyjnego i profilaktyczno-remontowego) oraz
aspektów bezpieczeństwa.

Zagadnienia techniczne są ujęte w Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia
30.07.200lr. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
(Dz. U. nr 97 z dn. 11.09.200lr. poz. 1055). Rozporządzenie to, wydane na podstawie Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami, dotyczy budowy, przebudowy
i rozbudowy sieci gazowych. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznej eksploatacji
sieci gazowych nie zostało dotychczas wydane. Problem bezpieczeństwa gazociągów
wykraczający poza zagadnienia ściśle techniczne znalazł swój wyraz w ustawie Prawo
ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. obowiązującej od 1.10.2001r. Ustawa ta uwzględnia
zalecenia dwóch dyrektyw Unii Europejskiej: Dyrektywy nr 96/61/EC z 1996r. w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz Dyrektywy nr 96/82/EC z 1996r.
w sprawie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, tzw. Dyrektywy Seveso II.

Elementami integrującymi wyżej wymienione systemy zarządzania są:
• polityka i planowanie,
• organizacja i personel,
• sposoby przekazywania informacji,
• ocena.

Niniejszy referat poświęcony jest w całości systemowi zarządzania bezpieczeństwem SGT.
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2. POLITYKA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM SGT

Kierownictwo EuRoPol GAZ S.A. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji SGT
przyjęło następującą politykę:

• nieustanne identyfikowanie zagrożenia związanego z użytkowaniem SGT.
• podejmowanie działań w celu zapobieżenia lub ograniczenia skutków potencjalnych

incydentów i awarii poprzez stosowanie właściwych standardów
i udokumentowanych procedur,

• staranny dobór i szkolenie personelu. Regularna ocena kompetencji pracowników
oraz kompetencji i zdolności wykonawców, dostawców i partnerów,

• działanie według jasno zdefiniowanych reguł. Budowa systemu zarządzania
eksploatacją SGT z uwzględnieniem analizy ryzyka. Dokonywanie regularnie oceny
zmian w technologii, urządzeniach i organizacji, aby mieć pewność, że ryzyko
pozostaje na akceptowalnym poziomie,

• prowadzenie zapisów o incydentach i awariach. Analiza incydentów
i podejmowanie działań korygujących, aby uniknąć podobnych zdarzeń
w przyszłości. Opracowanie Planów Operacyjno - Ratowniczych i zapewnienie
odpowiednich urządzeń, sprzętu i wyszkolonego personelu, aby chronić
społeczeństwo i pracowników na wypadek awarii.

Dla realizacji tej polityki został opracowany Program Zapobiegania Awariom, który oparty
jest o system zarządzania bezpieczeństwem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.

3. STRUKTURA I ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

Relacje strukturalne w systemie bezpieczeństwa i wokół niego przedstawione są na
schemacie (rys.l). System integruje elementy techniki i wymagania przepisów, uwzględniając
przy tym ryzyko związane z eksploatacją SGT. W kategoriach technicznych SGT jest
obiektem bezpiecznym, jeżeli jego stan techniczny gwarantuje niezawodność i trwałość a
ryzyko eksploatacji jest akceptowalne. W kategoriach prawnych SGT jest obiektem
bezpiecznym, jeżeli zostały spełnione wymagania ustawowe dotyczące bezpieczeństwa.
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4. PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM

4.1. Zagrożenia

Teoretycznie w gazociągu przesyłowym gazu ziemnego mogą zaistnieć zagrożenia
spowodowane:

• pęknięciem rurociągu na skutek wady materiałowej, zmęczenia materiału, wady
spoiny, korozji naprężeniowej;

• perforacją ścianki rurociągu wskutek korozji wżerowej;
• utratą szczelności armatury, urządzeń technologicznych, urządzeń pomiarowych,

monobloków izolujących, połączeń rozłącznych — w wyniku pęknięcia, zużycia
uszczelnienia, zmniejszenia się wymaganej siły docisku, wady spoiny;

• błędami i zaniedbaniem przez człowieka, takimi jak, np.: błędy wykonawstwa podczas
budowy i remontów, spowodowanie niekontrolowanego upustu gazu do atmosfery, nie
przestrzeganie procedur i instrukcji eksploatacyjnych, przepisów bhp;

• zewnętrznym działaniem człowieka (np. niewłaściwie prowadzona, nie uzgodniona
działalność gospodarcza stron trzecich w strefie kontrolowanej gazociągu, zamachy,
sabotaż, rabunki, wandalizm), zjawiskami klimatycznymi (np. powódź, ulewny
deszcz, osunięcie ziemi, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury powietrza do
-40°C, huragan) lub w wyniku katastrofy (np. pożar, eksplozja na przyległym terenie,
uderzenie samolotu, helikoptera).

Błędy i zaniedbania człowieka oraz działania i zjawiska zewnętrzne mogą doprowadzić
do wypływu gazu, ale niezależnie od tego czy doprowadzą do wypływu gazu, same w sobie
stanowią zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Zamachy, akty sabotażu i wandalizmu zagrażają teoretycznie SGT, tzn. wszystkim jego
obiektom, elementom technologicznym i nie technologicznym. Podobne zagrożenie stwarzają
pożary i eksplozje na przyległym terenie, powodzie, uderzenia samolotu czy helikoptera
Huragany mogą powodować zerwanie dachów budynków i uszkodzenia wież antenowych.
Osunięcia ziemi mogą zagrażać gazociągowi a bardzo niskie temperatury mogą prowadzić do
uszkodzenia filtrów w wyniku zamarzania kondensatu.

Wyładowania piorunowe mogą zagrażać naziemnym elementom technologicznym,
urządzeniom i instalacjom: elektroenergetycznym, łączności i sterowania, wieżom
antenowym, aparaturze kontrolno - pomiarowej i stacjom ochrony katodowej. Dzięki decyzji
o zastosowaniu I poziomu ochrony odgromowej zamontowane zostały urządzenia
piorunochronne, których skuteczność ochrony ocenia się na 98%.

4.2. Analiza, ocena i prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń

Instalacja, jaką jest system przesyłu gazu rurociągiem wraz z tłoczniami, należy do
najbezpieczniejszych instalacji przemysłowych. Według danych EGIG (European Gas
Pipeline Incident Data Group) dotyczących ponad 110.000. km gazociągów przesyłowych, w
krajach Europy Zachodniej w latach 1972 + 1998 nie było ani jednej awarii gazociągu
wysokiego ciśnienia, która pociągnęłaby za sobą śmierć osób postronnych. Wiatach 1972 -s-
1998 zanotowano 0,480/1000 km/rok incydentów, czyli niepomyślnych zdarzeń
prowadzących do niezamierzonego wypływu gazu z sieci gazociągów przesyłowych. Liczba
incydentów systematycznie maleje: w latach 1994 -*-1998 wyniosła ona 0,211/1000 km/rok, a
w roku 1998 — 0,192/1000 km/rok. Główną ich przyczyną są działania strony trzeciej (59%
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wszystkich incydentów prowadzących do wypływu gazu), ale tutaj również rysuje się
tendencja malejąca. W 96 -=- 97 % przypadków wypływu gazu nie dochodzi do jego zapłonu.

Uszkodzenia ścianki gazociągu podczas prac ziemnych prowadzonych w strefie
kontrolowanej przez strony trzecie dotyczą przede wszystkim gazociągów o małych
średnicach i niewielkich grubościach ścianki. Gazociąg tranzytowy zbudowany z rur
o średnicy zewnętrznej 1422 mm i o grubości ścianki od 19,2 do 24,5 mm, przykryty warstwą
gruntu o grubości minimum 0,8 m jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia przez
mechaniczny lub ręczny sprzęt do robót ziemnych.

Czasami, mimo stosowanych zabezpieczeń, mogą wystąpić celowe działania człowieka
skierowane przeciwko SGT. Zjawiska klimatyczne, podobnie jak katastrofy lotnicze, z
oczywistych względów są poza kontrolą EuRoPol GAZ S.A. Nie można też wykluczyć
błędów i zaniedbań człowieka. Mogą mieć miejsce również zagrożenia awarią o podłożu
rodzajowym związane z techniką, mimo zastosowania najlepszych materiałów i
nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz zatrudnienia wysokokwalifikowanych
wykonawców, aczkolwiek prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie.

Teoretyczne prawdopodobieństwo wybuchu i zapalenia się gazu obliczone dla gazociągu
o parametrach SGT przy pomocy brytyjskiego programu komputerowego TRANSPIRE
wynosi:

• przy ciśnieniu roboczym 6,4 MPa p = 4,0 x 10"8 zdarzeń/km/rok,
• przy ciśnieniu roboczym 7,4 MPa p = 9,9 x 10"8 zdarzeń/km/rok,

• przy ciśnieniu roboczym 8,4 MPa p = 2,5x10" zdarzeń/km/rok.

4.3. Scenariusze zdarzeń awaryjnych

Wypływ gazu jest początkiem ciągu zdarzeń prowadzących, lub nie, do powstania
sytuacji zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Scenariusze zdarzeń zapoczątkowanych wypływem gazu przedstawiono na schemacie
blokowym (rys.2).

Pożar i wybuch gazu stanowią bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska, a także przyczyniają się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Ponadto mogą być
przyczyną katastrofy budowlanej.

Wypływ gazu do atmosfery przyczynia się także do zwiększenia efektu cieplarnianego.

Wypływ gazu do gleby powoduje jej wysuszenie i zmniejszenie gęstości oraz względne
zmniejszenie ilości tlenu w stosunku do metanu i CO2 będącego efektem rozkładu metanu na
wodę i CO2.
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4.4. Ocena potencjalnych skutków zdarzeń awaryjnych

Zapłon gazu występuje w nie więcej niż 3 •*• 4 %. przypadków wypływu gazu z instalacji.
Jeżeli po zapłonie nastąpi pożar błyskawiczny, któremu nie towarzyszy uderzeniowa fala
ciśnieniowa, to skutki pożaru (zasięg strefy termicznej) są stosunkowo najmniejsze.
Groźniejsze, bardziej rozległe, skutki dla otoczenia pociąga za sobą pożar strumieniowy
związany ze strumieniowym wypływem gazu z instalacji. Najbardziej rozległe negatywne
skutki dla ludzi i środowiska, łącznie z możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej,
przynosi wybuch gazu czyli gwałtowne spalanie połączone ze wzrostem ciśnienia. W wyniku
inicjacji iskrowej wybucha mieszanina gazu z powietrzem, jeżeli gaz stanowi 4,9 +• 15,5 %
objętościowych mieszaniny. Jeżeli zapłon następuje z opóźnieniem w przestrzeni zamkniętej,
to z reguły dochodzi do-wybuchu i katastrofy budowlanej.

Przy wybuchu gazu w terenie otwartym, obszar objęty skutkami fali uderzeniowej jest
znacznie mniejszy niż obszar objęty skutkami promieniowania cieplnego. Przyjmuje się, że
bezpieczny poziom promieniowania cieplnego dla człowieka wynosi 1 kW/m2. Przy zapłonie
gazu po rozerwaniu gazociągu o parametrach SGT (DN 1400 mm i Pr = 8,4 MPa), przy
założeniu najbardziej niekorzystnego przypadku, kiedy miejsce rozerwania znajdzie się na
odcinku gazociągu o długości 35 km (największa odległość pomiędzy zespołami zaporowo -
upustowymi), ucieczka ludzi w bezpieczny obszar możliwa jest z odległości 750 +• 850 m od
gazociągu, w zależności od kierunku wiatru. Promień rażenia częściami rozerwanego
gazociągu nie przekracza na ogół 100 m, jeżeli nie nastąpi wybuch gazu.

4.5. Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii SGT

Aby móc zapobiegać awariom, ograniczać i zwalczać ich skutki, SGT został
zaprojektowany jako obiekt w założeniu niezawodny i wybudowany przez firmy posiadające
systemy jakości. Jest eksploatowany zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i poddawany
ocenie stanu technicznego oraz ocenie ryzyka. Struktura organizacyjna EuRoPol GAZ S.A.,
ścisły podział obowiązków i kompetencji, kwalifikacje i szkolenie personelu, znajomość i
analiza zagrożeń, są to elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem, które umożliwiają
realizację programu zapobiegania awariom.

4.5.1. Dobór rozwiązań projektowych, materiałów, urządzeń i środków technicznych
pod względem zapewnienia niezawodności SGT

U podstaw programu zapobiegania awariom leżą niżej wymienione środki zastosowane w
fazie projektowania i budowy SGT, w tym dobór trasy gazociągu, dobór materiałów,
urządzeń i wyposażenia SGT:

• trasa gazociągu została poprowadzona przez tereny o małej gęstości zaludnienia, z
daleka od rejonów rekreacyjnych, miejsc przyrodniczo chronionych i miejsc
gromadzenia się ludzi. Trasa gazociągu i lokalizacja tłoczni zostały uzgodnione
z organami właściwymi ds. ochrony środowiska,

• dokumentacja projektowa SGT została wykonana zgodnie ze światowym stanem
wiedzy i techniki, z zastosowaniem obowiązujących przepisów i aktualnych norm,
przy użyciu nowoczesnych metod projektowania,

• przy doborze materiałów i rozwiązań projektowych jak również wymagań co do
wykonawstwa, kierowano się potrzebą zapewnienia niezawodności i trwałości obiektu
gwarantujących jego integralność i zdatność użytkową. Dotyczy to rur, połączeń
spawanych, armatury, urządzeń technologicznych, urządzeń i instalacji elektrycznych,
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sterowania i automatyki, ochrony katodowej, łączności. Projektując obiekt technicznie
integralny projektowano tym samym obiekt bezpieczny.

Zastosowano środki techniczne dla zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków. Do
najważniejszych należą:

• ciągły monitoring i sterowanie w systemie SCADA (sterowanie i gromadzenie
danych) obejmujący zespoły sprężarka - turbina, armaturę odcinającą w zespołach
zaporowo - upustowych i w zespołach przyłączeniowych tłoczni, filtry, chłodnice
gazu, kotłownie, stacje pomiarowe przepływu i parametrów gazu (ciśnienie
i temperatura), stacje ochrony katodowej,

• sygnalizacja (w systemie SCADA) stanów awaryjnych napędów armatury, stanów
awaryjnych w instalacji elektrycznej i w obwodach automatyki i pomiarów,

• system telekomunikacyjny zapewniający komunikację pomiędzy obiektami SGT i
Centralną Dyspozytornią w Warszawie,

• aparatura w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożenia wybuchem,
• instalacja azotu dla przedmuchiwania instalacji przy usuwaniu gazu zorurowania

(rurociągów technologicznych) tłoczni celem uniknięcia wytworzenia mieszanki
wybuchowej,

• system automatycznej sygnalizacji pożarowej z niezależnym układem czujek,
ostrzegaczy pożarowych i sygnalizatorów na tłoczniach,

• system (System Line Break) na części liniowej dający możliwość zamykania zaworów
odcinających na obydwóch końcach odcinka gazociągu, na którym nastąpił wyciek
gazu.

4.5.2. Zapewnienie jakości w procesie budowy SGT

Podczas wykonawstwa obiektów SGT wysoką rangę nadano działaniom mającym na celu
osiągnięcie najwyższego poziomu jakości robót. Zastosowano technologie montażu i metody
kontroli jakości, które sprawdziły się w innych rejonach świata do budowy rurociągów
przesyłowych, a przyjęte wymagania jakościowe dorównywały, bądź nawet przewyższały,
kryteria stosowane na świecie dla analogicznych konstrukcji.

Dla inwestycji został opracowany System Zapewnienia Jakości oparty na wymaganiach
norm serii ISO 9000, który objął wszystkie fazy realizacji inwestycji począwszy od prac
projektowych, poprzez dostawy materiałów, roboty montażowo - spawalnicze a skończywszy
na próbach odbiorowych gazociągu.

Bardzo wysokie wymagania jakościowe postawiono wykonawcom robót i producentom
materiałów oraz urządzeń przeznaczonych do budowy gazociągu. Usługi realizowały te
firmy, które stosowały system oparty na normach serii ISO 9000, a dostawcy dodatkowo
musieli potwierdzić swój system jakości certyfikatem zgodności.

Szczególny tryb zaplanowano dla procesów specjalnych, takich jak: spawanie, gięcie rur
czy też nakładanie powłok antykorozyjnych. Kwalifikacja tych procesów wymagała
przeprowadzenia prób technologicznych i badań własności wykonanych elementów
próbnych, a następnie dokonania ich oceny wg kryteriów określonych w przedmiotowych
normach. Czynności takie odbywały się zawsze w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego i organizacji certyfikującej. Badania kwalifikacyjne elementów próbnych
przeprowadzane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji (obecnie Polskie Centrum Akredytacji).
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Jako podstawową metodę kontroli jakości spoin przyjęto badania ultradźwiękowe przy
zastosowaniu urządzenia automatycznego, które pozwalało na skanowanie spoin
obwodowych rurociągu przy ciągłej rejestracji wyników badania w postaci zapisu cyfrowego,
umożliwiającego natychmiastową ocenę wykonywanych połączeń. Tą metodą kontroli objęto
100% złączy obwodowych gazociągu. Ponadto ok. 30% spoin, znajdujących się w obszarze
zwiększonych obciążeń poddawano dodatkowo kontroli radiograficznej. Wysoka skuteczność
automatycznej metody badań ultradźwiękowych w wykrywaniu wad spoin obwodowych
rurociągów oraz przyjęte surowe kryteria akceptacji złączy sprawiły, że poziom ufności do
jakości prac spawalniczych na budowie gazociągu tranzytowego jest znacznie wyższy niż
w przypadku tradycyjnie stosowanych metod radiograficznej czy też ręcznej kontroli
ultradźwiękowej.

Po zakończeniu montażu wszystkie odcinki gazociągu poddane zostały próbom
ciśnieniowym - próbie wytężeniowej (stress test), polegającej na kilkakrotnym obciążaniu
gazociągu ciśnieniem, wywołującym w ściance rury naprężenia przekraczające o ok. 10%
granicę plastyczności materiału, z którego jest wykonany, a następnie badaniu szczelności, w
czasie którego przez co najmniej 24 godziny utrzymywane było wytężenie materiału rur
bliskie granicy plastyczności stali. Przy tak wysokim wytężeniu materiału w czasie badań
ujawniane są nie tylko ewentualne nieszczelności, ale również neutralizowane są drobne
wady materiałowe i naprężenia wewnętrzne, które mają wpływ na trwałość i niezawodność
gazociągu. Pozytywny rezultat tych badań jest ostatecznym dowodem zdolności gazociągu do
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji.

Ponadto Inwestor poddał wybudowany gazociąg procesowi certyfikacji przez niezależne
organizacje o światowej renomie. W ramach procedury certyfikacji dokonana została ocena
prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych, zgodności z wymaganiami odpowiednich
norm i przepisów, a także spełnienia wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa
przyszłej eksploatacji. W wyniku postępowania certyfikacyjnego firma Bureau Veritas
wydała dla części liniowej gazociągu tranzytowego, a Polski Rejestr Statków dla tłoczni,
Certyfikaty Bezpieczeństwa (Safety Certificate), które potwierdzają, że obiekty SGT spełniają
wymagania polskich i międzynarodowych norm i przepisów i mogą być bezpiecznie
eksploatowane.

W związku z realizacją inwestycji przeprowadzono także wnikliwą analizę oddziaływania
gazociągu na środowisko naturalne i możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Na
zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał raport
opracowany przez ekspertów niezależnej firmy CES Consulting Engineers Salzgitter/Niemcy
we współpracy z EKO-Konsult/Polska. Dokument ten pt.: „Studium ochrony przyrody
w związku z budową polskiego odcinka gazociągu Rosja - Europa Zachodnia" potwierdza
tezę o wysokim poziomie wymagań jakościowych na budowie gazociągu. Raport wysoko
ocenia przyjęte metody kontroli jakości spawania i przyjęte kryteria akceptacji, uznając je za
wyższe ponad to, co normalnie wymagane jest w Europie. Jednym ze stwierdzeń raportu jest:
„(...) podstawowy zakres bezpieczeństwa jest na takim poziomie, że praktycznie nie można
spodziewać się, aby mogło dojść do rozszczelnienia gazociągu lub do jego pęknięcia. Biorąc
pod uwagę, że wszystkie standardy ekologiczne i techniczne oraz system zapewniania jakości,
których stosowanie zaobserwowano na budowie, są na poziomie europejskim, można
wykluczyć ryzyko związane z budową i eksploatacją gazociągu jamalskiego (...)".
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4.6. Profilaktyczna obsługa SGT według określonych procedur postępowania

4.6.1. Szkolenie służb eksploatacyjnych

Czynności eksploatacyjne wykonuje oraz nadzoruje wyłącznie personel posiadający
wymagane kwalifikacje, potwierdzone aktualnymi świadectwami. Powyższe dotyczy
zarówno pracowników własnych jak i pracowników firm wykonawczych i serwisowych:

• prace na obiektach SGT oraz w strefie kontrolowanej gazociągu, za wyjątkiem prac
związanych z uprawami rolnymi i leśnymi, wykonywanych przez właścicieli gruntu,
odbywają się pod nadzorem osób posiadających udokumentowane kwalifikacje do
nadzorowania prac na obiektach energetycznych i dopuszczonych przez EuRoPol
GAZ S.A. do sprawowania nadzoru,

• wszyscy pracownicy wykonujący prace eksploatacyjne przechodzą przeszkolenie
z zakresu bhp,

• pracownicy obsługujący urządzenia i instalacje wymagające specjalnych kwalifikacji
są odpowiednio przeszkoleni i posiadają odpowiednie świadectwa,

• pracownicy zajmujący się remontami i naprawami posiadają wymagane kwalifikacje
zawodowe oraz świadectwa, wystawione przez uprawnione instytucje, względnie
przez dostawców urządzeń lub technologii uprawniające do wykonywania prac
specjalistycznych.

4.6.2. Procedury i instrukcje bezpiecznej eksploatacji

Działania na obiektach SGT lub w ich strefie kontrolowanej są podejmowane i
prowadzone według ściśle określonych zasad, sformułowanych pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa:

• obsługi profilaktyczne prowadzone są według instrukcji eksploatacyjnych
zatwierdzonych do stosowania przez Kierownictwo Spółki. Instrukcje obowiązują
zewnętrzne organizacje poprzez uregulowania określone w Umowie. W przypadkach
uzasadnionych, takich jak awarie, dopuszcza się działanie bez szczegółowej instrukcji,
lecz zgodnie z wymaganiami Planu Operacyjno - Ratowniczego określającego zasady
postępowania w takich sytuacjach,

• prace gazo niebezpieczne, które muszą być nadzorowane przez osoby posiadające
kwalifikacje i upoważnienia do podejmowania decyzji w sytuacjach odmiennych od
opisanych w instrukcjach. Zakres podejmowanych decyzji, wymagane uzgodnienia
i akceptacje są określone w stosownych procedurach postępowania, np. w procedurze
prac gazo niebezpiecznych,

• prace remontowe, które są wykonywane na podstawie planu remontów
przygotowanego zgodnie z formalną procedurą i podlegającego akceptacji
Kierownictwa Spółki. Odpowiedzialność za wykonywane prace remontowe określona
jest w umowach z wykonawcami. Remonty prowadzą wykonawcy posiadający
udokumentowane systemy zarządzania jakością. EuRoPol GAZ S.A. sprawuje nadzór
nad wykonawstwem poprzez swoich inspektorów lub inspektorów innych organizacji.

Zarządzający obiektami prowadzą książki obiektu budowlanego, w których odnotowywa-
ne są zdarzenia związane z eksploatacją obiektów SGT, w tym badania diagnostyczne,
kontrole stanu technicznego, prace remontowe i modernizacyjne, awarie.

Obsługi profilaktyczne SGT wykonuje się według szczegółowych instrukcji
eksploatacyjnych. Instrukcje te obejmują:

• kontrole, których celem jest porównanie aktualnego stanu obiektu z wymaganiami
i ustalenie zaistniałych nieprawidłowości,
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• badania i sprawdzenia działania, których celem jest określenie parametrów
technicznych obiektu, zwykle poprzez pomiary,

• przeglądy, które polegają na systematycznym, w określonych odstępach czasu
sprawdzaniu stanu technicznego obiektu poprzez oględziny, wymiany elementów,
naprawy,

• konserwacje, których celem jest zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym
oddziaływaniem środowiska.

Instrukcje mają postać pisemnych reguł. Dotyczą sposobów wykonywania czynności
eksploatacyjnych, opisują warunki wykonywania i kontroli działań związanych z
czynnościami eksploatacyjnymi. Instrukcje opisują co ma być wykonane i przez kogo, kiedy,
gdzie i jak należy to wykonać, jakich materiałów, narzędzi i sprzętu należy użyć oraz jak
należy to zapisać.

Zaopatrzenie w materiały i części zamienne odbywa się zgodnie z formalną procedurą,
która opisuje planowanie dostaw, wybór dostawców, przygotowanie i przegląd umów.
Procedura dotyczy zapasów na bieżące potrzeby oraz zapasu awaryjnego.

Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonywane przez strony trzecie są uzgadniane
i nadzorowane przez odpowiednie komórki organizacyjne Spółki. EuRoPol GAZ S.A.
wydaje, na wniosek strony trzeciej, warunki techniczne projektu. Opracowana dokumentacja
jest następnie uzgadniana, prace są nadzorowane przez służby eksploatacyjne i zostaje
opracowana dokumentacja powykonawcza. Wszystkie prace wykonywane przez strony
trzecie są inwentaryzowane i dokumentowane w bazie danych.

Na wypadek ewentualnego zagrożenia na podstawie analizy przewidywanych sytuacji
awaryjnych sporządzone zostały Plany Operacyjno - Ratownicze. Plany Operacyjno -
Ratownicze zostały dostarczone odpowiednim komendantom wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej: dają one niezbędne informacje o działaniach podejmowanych na wypadek
awarii przez jednostki eksploatacyjne na własnym terenie oraz informacje służące do
opracowania zewnętrznych Planów Operacyjno - Ratowniczych.

4.6.3. Mechanizmy umożliwiające analizę zagrożeń awarią
i ocenę prawdopodobieństwa jej wystąpienia

System Gazociągów Tranzytowych jest monitorowany poprzez cyklicznie wykonywane
pomiary i badania parametrów technicznych oraz przez akwizycję wartości wybranych
parametrów technicznych realizowaną przez system sterowania i akwizycji danych (SCADA).

Diagnostyka stanu technicznego części liniowej obejmuje diagnostykę rur i ich połączeń,
diagnostykę systemu zabezpieczenia gazociągu przed korozją oraz diagnostykę armatury wraz
z napędami, zainstalowanej w zespołach zaporowo - upustowych.

Diagnostyka tłoczni, zespołów podłączeniowych tłoczni oraz pomiarowni obejmuje:
diagnostykę sprężarek, filtrów, chłodni, armatury i napędów armatury oraz systemów
zabezpieczenia przed korozją gazociągów na terenie tłoczni i zespołów podłączeniowych
tłoczni.

Badanie rur pozwala wykryć uszkodzenia spowodowane działalnością stron trzecich,
ruchami gruntu oraz korozją zewnętrzną i wewnętrzną. Badanie systemu zabezpieczenia
przed korozją ujawnia miejsca gdzie zabezpieczenie jest niewystarczające, czyli gdzie może
rozwinąć się, lub rozwija się korozja ogólna, wżerowa i naprężeniowa.

Badanie gazociągu wykonuje się od wewnątrz lub od zewnątrz. Badanie od wewnątrz
przeprowadza się poprzez pomiary za pomocą tłokowego urządzenia diagnozującego, które
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przemieszcza się w gazociągu pod ciśnieniem gazu. Badanie z powierzchni ziemi obejmuje
pomiary elektryczne, na podstawie których ocenia się stan systemu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego gazociągu.

Ocenę stanu technicznego przeprowadza się na podstawie analizy zapisów z
wykonywanych obsług profilaktycznych oraz wyników badań diagnostycznych. Ocena
polega na porównaniu wartości parametrów technicznych opisujących stan SGT z
wartościami normatywnymi, projektowymi lub określonymi w procedurach i instrukcjach
eksploatacyjnych.

Dla oceny części liniowej SGT jest wdrażany model punktowy, który jest jakościowym
systemem oceny stanu technicznego z uwzględnieniem ryzyka. System-przyjmuje arbitralną,
opartą na wiedzy, doświadczeniu i intuicji specjalistów, punktową ocenę istotnych
parametrów gazociągu i szeroko rozumianego środowiska. Przewiduje się dokonywanie
oceny stanu technicznego i oceny ryzyka gazociągu raz na rok

5. AUDITY I PRZEGLĄDY

Struktura i elementy systemu bezpieczeństwa będą podlegać wewnętrznym auditom i
przeglądom kierownictwa Spółki pod względem aktualności, skuteczności i zgodności z
przepisami prawnymi i standardami.

Audit ma dostarczyć kierownictwu aktualnej informacji o systemie bezpieczeństwa,
identyfikować problemy oraz inicjować zmiany mające na celu dalsze doskonalenie
wdrażanego systemu.

6. PODSUMOWANIE

Jesteśmy na etapie wprowadzania przedstawionego systemu zarządzania
bezpieczeństwem. Wdrożone zostały procedury i instrukcje bezpiecznej eksploatacji,
opracowane Plany Operacyjno - Ratownicze, Program Zapobiegania Awariom i Raport
Bezpieczeństwa. Przed nami jest wdrożenie takich elementów systemu jak: ocena stanu
technicznego z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz procedury auditowania i przeglądu
systemu zarządzania.

System zarządzania bezpieczeństwem wdrażamy z głębokim przekonaniem, że przyczyni
się on do uzyskania minimalizacji ryzyka awarii na poziomie akceptowalnym, co pozwoli
prowadzić eksploatację SGT w sposób bezpieczny i zapewniający niezawodność przesyłu
gazu.

Literatura:
1. Opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem gazociągu tranzytowego przy

uwzględnieniu tendencji legislacyjnych Unii Europejskiej. Instytut Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie, grudzień 2002r.

2. Raport o bezpieczeństwie I. nitki SGT. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
„Gazoprojekt" S.A., grudzień 2002r.
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DIAGNOSTYKA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
W FAZIE UŻYTKOWANIA

MACIEJ WITEK

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie,

W referacie omówiono problematyką bezpieczeństwa użytkowania gazociągów wysokiego
ciśnienia. Przedstawiono zagadnienia zastosowania badań diagnostycznych gazociągów w
fazie użytkowania jako narzędzia ograniczania ryzyka eksploatacji sieci. Zestawiono korzyści
z prowadzenia eksploatacji gazociągów w oparciu o badania diagnostyczne.

1. WSTĘP

Sieć przesyłowa gazu powinna być eksploatowana z uwzględnieniem trzech warunków:
- bezpieczeństwa użytkowania - wyrażonego akceptowalnym przez operatora

poziomem ryzyka eksploatacji;
- niezawodności transportu - system powinien dostarczać gaz przy zachowaniu

wymaganych parametrów umownych, tj. minimalnego ciśnienia, przepływu,
zamówionej przepustowości;

- efektywności przesyłu - wyrażonej niskimi kosztami eksploatacji systemu, które
tworzą warunki konkurencji na rynku energii.

Cykl życia rurociągu został podzielony zgodnie z normą EN-15941 na trzy fazy:
- projektowanie;
- budowa i testy powykonawcze;
- operatorstwo i utrzymanie (użytkowanie).

W dalszej części referatu Autor skupia się na omówieniu narzędzi diagnostycznych dla
gazociągów będących w fazie użytkowania.

2. BADANIA DIAGNOSTYCZNE GAZOCIĄGÓW W FAZIE UŻYTKOWANIA

Narzędziami diagnostyki dla gazociągów wysokiego ciśnienia w fazie użytkowania są:
(1) testy ciśnieniowe2;
(2) inspekcje od wewnątrz tłokami użytkowymi i pomiarowymi;
(3) badania systemu zabezpieczania przed korozją.

Wykorzystanie badań diagnostycznych mających działanie zapobiegawcze powstaniu
uszkodzeń ścianki gazociągu, poprzez wykrycie przyczyn powstawania defektów, nosi nazwę
metod diagnostyki proaktywnej. Do tej grupy badań zaliczamy metody pomiarowe w
ochronie przeciwkorozyjnej. Pozostałe dwie metody diagnostyczne gazociągów przesyłowych
- inspekcje tłokami oraz próby ciśnieniowe, są metodami reaktywnymi, ujawniającymi
defekty ścianki gazociągu w czasie prowadzenia badań.

1 „Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar", roz. 4, s. 13
2 próby hydrauliczne standardowe lub specjalne
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3. ZASTOSOWANIE PRÓB CIŚNIENIOWYCH GAZOCIĄGÓW
PO DŁUGOLETNIEJ EKSPLOATACJI

Wykonanie specjalnej, lub standardowej, próby wytrzymałości gazociągu po długim
okresie eksploatacji pozwala sprawdzić aktualny stan techniczny obiektu gazociągowego.
Badania mają za zadanie wykrycie defektów rurociągu, które ujawniają się podczas testów
ciśnieniowych. Na gazociągach wysokiego ciśnienia wykonuje się kolejno po sobie - test
wytrzymałości, po czym następuje - próba szczelności. Wysokość ciśnień oraz czas trwania
prób wyróżniają tzw. próby specjalne - na granicy plastyczności materiału stalowego
gazociągu oraz próby hydrauliczne standardowe - do ciśnienia max 1,5 p r

3.

Rolę prób specjalnych jako metod diagnostycznych użytkowanych gazociągów można
ująć następująco:

(1) zbadanie w sposób doświadczamy aktualnego stanu technicznego gazociągu poprzez
ujawnienie podczas testów wad krytycznych, przy poziomie ciśnienia wykonanego
testu;

(2) przemieszczenie lub zlikwidowanie naprężeń powstałych podczas budowy i
eksploatacji;

(3) przedłużenie możliwości użytkowania gazociągu o kilkadziesiąt lat poprzez
polepszenie właściwości mechanicznych stali, z której jest on wykonany.

Oprócz wymienionych korzyści płynących z zastosowania testów naprężeniowych na
granicy plastyczności stali, wykonanie na użytkowanych gazociągach standardowych lub
specjalnych prób ciśnieniowych pozwala również na:

(1) podwyższenie ciśnienia roboczego gazociągu do wartości max 0.72 p w
4 - dla

gazociągów drugiej klasy lokalizacji lub do wartości ciśnienia obliczeniowego po
przeprowadzeniu próby specjalnej - dla odcinków gazociągów pierwszej klasy
lokalizacji.

(2) zakwalifikowanie gazociągów do odpowiedniej klasy lokalizacji zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe [1], po wykonaniu testów naprężeniowych do
wartości ciśnienia próby wytrzymałości wynoszącego 1.4 p/ - dla gazociągów drugiej
klasy lokalizacji lub wykonaniu próby specjalnej oraz przeprowadzeniu obliczeń
sprawdzających dla gazociągów pierwszej klasy lokalizacji.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem z technicznego punktu widzenia, jest wykonanie
próby specjalnej gazociągu5 oraz obliczeniowe sprawdzenie warunku dopuszczalności
maksymalnych naprężeń obwodowych w ściance gazociągu wywołanych ciśnieniem
roboczym gazu, określonego w §7, pt.2 RMP [1].

W Regionalnym Oddziale Przesyłu w Warszawie zrealizowano testy ciśnieniowe dwóch
odcinków gazociągów po długoletniej eksploatacji:

• odcinek 15.6 [km] gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, MOP 3.2 MPa, relacji
Rembelszczyzna -Huta, użytkowany przez 32-lata.

• odcinek 6.5 [km] gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, MOP 5,5 MPa relacji
Grabówka- Białystok, użytkowany przez 27 lat.

3 p r -maksymalne ciśnienie robocze gazociągu (MOP)
4 p w - ciśnienie próby wytrzymałości
5 choć nie jest to formalnie konieczne dla użytkowanych gazociągów zakwalifikowanych do drugiej klasy

lokalizacji
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Realizacja prób ciśnieniowych użytkowanych gazociągów ma oprócz wyszczególnionych
korzyści, jedną wadę w stosunku do pozostałych badań diagnostycznych - wymaga
wyłączenia odcinka z ruchu sieciowego, odgazowania oraz wykonania prac budowlano-
montażowych dostosowujących odcinki gazociągu do prób.

4. ROLA TŁOKÓW POMIAROWYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA
SIECI PRZESYŁOWEJ GAZU

W eksploatacji sieci gazowej wysokiego ciśnienia zastosowanych zostało kilka rodzajów
tłoków pomiarowych tzw. "inteligentnych", służących do:

(1) badania geometrii wewnętrznej gazociągu;
(2) określenia profilu trasy gazociągu;
(3) określenia defektów ścianki rurociągu;
(4) wykrywania nieszczelności.

Najbardziej powszechnymi, ze względu na zakres detekcji defektów oraz możliwości
zastosowania w gazociągach przesyłowych, są tłoki pomiarowe do określania defektów
ścianki działające na zasadzie rozproszenia magnetycznego (MFL - ang. Magnetic Flux
Leakage). Tłoki diagnostyczne stosowane są w gazociągach „in-line", co oznacza, że badania
odbywają się bez wyłączania rurociągu z ruchu sieciowego.

Projekt badań „in-line" eksploatowanego gazociągu przesyłowego przy pomocy tłoków
pomiarowych składa się z następujących etapów:

(1) przygotowanie gazociągu do badań przy pomocy tłoków użytkowych (czyszczących,
tłoków do sprawdzeń drożności);

(2) ocena wewnętrznej geometrii rurociągu za pomocą tłoka pomiarowego;
(3) inspekcja tłokiem pomiarowym - w przypadku rurociągów przesyłowych gazu

najczęściej metodą rozproszenia magnetycznego;
(4) wykonanie analiz - interpretacja wyników, analiza niezawodności pracy gazociągu,

analiza ryzyka, opracowanie programu napraw lub rehabilitacji technicznej;
(5) realizacja programu napraw niezbędnych i profilaktycznych, wynikającego z raportu

końcowego inspekcji.

Tłoki pomiarowe służą wykryciu defektów ścianki gazociągu oraz ocenie ich istotności
pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sieci. W przypadku, gdy w wyniku
inspekcji stwierdzono defekty ścianki rurociągu, dopuszczalne ciśnienie uszkodzonej rury
będzie wynikać z obliczeń uwzględniających wielkości charakterystyczne defektów. Dla
określenia maksymalnych dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych gazociągu po
inspekcji tłokiem pomiarowym, stosuje się analizy przydatności obiektu do stawianego celu,
tzn. przesyłania gazu pod wymaganym ciśnieniem roboczym. Dane uzyskane w wyniku
inspekcji tłokiem służą również do analiz ryzyka eksploatacji gazociągu.

Korzyści, wynikające z wykorzystania wyników inspekcji tłokami gazociągów
przesyłowych, wpływające na obniżenie ryzyka ujęto poniżej:

• identyfikacja defektów ścianki gazociągu (nie tylko w odniesieniu do uszkodzeń
korozyjnych);

• monitorowanie procesu korozji w czasie (wyznaczenie prędkości korozji);
• możliwość obliczenia rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa eksploatowanego

gazociągu oraz wyznaczenie zmian w trakcie eksploatacji.
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5. DIAGNOSTYKA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ

Diagnostyka systemu zabezpieczenia przed korozją zalicza się do grupy metod
diagnostyki proaktywnej, tzn. pozwalających wykryć przyczyny powstawania defektów
ścianki gazociągu. Do najbardziej rozpowszechnionych w ROP w Warszawie metod badań
systemu zabezpieczenia przed korozją zaliczamy:

- IFO, (ang. Intensive Fault Location);
- DCVG, (Direct Current Voltage Gradient);
- CIPS, (Close Interval Potential Survey).

Wymienione metody badań pozwalają wykryć miejsca braku ochrony przeciwkorozyjnej
gazociągu:

- ochrony biernej (defektów powłoki izolacyjnej),
- ochrony czynnej (braku potencjału ochronnego).

Lokalizacja miejsc ubytków powłoki izolacyjnej odbywa się metodami diagnostycznymi
opartymi na zjawiskach przepływu prądu elektrycznego w gruncie. W miejscu ubytku izolacji
prąd wpływa do gazociągu, powodując powstawanie spadków napięć w ziemi otaczającej
gazociąg. Wierzchołek stożka napięciowego usytuowany jest w środku geometrycznym
uszkodzenia powłoki izolacyjnej. Spadki napięć na powierzchni ziemi mierzy się przy
pomocy elektrod odniesienia. Istnieje kilka metod wyznaczania ubytków izolacji gazociągów
stalowych, które oparte są o pomiary gradientów potencjałów w polu prądu stałego,
przemiennego lub metody indukcyjne. W warunkach polskich szczególne znaczenie uzyskała
metoda DCVG, która niezawodnie lokalizuje defekty powłok izolacyjnych. W miejscach
uszkodzeń powłok izolacyjnych wykonywane są pomiary skuteczności czynnej ochrony
katodowej.

Dla określenia skuteczności ochrony katodowej gazociągu przed korozją, wykonywane są
pomiary diagnostyczne powszechnie zwane intensywnymi. Pomiary intensywne polegają
na wyznaczeniu, z przyjętym krokiem pomiarowym (najczęściej 5m), potencjałów
załączeniowego oraz wyłączeniowego, wolnych od składowej omowej IR spadku napięcia w
gruncie pomiędzy elektrodą odniesienia, a rurociągiem. Spadek napięcia IR spowodowany
jest przepływem prądu przez grunt przykrywający gazociąg.

Diagnostyka systemu ochrony przed korozją odgrywa rolę zapobiegawczą powstawaniu
uszkodzeń ścianki, która decyduje o wytrzymałości mechanicznej gazociągu. W miejscach
występowania defektów powłok izolacyjnych może rozwijać się korozja, lecz jest to
uzależnione od kilku innych czynników jak: polaryzacja defektu, rezystywność gruntu,
odczyn pH gruntu, itd.

6. KORZYŚCI Z PROWADZENIA EKSPLOATACJI GAZOCIĄGÓW W OPARCIU
O BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne użytkowanych gazociągów stanowią nowoczesne narzędzie
prowadzenia eksploatacji. Korzyści płynące z zastosowania profilaktycznej diagnostyki
eksploatacyjnej zestawiono poniżej.

(1) Stosowanie diagnostyki w fazie użytkowania pozwala zachować wysoki poziom
techniczny sieci, wyrażony niskim wskaźnikiem ryzyka eksploatacji. Niskie ryzyko
użytkowania oznacza ograniczenie awaryjności gazociągów.



(2) Ograniczenie awaryjności sieci pozwala uniknąć kosztów usuwania awarii oraz ich
skutków, które przy sieciach gazowych wysokiego ciśnienia przynoszą z reguły duże
szkody materialne i środowiskowe.

(3) Analiza wyników badań diagnostycznych i przeprowadzenie niezbędnych napraw
pozwala operatorowi podjąć decyzję o dalszej eksploatacji gazociągu, ponad okres
założony w dokumentacji projektowej. Można stwierdzić, że prowadzenie eksploatacji
gazociągów z wykorzystaniem badań diagnostycznych pozwala nawet dwukrotnie
wydłużyć okres eksploatacji gazociągu.

(4) Przedłużenie okresu użytkowania gazociągu oznacza uniknięcie kosztów inwestycji w
nowy rurociąg, co w warunkach skomplikowanych w Polsce procedur formalno-
prawnych budowy obiektów liniowych, oznacza dla przedsiębiorstwa energetycznego
istotne oszczędności kosztów.

(5) Badania diagnostyczne gazociągów pozwalają w dłuższym okresie eksploatacji obniżyć
koszty użytkowania sieci. Stosowanie badań diagnostycznych czyni zbędnym
wykonywanie wielu czynności obsługowych gazociągów lub zmniejsza ich
częstotliwość, np. patrolowania tras.

(6) Kryterium wyboru konkretnego obiektu do badań diagnostycznych powinno opierać się
na porównaniu poziomu ryzyka wyznaczonego metodą punktową dla poszczególnych
gazociągach w sieci. Gdy operator systemu gazociągowego stwierdzi podwyższony
poziom ryzyka gazociągu powinien podjąć decyzję o zastosowaniu badań
diagnostycznych, dostosowując zakres badań do czynników wywołujących
podwyższone ryzyko użytkowania.

Materiały źródłowe
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 97/2001 poz. 1055).
[2] Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie „Opracowanie metod

diagnostyki stanu technicznego gazociągów przesyłowych"", Kraków, listopad 1996,
materiały nie publikowane.
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PL0500346

PROCESY USZKODZEŃ WEWNĘTRZNYCH W NISKOSTOPOWYCH
STALACH CHROMOWO - MOLIBDENOWYCH PRACUJĄCYCH

POWYŻEJ TEMPERATURY GRANICZNEJ

JANUSZ DOBRZAŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice

Przedstawiono wyniki badań struktury niskostopowych stali Cr-Mo wykazujących
uszkodzenia wewnętrzne po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Wykazano, że w
praktyce eksploatacyjnej elementów kotłów energetycznych pracujących powyżej temperatury
granicznej, dominującym jest międzykrystaliczne pękanie kawitacyjne. Omówiono kolejne
etapy rozwoju uszkodzeń wewnętrznych sposobem międzykrystalicznego pękania
kawitacyjnego, co zilustrowano obrazami struktury. Uzyskane wyniki badań pozwalają
sądzić, że przyczyną zarodkowania pustek podczas pełzania badanych materiałów jest poślizg
po granicach ziarn. Potwierdzono występowanie mechanizmu stycznego koalescencji pustek
zaproponowanego przez Sklenićkę - Saxla. Ujawniono występowanie w praktyce przypadków
międzykrystalicznego pękania szczelinowego. Zilustrowano obrazami struktury sposoby
zarodkowania szczelin klinowych na styku trzech ziarn w zależności od kierunku poślizgu,
podane przez Change i Granta. Dokonano klasyfikacji wewnętrznych uszkodzeń badanych
materiałów w zależności od stopnia wyczerpania. Zaprezentowano stosowany w praktyce
przemysłowej sposób oceny i kwalifikacji materiału wykazującego uszkodzenia wewnętrzne
podczas pełzania.

1. WPROWADZENIE

Niskostopowe stale chromowe z molibdenem są najczęściej stosowane na elementy
kotłów energetycznych o parametrach pracy:

- ciśnienie do kilkudziesięciu MPa,
- temperatura do ok. 560°C.

Na dyspozycyjność kotła i jego trwałość w decydującej mierze ma wpływ stan elementów
pracujących w najtrudniejszych warunkach temperaturowo - naprężeniowych. Elementy te
mogą ulec uszkodzeniu lub zużyciu znacznie wcześniej niż inne. Są one nazywane
elementami krytycznymi kotła. Wśród tych elementów krytycznych wyróżnia się pracujące
powyżej tzw. temperatury granicznej, to znaczy pracujące w warunkach pełzania.

Długotrwała praca w warunkach pełzania powoduje zmiany struktury materiału w
zakresie rozpadu perlitu/bainitu oraz rozwój procesów wydzieleniowych węglików. Zmiany
struktury powodują z kolei generowanie pustek i rozwój wewnętrznych uszkodzeń.

Poniżej przedstawiono wyniki badań i obserwacji własnych w zakresie powstawania i
generowania uszkodzeń wewnętrznych oraz nieciągłości struktury w niskostopowych stalach
chromowo - molibdenowych po różnych okresach eksploatacji w elementach kotłów
energetycznych.

Uzyskane wyniki badań strukturalnych w powiązaniu z wynikami badań odporności na
pełzanie tych materiałów po długotrwałej eksploatacji pozwoliły na opracowanie klasyfikacji
rozwoju uszkodzeń wewnętrznych w zależności od stopnia wyczerpania.
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2. PROCES DEKOHEZJI PODCZAS PEŁZANIA

Szybkość odkształcenia w czasie pełzania najogólniej jest funkcją czterech parametrów,
co można zapisać w postaci zależności:

ś = e(<7, T, Sit co)

gdzie: a - przyłożone naprężenie,
T—temperatura,
Sj - parametry strukturalne (gęstość i układ dyslokacji, wielkość ziarna, rozkład,

wielkość i udział wydzieleń itp.),
co — stan wewnętrznych uszkodzeń.

Zmiany stanu ustalonego podczas pełzania są wywołane oddziaływaniem struktury na
stałe długotrwałe obciążenie, lub też następują gdy prędkość zmian struktury 5, i/lub szybkość
zmian stanu wewnętrznych uszkodzeń co są różne od zera. Wówczas zwiększa się szybkość
pełzania i rozpoczyna III stadium pełzania przyspieszonego. Można zatem wyróżnić dwa
skrajne rodzaje zmian zachodzących w materiale:

• zmiany w strukturze (S; # 0) bez występowania procesów dekohezji (cć> = 0),
• zmiany w zakresie powstawania i rozwoju wewnętrznych uszkodzeń (co # 0),

którym nie towarzyszą zmiany struktury (Ś; = 0).

W rzeczywistości oba procesy składowe przebiegają równocześnie. Jednak w zależności
od stadium pełzania zazwyczaj jeden z nich jest dominujący. Decyduje on o utracie zdolności
do przenoszenia obciążeń materiału i wystąpieniu uszkodzeń. Wśród czynników od których
zależy utrata ciągłości i pękanie, oprócz temperatury, należy wyróżnić przyłożone naprężenie
i szybkość pełzania, która jest funkcją pełzania.

W zależności od wielkości przyłożonego naprężenia i szybkości pełzania w stanie
ustalonym (4) należy wyróżnić:

• pękanie transkrystaliczne,
• pękanie międzykrystaliczne.

Pękanie transkrystaliczne, występujące w przypadku dużych naprężeń i przy znacznych
szybkościach pełzania, polega na powstawaniu pęknięć na wtrąceniach w osnowie, ich
wzroście i kondensacji, prowadząc do utraty stabilności plastycznej i zrywania mostków
materiału wewnętrznie oddzielających te wtrącenia. Koncentracja naprężeń ze wzrostem
odkształcenia powoduje utratę ciągłości materiału pomiędzy wtrąceniami a osnową
powodując pękanie.

Pękanie międzykrystaliczne, występujące przy niskim poziomie naprężenia i małych
szybkościach pełzania, charakteryzuje się małym wydłużeniem i pomijalnie małym
przewężeniem.

Można wyróżnić dwa rodzaje pękania międzykrystalicznego występujące przy
pełzaniu, a mianowicie:
• kawitacyjne, jako skutek kawitacji związanej z powstawaniem pustek (typu r) na granicach

ziarn usytuowanych pod kątem zbliżonym do 45 lub 90° do osi przyłożonego naprężenia,
ich wzrostem, koalescencją, powstawaniem i propagacją szczelin,

• szczelinowe, związane z powstawaniem szczelin klinowych (typu Q) na styku dwóch,
trzech lub czterech ziarn, ich wzrostem wzdłuż granic ziarn, łączeniem się szczelin
powstałych na różnych nie przylegających do siebie stykach ziarn i powstawaniem
pęknięć.
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3. WYNIKI BADAŃ STRUKTURY STALI NISKOSTOPOWYCH TYPU Cr-Mo
WYKAZUJĄCYCH PO EKSPLOATACJI USZKODZENIA WEWNĘTRZNE

Badania nad powstawaniem i rozwojem wewnętrznych uszkodzeń podczas długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania wykonano na materiałach ze stali 15HM i 10H2M (wg
PN-85/H-84024) po różnym czasie eksploatacji od ok. 50 do ok. 300 tys. godzin oraz różnym
stopniu wyczerpania zależnym nie tylko od czasu, ale i od rzeczywistej temperatury pracy.

Materiał do badań pobrano z kolektorów i komór części ciśnieniowej oraz głównych i
komunikacyjnych rurociągów parowych kotłów energetycznych.

Dokonane obserwacje i uzyskane wyniki badań struktury wskazują, że dominującym
sposobem pękania podczas pełzania w praktyce eksploatacyjnej elementów kotłów
energetycznych jest pękanie międzykrystaliczne kawitacyjne. Stosunkowo niski poziom
naprężenia oraz małe szybkości odkształcenia w temperaturze powyżej 500°C (najczęściej
występujące parametry rzeczywiste w elementach kotłów energetycznych pracujących w
warunkach pełzania) są typowymi warunkami sprzyjającymi powstaniu międzykrystalicznych
pęknięć kawitacyjnych.

Zapoczątkowanie procesu pękania
kawitacyjnego związane jest z
generowaniem pustek na granicach ziarn
rozmieszczonych pod katem 45 lub 90°
względem osi działającego naprężenia
(rys.l).

Rys. 1. Pojedyncze pustki nieregularnie
rozmieszczone na granicach ziarn
ferrytu po długotrwałej eksploatacji
w warunkach pełzania

Kolejnym etapem rozwoju procesu pękania jest wprost i

••%.

enria nustek (rys.2).

wg modelu Slenicki-Saxla [19,20]
powstawania i rozwoju
powierzchniowych szczelin
międzykrystalicznych przy

Schemat zarodkowania
szczeliny w wyniku
zarodkowania i wzrostu pustek
przed jej czołem wg Wilkinsona
mi

Rys.2. Koalescencja pustek w materiale po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
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Następnie tworzą się szczeliny międzykrystaliczne w mikroobszarach o powierzchni nie
większej niż granica jednego ziarna (rys.3) oraz mikropęknięcia obejmujące powierzchnię
kilku, kilkunastu i większej liczby ziarn (rys.4).

Rys.3. Powierzchniowe szczeliny między
krysuaezne obejmujące jedno
ziarno występujące w materiale
po długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania

Rys.4. Powierzchniowe szczeliny między-
krystaliczne obejmujące co najmniej
kilkanaście ziarn w materiale po
długotrwałej eksploatacji w warun-
kach pełzania

W konsekwencji powstaje mikropęknięcie (rys.5).

Rys.5. Makropęknięcia w strukturze po
długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania

Rys.6. Pustki na granicy między-
fazowej osnowa - wtrącenie
niemetaliczne w stali typu lCr-
0,5Mo po długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach pełzania

Ujawniono, że zarodkowanie pustek
podczas pełzania może być związane zarówno
z oddziaływaniem uskoków na granicach ziarn
lub częściej z dekohezją materiału na granicy
międzyfazowej osnowy z cząstkami wydzieleń
węglikowych lub wtrąceń niemetalicznych
(rys.6).

Przeprowadzone badania pozwalają
sądzić, że przyczyną zarodkowania pustek
podczas pełzania jest poślizg po granicach
ziarn. Zaobserwowano, że w większości
przypadków pustki zarodkują na granicach
ziarn zorientowanych względem osi
naprężenia rozciągającego pod kątem ok. 45
lub 90° (rys. 1).

Kolejnym etapem międzykrystalicznego
pękania kawitacyjnego jest wzrost pustek.
Pustki obserwowane, nawet przy znacznych
powiększeniach, w elektronowym mikro-
skopie skaningowym uległy już wzrostowi,
gdyż ze względu na małe ich rozmiary
trudno jest stwierdzić zarodki pustek (rys. 1,
7).
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Obserwacje mikroskopowe morfologii
pustek pozwalają wnioskować, że ich wzrost
następuje w wyniku działania mechanizmu
zarówno dyfuzyjnego jak i odkształceniowego.
Najczęściej mechanizmy te ze sobą
współdziałają, co praktycznie uniemożliwia
ustalenie, który z nich odgrywa rolę wiodącą. W
następnym etapie rozwoju uszkodzeń
wewnętrznych pustki występują w postaci
charakterystycznego układu łańcuszków na
granicach ziarn (rys. 8) stykając się ze sobą

Rys.7. Ukierunkowane pustki na granicach ^ s " 2 ) i ł ą c z ą c s i ę ( r y s - 9 ) -
ziarn w materiale po długotrwałej

eksploatacji w warunkach pełzania

I stadium

wg modelu Slenicki-Saxla [19,20]
powstawania i rozwoju
powierzchniowych szczelin
międzykrystalicznych
przy pełzaniu

Rys.8. Łańcuszki pustek na granicach ziarn w strukturze stali typu lCr-0,5Mo
po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania

Zjawiska te są właściwe dla koalescencji pustek i inicjacji drobnych powierzchniowych
szczelin międzykrystalicznych. Proces inicjacji szczelin przebiega szybciej w pobliżu
powierzchni zewnętrznej, w której jest większy udział pustek lub szczelin, w zależności od
zaawansowania procesu uszkodzenia, niż w strefie przy powierzchni wewnętrznej elementów
rurowych eksploatowanych w warunkach pełzania.

Potwierdzono również mechanizm styczny koalescencji pustek zaproponowany przez
Sklenićkę-Saxla decydujący o dekohezji granic ziarn i związany z nasileniem poślizgu po
granicach ziarn. Kolejne stadia takiego mechanizmu koalescencji pokazano odpowiednio
[19,20]:

• I stadium na rys. 8,
• II stadium na rys. 2,
• III stadium na rys. 9,
• IV stadium na rys. 10.
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IH stadium

" ' . i h - ' ' • ' . .'. j f i ' 1 ' 1

wg modelu Slenicki-Saxla [19,20]
powstawania i rozwoju
powierzchniowych szczelin
międzykrystalicznych
przy pełzaniu

Rys.9. Powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne obejmujące jedno ziarno w materiale po
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania

III stadium

wg modelu Slenicki-Saxla [19,20]
powstawania i rozwoju
powierzchniowych szczelin
międzykrystalicznych
przy pełzaniu

Rys. 10. Powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne w materiale po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania

W wyniku tego mechanizmu intensyfikuje się zarodkowanie nowych pustek i ich szybki
wzrost, przyspieszając koalescencję pustek, które powstały wcześniej. Faza propagacji
szczeliny związana jest z zarodkowaniem i wzrostem pustek przed jej czołem oraz następnym
ich łączeniu się ze szczeliną zgodnie z modelem zaproponowanym przez Wilkinsona, Rają i
Baika [21, 22]. Każda z tak utworzonych pustek wzrasta w kierunku sąsiedniej bardziej
oddalonej od czoła szczeliny (rys.2). Mostki materiału między pustkami ulegają wówczas
intensywnemu odkształceniu plastycznemu, w konsekwencji tracąc zdolność do tych
odkształceń, w wyniku czego tworzą się powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne,
obejmujące początkowo jedno (rys.3), a następnie wiele ziarn tworząc mikropęknięcia (rys.4).
Występowanie szczelin przekraczających powierzchnię granicy jednego ziarna jest właściwe
dla początków stanu pękania międzykrystalicznego kawitacyjnego podczas pełzania. Stan ten
związany jest z wzajemnym oddziaływaniem uszkodzeń występujących w różnych miejscach
materiału pracującego w warunkach pełzania. Rozwój procesu pękania prowadzi do
powstania pęknięć makroskopowych (rys.5).
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a)

© ©

b)

c)

Rys.ll. Zarodkowanie szczelin klinowych na styku trzech ziarn w zależności od kierunków
poślizgu (strzałki wskazują kierunki poślizgu) występujących w materiale po
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania

Obserwacje metalograficzne i fraktograficzne przełomów uzyskiwanych w temperaturze
ciekłego azotu ujawniły również przypadki międzykrystalicznego pękania szczelinowego,
związanego z zarodkowaniem, wzrostem i łączeniem się szczelin klinowych występujących
na stykach trzech ziarn. Zarodkowanie szczelin klinowych typu Cl nie może mieć miejsca bez
poślizgu na granicach ziarn. Sposoby zarodkowania szczelin klinowych na styku trzech ziarn
podane przez Changa i Granta [23] zilustrowano wynikami badań własnych (rys.ll), które
potwierdzają ich występowanie w badanej grupie stali.
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4. KLASYFIKACJA USZKODZEŃ WEWNĘTRZNYCH NISKOSTOPOWYCH
STALI FERRYTYCZNO-PERLITYCZNYCH IFERRYTYCZNO-
BAINITYCZNYCH PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

Stan rozwoju wewnętrznych uszkodzeń jest ściśle związany ze stopniem wyczerpania.
Stopień wyczerpania w praktyce definiuje się jako stosunek \JtT, gdzie te jest czasem
eksploatacji (w danych warunkach temperaturowo - naprężeniowych; Te, ae) a tr czasem do
zniszczenia badanego materiału.

Względne odkształcenie d c.

A/l

A/2

Stopień wyczerpania 1Ą = ~ Q.4-K).6
Pojedyncze pustki na granicach ziam

Niewiele pustek nieregularnie rozmieszczonych na
granicach ziam

B

Wi

B/2
B/3
B/4

Rozwój pustek
Stopień wyczerpania %A,=- 0.6-K1.8

Pustki ukierunkowane na granicach ziam -1- lub pod
katem 45" do kierunku działania głównego

naprężenia
Łańcuszki opustek na granicach ziam
Koalescencja występujących pustek

Powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne
obejmujące jedno ziarno

C/l

C/2

Powstawanie mikropekniyć
Stopień wyczerpania 1 Ą = ~ 0.S-H).9

Powierzchniowe szczeliny międzykrysialiczne
obejmujące kilka ziarno

Powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne
obejmujące co najmniej kilkanaście ziarno

I D Powstawanie makropęknięć
Stopień wyczerpania t Ą = ~ 0.9^-1.0

Rys. 12. Klasyfikacja uszkodzeń wewnętrznych niskostopowych stah' Cr-Mo w zależności od
stopnia wyczerpania

Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji uszkodzeń wewnętrznych występujących w
materiałach o różnym znacznym stopniu wyczerpania te/tr, oraz przeprowadzonych studiach
literaturowych dokonano klasyfikacji uszkodzeń.

Kolejne stadia rozwoju uszkodzeń, wywołanych oddziaływaniem w materiale procesów
aktywowanych cieplnie, w zależności od stopnia wyczerpania materiału te/tr, pokazano na
rys. 12.
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5. SPOSÓB WYKORZYSTANIA KLASYFIKACJI USZKODZEŃ
WEWNĘTRZNYCH W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

W praktyce przemysłowej uszkodzenia wewnętrzne mają charakter lokalny. Występują
one w pierwszej kolejności w miejscach najbardziej wytężonych tzn. na powierzchniach
zewnętrznych kolan rurociągów po stronie rozciąganej, w strefie wpływu ciepła złączy
spawanych, na mostkach międzyotworowych po stronie wewnętrznej na powierzchniach
płaszczy komór i kolektorów, co potwierdzają wielokrotnie badania diagnostyczne z udziałem
autora.

Znajomość rozwoju procesów uszkodzenia podczas pełzania stwierdzona na podstawie
opisanych wyników badań oraz znajomość korelacji obrazu struktury materiału poddanego
pełzaniu ze stopniem jego wyczerpania \Jtr, daje podstawę do dokonywania oceny
przydatności materiału elementu do dalszej eksploatacji bez znajomości historii jego
dotychczasowej pracy w warunkach pełzania.

Wymaga to zawsze wykonania badań struktury materiału w skaningowym mikroskopie
elektronowym. Oceny takiej można dokonać bez wycinania próbek nieniszczącą metodą
replik matrycowych.

Obserwacje mikroskopowe replik pozwalają dokonać oceny stopnia rozwoju procesów
wydzieleniowych oraz służą do niezawodnego ujawnienia etapów uszkodzenia.

Sposób oceny i kwalifikowania badanego materiału w zakresie rozwoju uszkodzeń
wewnętrznych zgodnie z rys. 12 pokazano na rys. 13.

•a
O

Czas wyczerpania i A

Klasa

uszkodzenia

D

C

R
R4

m

A

OlubA

0

Stopień

wyczerpania

tA

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

Oi+0,6

do 0.5

Prognoza

dalszej pracy

godziny/lata

natychmiastowa

naprawa lub

wymiana

maks. 3500/0,5

naprawa lub

wymiana

maks.

looooii

mate.
150002,5

maks. 25000,?

maks. iOOOO/5

maks. 60000/7

Rys. 13. Sposób oceny i kwalifikacji do dalszej pracy materiału w zakresie rozwoju uszkodzeń
wewnętrznych po eksploatacji w warunkach pełzania
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DOZÓR TECHNICZNY
W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

MAREK WALCZAK

Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa

Autor omówił główne zmiany w polskim systemie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń
technicznych, opartym na ustawie o dozorze technicznym, wynikające z członkostwa Polski w
Unii Europejskiej. Zróżnicowano wymagania dotyczące wytwarzania i eksploatacji urządzeń
technicznych. Autor zawarł informacją nt. działań dostosowawczych organów dozoru
technicznego oraz rad UDT skierowanych do wytwórców umieszczających wyroby na rynku.

JAKIE SĄ ZADANIA DOZORU TECHNICZNEGO DZISIAJ, A JAKIE BĘDĄ PO
WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

Główne zadania należące do dozoru technicznego są niezmienne od początku jego
istnienia. Polski dozór działa nieprzerwanie od 1911 roku. Zadaniem dozoru technicznego jest
działanie w interesie publicznym służące zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa przy
eksploatacji szczególnie niebezpiecznych urządzeń technicznych. Do takich urządzeń należą
między innymi kotły, zbiorniki, dźwigi osobowe i towarowe, żurawie budowlane, rurociągi i
inne. Wraz z rozwojem techniki wciąż pojawiają się nowe urządzenia, nowe zagrożenia oraz
przede wszystkim wyższe oczekiwania społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa wyrobów, z
którymi spotykamy się na co dzień. Za takimi zmianami musi nadążać system dozorowania.

Nowe wyzwania dla dozoru technicznego stwarza proces integracji Polski z Unią
Europejską. Tworzenie wspólnego rynku w UE, a co za tym idzie, konieczność likwidacji
barier w swobodnym przepływie towarów stwarzanych przez zróżnicowanie przepisów
bezpieczeństwa w poszczególnych krajach członkowskich, powoduje konieczność
pr2yjmowania dyrektyw, których zadaniem jest ujednolicenie w Unii Europejskiej wymagań
bezpieczeństwa z zakresu projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych. Dla
większości wyrobów objętych dozorem technicznym istnieją już odpowiednie dyrektywy
unijne, tzw. dyrektywy Nowego Podejścia, które zawierają wymagania bezpieczeństwa, jak
również opisują sposób oceny spełnienia tych wymagań na etapie ich wytwarzania.

Trwa proces wdrażania postanowień dyrektyw do polskiego prawa, który musi się
zakończyć przed naszym wejściem do Wspólnoty. Po wejściu w życie prawa wdrażającego
postanowienia dyrektyw Nowego Podejścia, dozór techniczny na etapie wytwarzania i
projektowania będzie zmieniony tak, aby był zgodny z systemem UE. Zostało to
zagwarantowane w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze
technicznym. Dla użytkowników urządzeń ciśnieniowych bardzo istotny jest fakt, że w
zakresie dozorowania urządzeń technicznych na etapie ich eksploatacji, nasz system, oparty
na ustawie o dozorze technicznym, spełnia wymagania standardów europejskich i prawa
unijnego.
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NA CZYM POLEGAJĄ GŁÓWNE RÓŻNICE POMIĘDZY OBOWIĄZUJĄCYM
DZISIAJ W POLSCE SYSTEMEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH A SYSTEMEM OBOWIĄZUJĄCYM W UNII
EUROPEJSKIEJ?

Dyrektywy Nowego Podejścia zawierają wymagania dotyczące projektowania,
wytwarzania i umieszczania wyrobów po raz pierwszy na rynku. Europejski system
bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych uwzględnia potrzebę zapewnienie swobodnego
przepływu między państwami członkowskimi towarów zgodnych z wymaganiami
zharmonizowanego prawa europejskiego. Państwo członkowskie nie może stwarzać
przeszkód w swobodnym przepływie towarów poprzez stanowienie przepisów narzucających
inne wymagania niż przepisy zharmonizowane, np. w formie obowiązkowej certyfikacji
krajowej, narzucania konieczności zatwierdzania projektu itp.

Wyrób zgodny z dyrektywami Nowego Podejścia, czego widocznym symbolem jest
umieszczone przez wytwórcę oznakowanie CE, musi być bez żadnych warunków
dopuszczony na rynek.

Nowe Podejście, zapoczątkowane w latach 80 miało charakter rewolucyjny w stosunku
do uprzednio stosowanych zasad tworzenia zharmonizowanego prawa w UE. Zdecydowano
w nim przede wszystkim o rezygnacji z bezpośredniej ingerencji organów państwowych
w kontrolę bezpieczeństwa wyrobów w fezie ich projektowania i wytwarzania. Oznacza to
między innymi, że z dniem przystąpienia do UE państwo polskie - działające za
pośrednictwem upoważnionych organów, takich jak dozór techniczny - nie będzie ponosiło
bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych do obrotu
i podlegających Nowemu Podejściu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich
urządzeń technicznych umieszczanych na rynku spoczywa w pełni na wytwórcy. W Nowym
Podejściu nastąpiło przesunięcie interwencji państwa z etapu projektowania i wytwarzania na
fazę umieszczenia na rynku. Nakłada to na państwo członkowskie obowiązek wdrożenia
systemu nadzoru rynku, który w sposób skuteczny będzie zapobiegał umieszczaniu na rynku
wyrobów niezgodnych z wymaganiami prawa zharmonizowanego. W ramach nadzoru rynku
dokonuje się wyrywkowych kontroli, czy wyroby w chwili wprowadzenia do obrotu
(umieszczenia na rynku) spełniały wymagania dyrektyw Nowego Podejścia. Organy nadzoru
rynku podejmują również działania mające na celu doprowadzenie do zgodności wyrobów
niespójnych z wymaganiami i wymierzają sankcje w niezbędnych przypadkach. O systemie
nadzoru rynku wprowadzonym w Polsce traktuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodności.

Sposób formułowania wymagań technicznych w dyrektywach Nowego Podejścia jest
również nowy i odmienny. Wymagania te zostały ograniczone do ogólnie sformułowanych
wymagań zasadniczych. Sformułowany jest cel, który ma być osiągnięty i zagrożenia, które
należy uwzględniać przy zapewnianiu bezpieczeństwa określonych urządzeń. Sposób
osiągnięcia celu jest pozostawiony inwencji wytwarzającego. Byłby to system bardzo
nieprzyjazny dla wytwórców, gdyby nie fakt istnienia norm zharmonizowanych, które
określają przykłady szczegółowych rozwiązań technicznych, zapewniających zgodność
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Na etapie wytwarzania i projektowania możliwa jest,
w zależności od postanowień poszczególnych dyrektyw, interwencja niezależnych jednostek
notyfikowanych, traktowanych jako organizacje o charakterze rynkowym, a nie organy
państwowe. UDT ubiega się o status jednostki notyfikowanej w zakresie kilku dyrektyw. Z
tego względu nie jest możliwe pełnienie przez UDT funkcji organu nadzoru rynku, ponieważ
role te w systemie europejskim muszą być rozdzielone.
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CZY DOZÓR TECHNICZNY JEST PRZYGOTOWANY NA NADCHODZĄCE
ZMIANY?

Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął dostosowywanie własnych metod działania do
wymagań europejskich w 1989 roku. Zaczęto od nawiązania kontaktu z innymi dozorami
europejskimi. Te kontakty przerodziły się w propozycję członkostwa w CEOC, organizacji
zrzeszającej wszystkie największe europejskie dozory techniczne. Od 1992 roku UDT jest
pełnoprawnym członkiem CEOC, czynnie uczestniczącym w pracach komisji i grup
roboczych, w ramach których omawiane i opiniowane są między innymi projekty prawa
europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa wyrobów.

Od początku procesów integracji Polski z UE Urząd Dozoru Technicznego aktywnie
uczestniczy we wdrażaniu postanowień dyrektyw do prawa polskiego. Dla działania takich
organów jak dozór techniczny zostały w UE opracowane normy serii EN 45000, które
określają wymagania dotyczące kompetencji tych organów. Normy te obejmują wymagania w
zakresie badań laboratoryjnych, inspekcji, certyfikowania wyrobów, certyfikowania
systemów zarządzania jakością oraz certyfikowania personelu.

Urząd Dozoru Technicznego może wykazać się kompetencjami do prowadzenia działań
przewidzianych dla jednostek notyfikowanych w najistotniejszych dyrektywach Nowego
Podejścia obejmujących urządzenia techniczne. Spełnienie wymagań norm serii EN 45000
zostało potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji w trakcie procesów akredytacji..
Spełnienie wymagań zawartych w odpowiednich normach jest podstawą do notyfikowania
przez państwo członkowskie.

Podobnie jak Urząd Dozoru Technicznego działania dostosowujące do wymagań
dyrektyw UE podejmują również inne polskie organy dozoru technicznego.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ DOZÓR TECHNICZNYCH NAD EKSPLOATACJĄ
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

Sfera eksploatacji urządzeń technicznych jest w UE zharmonizowana tylko częściowo.
Istnieją tzw. dyrektywy socjalne, które nakładają na pracodawców minimalne obowiązki
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Państwa członkowskie mogą jednak zwiększyć
minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa pracy.

Przykładem dyrektywy socjalnej jest Dyrektywa 89/655/EWG dotycząca
minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu
przez pracowników urządzeń produkcyjnych podczas pracy (znowelizowana dyrektywą
95/63/EC).

System dozorowania urządzeń technicznych na etapie ich eksploatacji oparty na ustawie z
dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym jest w pełni zgodny z prawem UE. W
szczególności Dyrektywa 89/655/EWG wymaga, aby pracodawca zapewnił:

1. W przypadku, gdy bezpieczeństwo sprzętu roboczego zależy od warunków
zainstalowania, podlegał on wstępnej kontroli (po zainstalowaniu i przed pierwszym
oddaniem do eksploatacji) oraz kontroli po zmontowaniu na nowym stanowisku lub
nowym miejscu przez osoby kompetentne w rozumieniu prawa krajowego i/lub
stosowanej praktyki, w celu upewnienia się, że sprzęt roboczy został zainstalowany
właściwie i działa prawidłowo.

2. Aby sprzęt narażony na działanie czynników mogących pogorszyć jego stan i
doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych był poddawany:
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• kontrolom okresowym oraz, w przypadkach koniecznych, badaniom przez osoby
kompetentne w rozumieniu prawa krajowego i/lub stosowanej praktyki;

• kontrolom specjalnym przez osoby kompetentne w rozumieniu prawa krajowego
i/lub stosowanej praktyki za każdym razem, gdy zaistniały wyjątkowe
okoliczności mogące zagrażać bezpieczeństwu sprzętu roboczego, takie jak
modyfikacje, wypadki, zjawiska przyrodnicze lub przedłużone okresy postoju tak,
aby upewnić się, że poziom ochrony zdrowia i bezpieczńeństwa jest trzymywany,
a pogorszenie stanu może być wykryte i usunięte e właściwym czasie.

3. Aby wyniki kontroli były zapisywane i przechowywane do dyspozycji właściwych władz.

Działania służące utrzymaniu lub poprawie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń
technicznych, takie jak naprawy i modernizacje, o ile w ich wyniku nie mamy do czynienia z
umieszczeniem na rynku nowych wyrobów, nie są zharmonizowane na poziomie Unii. W tym
zakresie obowiązują przepisy krajowe dotyczące eksploatacji urządzeń technicznych.
Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym są również w tym
zakresie zgodne z prawem UE.

WSPIERANIE PRZEZ UDT POLSKICH PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH W PRZYGOTOWANIACH DO DZIAŁANIA PO WEJŚCIU
POLSKI DO UNH EUROPEJSKIEJ

Przyszłość polskich jednostek notyfikowanych zależy głównie od kondycji polskich
wytwórców urządzeń technicznych, ta z kolei w dużym stopniu od ich przygotowania się do
zmian, które związane są z członkostwem Polski w UE. Zwłaszcza, że zmiany te w
pierwszym okresie mogą w sposób najbardziej istotny dotknąć właśnie wytwórców
umieszczających na rynku wyroby objęte dyrektywami Nowego Podejścia. Stąd UDT
przywiązuje niezwykle dużą wagę do wspierania polskich wytwórców urządzeń technicznych
w przygotowaniu do spełnienia wymagań dyrektyw przed umieszczeniem wyrobów na rynku.
Poniżej streszczono wskazówki, których udziela UDT wytwórcom.

Po pierwsze, powinien zidentyfikować zagrożenia związane z wyrobem i przeprowadzić
udokumentowaną analizę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Kolejnym krokiem musi
być rozpoznanie, które przepisy krajowe wdrażające postanowienia dyrektyw Nowego
Podejścia mają zastosowanie do wyrobu. Następnie wytwórca musi podjąć decyzję, jakie
specyfikacje techniczne (normy, przepisy techniczne, inne) będą dokumentami odniesienia
przy ocenie bezpieczeństwa wyrobów. Jeśli nie można ocenić wyrobu wg istniejących
specyfikacji, należy dokonać oceny w inny sposób, odwołując się bezpośrednio do
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentacji
technicznej wyrobu, uwzględniającej wymagania odpowiednich dyrektyw i dokonanie
wyboru procedur oceny zgodności wymaganych w odpowiednich dyrektywach oraz, jeśli
przewidują to procedury, wyboru jednej lub kilku jednostek notyfikowanych. Potem
oczywiście następuje wytworzenie wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną oraz
dokonanie jego oceny wg wymagań odpowiednich procedur oceny zgodności, z udziałem
jednostki notyfikowanej, jeżeli jest wymagany.

Na zakończenie procesu wytwarzania należy poświadczyć zgodność wyrobu z
wymaganiami dyrektywy Nowego Podejścia poprzez naniesienie oznakowania CE.

Przez cały czas wytwórca musi pamiętać o tym, że to on ponosi odpowiedzialność za
zgodność wyrobu z przepisami i ewentualne szkody spowodowane wadliwym wyrobem, jak
również o tym, że wyrób przez okres 10 lat może być skontrolowany przez organ nadzoru
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rynku, czy w momencie umieszczenia na rynku spełniał wymagania dyrektyw Nowego
Podejścia,

Istotną ofertą UDT skierowaną do wytwórców są specjalistyczne szkolenia, obejmujące
zagadnienia związane z prawem UE, na których omawiane są konkretne dyrektywy,
prezentowane zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności.
Organizowane są również szkolenia prowadzone pod katem ułatwienia kadrze inżynierskiej
pracującej w przemyśle stałego uzupełniania wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów,
metod projektowania i eksploatacji urządzeń. Celem tych zajęć jest transfer najnowszych
osiągnięć nauki o materiałach do praktyki przemysłowej w aspekcie spełnienia wymagań
unijnych.

W ramach dostosowania działalności dozoru technicznego do systemu obowiązującego w
Unii Europejskiej powstała Jednostka Certyfikująca UDT-CERT. Już dzisiaj wytwórcy mogą
wnioskować do UDT-CERT o certyfikację wyrobów, której dokumentami odniesienia będą
specyfikacje techniczne akceptowane na Jednolitym Rynku UE. Skorzystanie z tej oferty
zdecydowanie ułatwi im uzyskanie od UDT, działającego jako jednostka notyfikowana,
certyfikatu zgodności wymaganego w procedurach oceny zgodności jeszcze przed 1 maja
2004 roku.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ
NOWYCH NORM SERII ISO 9000:2000

ANDRZEJ DOROSZUK

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

W referacie przedstawiono genezą nowych norm serii ISO 9000:2000 służących do
certyfikacji systemów zarządzania jakością, podejścia procesowego i zasady zarządzania
jakością oraz najistotniejsze z zawartych w nich wymagania. Podano istotą wymagań oraz
przykłady dowodów na ich spełnienie.

STRUKTURA NOWYCH NORM

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przy pomocy Komitetu
Technicznego ISO/TC 176 opracowała projekty nowych norm ISO 9000:2000, ISO
9001:2000 i ISO 9004:2000. Wraz z ich uchwaleniem i opublikowaniem dotychczasowe
normy ISO 9001:1994 i ISO 9004-1:1994 zostaną zastąpione przez w/w normy. Normy ISO
9002:1994 i ISO 9003:1994 zostały włączone do wymienionych nowych norm.

Organizacje, które już wdrożyły dotychczasowe normy ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994
mogą zastosować przedstawiane nowe międzynarodowe normy w danej organizacji
wyłączając określone wymagania zgodnie z Rozdziałem 1.2 normy ISO 9001:2000, a
mianowicie:
Organizacja może wykluczyć z systemu zarządzania jakością tylko takie wymagania, które w
żaden sposób nie uszczuplają zdolności danej organizacji, ani nie zdejmują z niej
odpowiedzialności w zakresie wytwarzanych wyrobów, które muszą spełniać wymagania
klientów i wymagania ustanowione przez odnośne władze. Tego rodzaju wykluczenia
ograniczone są wymaganiami zawartymi w rozdziale 7 i muszą być uzasadnione poprzez:

a) rodzaj wyrobów wytwarzanych w danej organizacji,
b) wymagania klientów,
c) wymagania władz, które można zastosować.

Wszystkie zatem wymagania zawarte w Rozdziałach 5, 6 i 8 muszą być spełnione, w
przeciwnym bowiem razie nie może być mowy o potwierdzeniu zgodności. Niniejsza norma
międzynarodowa odsyła do ISO 9000:2000 „Zarządzanie jakością - podstawy i
terminologia", w której ustalone zostały nazwy i definicje. Zastosowane we wszystkich
normach pojęcie „wyrób" obejmuje Hardware, Software, materiały technologiczne i usługi.
Norma ISO 8402 „Pojęcia i terminologia" została poddana rewizji i cała jej treść zawiera się
w normie ISO 9000:2000.
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ISO 8402

ISO 9000

ISO 9001

ISO 9002

ISO 9003

ISO 9004

ISO 10011

przed po

ISO 9000

ISO 9001
ISO 9004

ISO 10011

Od 2002 r
ISO 19011

Opracowanie, wprowadzenie i praktyczne spełnienie wymagań systemu zarządzania
jakością rozumiane jest jako strategiczna decyzja danej organizacji. Kształt konkretnego
systemu zarządzania jakością uzależniony jest od potrzeb danej organizacji, jej wielkości i
struktury, wymagań rynku, celów strategicznych odnośnie wytwarzanych wyrobów i
zastosowanych procesów. Niniejsza norma nie żąda w wyraźny sposób ujednolicenia
struktury i dokumentacji w organizacjach.

1994:

Podział wymagań normy na 20 elementów

2000:

Podział na 5 głównych rozdziałów:
4. System zarzadznia jakością
5. Odpowiedzialność kierownictwa,
6. Zarządzanie zasobami,
7. Realizacja wyrobu,
8. Pomiary, analiza i doskonalenie,

KOMPATYBILNOŚĆ:

Normy ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 zostały opracowane jako współbrzmiąca para
norm systemu zarządzania jakością przewidywanych do wspólnego zastosowania. Przy tym
ISO 9001:2000 opisuje wymagania w stosunku do organizacji, zaś ISO 9004:2000 służy jako
Przewodnik dla poprawy wydolności danej organizacji. Niniejszy Przewodnik ISO
9004:2000 został zorientowany na normę ISO 14001:1996 - „Systemy zarządzania
środowiskiem - specyfikacja z wprowadzeniem do zastosowania", aby z korzyścią dla
użytkownika podwyższyć kompatybilność obydwu norm. Poza tym niniejsze normy nie są
przewodnikami specyficznymi dla systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy lub
finansami. Umożliwiają one danej organizacji dopasowanie już stosowanych systemów, przez
co można dążyć do ich integracji lub do zgodności.
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ORIENTACJA PROCESOWA:

Każda działalność, która opiera się na danych wejściowych, i która te dane przekształca w
wyniki, może być postrzegana jako proces. Aby więc organizacje mogły funkcjonować
efektywnie, muszą one zdefiniować i opanować liczne powiązane ze sobą procesy. Często
wynik jednego procesu tworzy dane wejściowe dla następnego. Systematyczne
rozpoznawanie i opanowywanie tych różnorodnych procesów wewnątrz danej organizacji, a
szczególnie rozpoznawanie i opanowywanie ich wzajemnych oddziaływań, uważane jest za
zaczyn „orientacji procesowej". Przedmiotowe normy promują przyjmowanie orientacji
procesowej w zarządzaniu jakością.

Dyspozycja A
PROCES

Wynik A/ Prowadzenie
B

Prowadzenie C

Dyspozycja B
PROCES B

Dyspozycja C
PROCES C

Mechanizm B

Rys. 2 Sieć połączonych procesów
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Rys. 3 Zarządzanie jakością- model zarządzania
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Pokazany na rys.3 model zarządzania przedstawia graficznie rozdziały 5, 6, 7 i 8 niniejszych
norm i podaje je w układzie Koła Deminga (Plan, Do, Check, Act). Taki model procesu
zarządzania jakością pozwala ciągle ją doskonalić.

Podany niżej przykład przedstawia wzajemne oddziaływanie pomiędzy procesami.

Najwyższe kierownictwo danej organizacji definiuje wymagania i przejmuje
odpowiedzialność (Rozdz.5 normy). Niezbędne środki zostały zdefiniowane i zastosowane w
ramach „Zarządzania zasobami" (Rozdz.6 normy). Procesy i ich wzajemne oddziaływanie
zostały opracowane i wdrożone w ramach pojęcia „Realizacja wyrobu" (Rozdz.7 normy);
wyniki procesów są potwierdzane, analizowane, poddawane ocenie w ramach czynności
„Pomiary, analiza i doskonalenie" (Rozdz.8 normy) W ramach dokonywanej systematycznie
oceny systemu jakości (Rozdz.5.6 normy) informacje płyną z powrotem do najwyższego
kierownictwa, które zgodnie z ponoszoną odpowiedzialnością wprowadza zmiany w ramach
systemu jakości lub inicjuje program poprawy.

W procesie ustalania wymagań dla wyrobu znaczącą rolę odgrywają klienci i inne
zainteresowane strony. Zarządzame w ujęciu procesowym pozwala sterować wszystkimi
procesami zastosowanymi do wytworzenia wyrobu oraz weryfikować wyniki procesu.
Pomiary stopnia zadowolenia klientów, jak też innych zainteresowanych stron, służą jako
baza dla dokonania oceny skuteczności systemu i walidacji wymagań klientów.

Ciągły pomiar stopnia zadowolenia klientów wzmacnia zaufanie do zdolności
jakościowej danej organizacji. Jest on ważnym warunkiem dla udowodnienia dokonywania
ciągłej poprawy. Starania te muszą być weryfikowane.

ZALETY ORIENTACJI PROCESOWEJ

Siła procesowo zorientowanej struktury systemu jakości leży w przejrzystym ustaleniu i
prezentacji procesów przedsiębiorstwa (lepsze rozpoznanie słabych ogniw), która
zorientowana jest na łańcuch tworzenia wartości. Z tym związany jest efekt poznawania
spraw na nowo przez każdego pracownika, który może spełniać swoje obowiązki ze
zwiększoną akceptacją. Poprzez „ciąg motywacji" pracowników możliwe staje się
prowadzenie procesu ciągłej poprawy, co prowadzi do wzrostu zadowolenia klientów.

Zasady zarządzania:

Każda organizacja śledzi właściwy dla siebie cel. Decydującą rolę odgrywają tu
wymagania i oczekiwania klientów i innych zainteresowanych stron (pracowników,
dostawców, właścicieli, wspólników). Uzyskanie przewagi konkurencyjnej - w sposób
możliwie efektywny i skuteczny — jak też osiągnięcie, utrzymywanie i polepszanie
świadomości i zdolności organizacyjnych całej organizacji mają decydujące znaczenie.

Stosowanie zasad zarządzania przynosi nie tylko korzyści jakościowe, ale również
usprawnia zarządzanie kosztami i ryzykiem. Rozważania na temat korzyści, kosztów i ryzyka
są działaniem decydującym dla osiągnięcia sukcesu przez daną organizację, są ważne dla
klientów i innych zainteresowanych stron.

Przedstawiane normy zawierają 8 zasad służących do osiągnięcia celów jakości,
zadowolenia klientów i dokonywania ciągłej poprawy. Zasady te pozwalają się zestawić
następująco:
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1. Orientacja na klienta
Wszystkie organizacje są uzależnione od swoich klientów. Stąd powinny one dobrze
rozumieć wszystkie obecne i przyszłościowe potrzeby klientów, spełniać ich wymagania
oraz dążyć do tego, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów.

2. Przywództwo
Kierownictwo ustala jednolite cele, kierunek i wewnętrzną strukturę danej organizacji.
Kierownictwo stwarza również odpowiednie warunki pracy, w których pracownicy mogą
w pełni i całkowicie koncentrować się na osiąganiu celów stojących przed daną
organizacją.

3. Zaangażowanie ludzi
Pracownicy tworzą na wszystkich płaszczyznach kręgosłup całej organizacji. Ich pełne
zaangażowanie pozwala na całkowite wykorzystanie posiadanych zdolności dla dobra
całej organizacji.

4. Podejście procesowe
Pożądany wynik można skutecznie osiągnąć tylko wtedy, kiedy wszystkie środki i
czynności tworzące całość będą sterowane jako proces.

5. Podejście systemowe do zarządzania
Dana organizacja musi być poddawana analizie, traktowana i prowadzona jako system
wielu wzajemnie na siebie oddziaływujących procesów prowadzących do osiągnięcia
postawionego celu. Przyczynia się to do podniesienia skuteczności i efektywności danej
organizacji.

6. Ciągłe doskonalenie
Stawanie się ciągle lepszym musi być trwałym celem danej organizacji.

7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
Skuteczne decyzje opierają się zawsze na logicznej, względnie intuicyjnej analizie danych
i informacji.

8. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami
Jeżeli stosunki pomiędzy daną organizacją a jej dostawcami kształtują się z korzyścią dla
obydwóch stron, to pomaga obydwóm organizacjom w wytworzeniu zdolności do
stworzenia pożądanych wartości.

DOSTOSOWYWANIE AKTUALNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Celem powiązanej ze sobą pary norm ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 jest określenie
minimalnych wymagań dla systemu zarządzania jakością danej organizacji i danie do ręki
kierownictwu danej organizacji przewodnika dotyczącego wprowadzania i wykorzystywania
systemu zarządzania jakością, aby w ten sposób móc polepszyć całkowitą zdolność działania
organizacji. Szczególnie Przewodnik ISO 9004:2000 zawiera informacje dotyczące
tworzenia, realizacji oraz utrzymywania i ciągłego polepszania systemu zarządzania jakością.
System ten powinien przyczyniać się efektywnie i wyraźnie do wzrostu stopnia zadowolenia
klientów danej organizacji i równocześnie dzielić korzyści z tego wynikające z innymi
zainteresowanymi stronami.

W żadnym razie nowe normy nie mają za cel zmuszania danej organizacji do zmiany
struktury swego systemu zarządzania jakością tylko dlatego, aby odpowiadał on strukturze
powiązanej wzajemnie parze norm. Wskazówką dotyczącą zakresu i kształtu dokumentacji
systemu jakości jest wielkość i rodzaj danej organizacji, rodzaje procesów, jak też
kompetencje personelu.
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Przedsiębiorstwo powinno jednakże zbadać, czy dla danej organizacji nie byłoby możliwe
dostosowanie systemu jakości do systemu zorientowanego procesowo poprzez dokonanie
opisu tego systemu z uwzględnieniem nowych wymagań.

Przy tym dodatkowo należy uwzględnić następujące istotne aspekty:
- identyfikacja oczekiwań klientów,
- zobowiązanie do stwierdzania i oceny stopnia zadowolenia klientów

dowód/dokumentacja i ocena dokonywania ciągłej poprawy
- ocena skuteczności szkoleń

opis zarządzania zasobami
prezentacja skuteczności opisanych ustaleń
rozpoznanie i ustalenie wymaganych dla systemu procesów oraz skutków
wzajemnych oddziaływań.

Kolumna w poniższej tabeli przykłady dokumentacji i dowody zawiera przykładowe
dokumenty lub zapisy dowodowe, przy pomocy których można potwierdzić spełnienie
określonych wymagań normy.

Rozdz. 4: System zarządzania jakością

Wymaganie normy
4.2.2 Księga jakości

sporządzić
utrzymywać
sterować

4.2.3 Nadzór nad dokumentami
Zatwierdzanie
Aktualizacja
Znakowanie
Sterowanie
Dokumentacja

4.2.4 Nadzór nad zapisami jakości
Sterowanie
Utrzymywanie
Dokumentacja

Przykłady dokumentacji/dowody

Księga Jakości
Procedury i inne związane dokumenty
Schematy organizacyjne
Schematy realizacji procesów

- Lista stanu weryfikacji
- Klucz rozdziału
- Wewnętrzne i zewnętrzne dowody wydania/ przyjęcia

dowód w postaci procedury dotyczącej ochrony danych
komputerowych i klucza dostępu
- Wykaz dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych

Zapisy dot. zleceń
Dowody produkcyjne
Protokoły
Listy kontrolne
Dowody badań i inne zapisy dla udowodnienia
spełnienia wymagań
Zapisy z auditów jakości
Dowody zdolności
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Rozdz. 5: Odpowiedzialność kierownictwa

Uwagi ogólne:

Orientacja na klienta jest istotną częścią odpowiedzialności kierownictwa. Najwyższe
kierownictwo musi zapewnić, że oczekiwania i potrzeby klientów zostały wyspecyfikowane.
Poza tym najwyższe kierownictwo musi demonstrować swoje zaangażowanie przy spełnianiu
wymagań klientów dotyczących realizowanych wyrobów lub usług, np. poprzez tworzenie i
utrzymywanie świadomości o znaczeniu spełniania wymagań klientów. Powinno również
ogłosić politykę jakości i cele jakości, zapewnić dyspozycyjności środków, wdrożyć i
nadzorować system zarządzania jakością, który zapewnia, że wytwarzane wyroby i/lub
świadczone usługi czynią zadość wyspecyfikowanym wymaganiom i potrzebom klientów.

Wymaganie normy

5.1 Zaangażowanie kierownictwa

System Jakości
Wymagania klientów
Wymagania urzędowe/ustawowe
Polityka Jakości
Cele jakości
Ocena przez kierownictwo
Zapewnienie środków

5.2 Orientacja na klienta
Potrzeby
Oczekiwania
Wymagania urzędowe/ustawowe

5.3 Polityka jakości
Przydatność
Zobowiązanie do realizacji
Ocena
Rozpowszechnianie
Kontynuacja

Przykłady dokumentacji/ dowody

Przegląd systemu przez kierownictwo
Polityka Jakości
Plany szkoleń/ dowody szkoleń
Informacje dla pracowników (wywieszki, porządek
dnia spotkań informacyjnych)
Plany doskonalenia zawodowego
Plany jakości
Plany projektów
Plany inwestycyjne
Uzgodnienia zakładowe

Ocena ankiet klientowskich
Analiza rynku
Analiza/ dokumenty reklamacyjne
Zapisy z walidacji wyrobów
Zasady, zwyczaje

Wytyczne i zasady danego przedsiębiorstwa:
Kopie Polityki Jakości
Plan szkoleń i dowody szkoleń
Informacje dla pracowników (wywieszki itp.)
Przegląd systemu przez kierownictwo
Audity wewnętrzne

5.4 Planowanie

5.4.1 Cele jakości
Ustalić
Mierzyć

5.4.2 Planowanie jakości
Procesy
Środki
Ciągłe doskonalenie
Dokumentacja

Zewnętrzne/wewnętrzne uzgodnienia celów
(Plany ekonomiczne, plany projektów, uzgodnienia
dotyczące zapewnienia jakości):

odniesione do przedsiębiorstwa
odniesione do wyrobu
odniesione do klientów
nadrzędne
Informacje dla pracowników
Protokoły z rozmów z pracownikami

Plany jakości
Plany produkcji
Plany/dowody zasobów
Opisy procesów/procedur
Plany operacyjne, plany badań
Opisy stanowisk/funkcji
Profil wymagań

- Dowody odpowiednich kwalifikacji:
pracowników
zdolności maszyn
zdolności procesów
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5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja

Wymaganie normy

5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia
Ustalenie
Obwieszczenie

5.5.2 Pełnomocnik najwyższego kierownictwa
Wyznaczenie
Niezależność
Sporządzanie sprawozdań

5.5.3 Komunikacja wewnętrzna
Zapewnienie

Przykłady dokumentacji/dowody

Schemat i struktura organizacyjna
Opis funkcji
Opis stanowisk
Schemat organizacyjny
Pismo powołująpe
Opis funkcji/ stanowisk
Sprawozdanie o sytuacji w dziedzinie jakości
Sprawozdania o statusie/analizy jakościowe
Sprawozdania z auditów wewnętrznych
Protokóły/ Sprawozdania z rozmów
Szkolenia grupowe i inne zebrania
Tablica ogłoszeń, wewnętrzne czasopisma i pisma
okólne
Media audiowizualne i elektroniczne
Porządki dzienne imprez zakładowych

5.6 Przegląd dokonywany przez kierownictwo

Wymaganie normy

5.6.1 Postanowienia ogólne
Ocena systemu
Potrzeba zmian

5.6.2 Dane wejściowe do przegląda
Efektywność, skuteczność
Możliwości poprawy

5.6.3 Wyniki przeglądu
Potencjał poprawy
Zapotrzebowanie środków

Przykłady dokumentacji/ dowody

Sprawozdanie z przeglądu systemu przez kierownictwo

Sprawozdanie z przeglądu systemu
Analiza stopnia zadowolenia klientów
Analizy procesów
Dowody działań zapobiegawczych i korygujących
Zapotrzebowanie zasobów i plany ich zastosowania
Wyniki benchmarking!!
Analizy jakościowe
Analizy ryzyka (techniczne/ ekonomiczne)
Protokół z przeglądu systemu
Plan ekonomiczny
Plan strategiczny
Plan inwestycyjny
Plany personalne

Rozdz. 6: Zarządzanie zasobami

6.1 Zaopatrzenie w zasoby

Organizacja musi w porę określić i postawić do dyspozycji niezbędne zasoby służące
urzeczywistnieniu i poprawie systemu jakości dla osiągnięcia zadowolenia klientów.

6.2 Zasoby personalne

Wymaganie normy

6.2.1 Przyporządkowanie personelu
Personel, któremu w Systemie Zarządzania Jakością
przyporządkowano ustaloną odpowiedzialność, musi
posiadać zdolność do jej spełnienia na podstawie:

wykształcenia
szkoleń
umiejętności
doświadczeń

Przykłady dokumentacji/ dowody

Opisy funkcji/ stanowisk
Umowy o pracę
Plany doskonalenia zawodowego osób
Poświadczenia o zdobytych kwalifikacjach
Zapisy z rozmów odbytych z personelem
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6.2.2 Szkolenie, świadomość i zdolność
stwierdzanie zapotrzebowania na szkolenie
planowanie szkoleń
ocena skuteczności szkoleń
działania kształtujące świadomość
prowadzenie zapisów

6.3 Infrastruktura wspomagająca
Należy określić, postawić do dyspozycji i utrzymywać
urządzenia zapewniające zgodność wyrobu,

miejsce pracy wraz z urządzeniami
wyposażenie hardware i software
wspomagające usługi

6.4 Środowisko pracy
Tworzyć otoczenie pracy dla osiągnięcia zgodności wyrobu,

czynniki ludzkie
czynniki fizyczne

Zapisy o wymaganiach kwalifikacyjnych
Opisy funkcji/ stanowisk
Plany przysposobienia zawodowego
Zapisy z rozmów z pracownikami
Plany szkoleń
Dowody szkoleń
Protokóły z oceny skuteczności szkoleń
Cele kształcenia
Korzyści ze szkoleń
Efektywność szkoleń
Plan studiów operacyjnych
Plany inwestycyjne
Plany przeglądów działań konserwatorskich oraz
protokóły z tych działań
Protokóły z badania zdolności procesów
Protokóły z oceny dostawców (usługodawców)
Dowody instruktażu w zakresie ochrony pracy
Dowody spełniania urzędowych lub ustawowych
wymagań względnie zobowiązań
Plany (protokóły) przeglądów, konserwacji
Plan studiów operacyjnych
Benchmarking otoczenia pracy
Analiza zadowolenia klientów
Analiza fluktuacji/ nieobecności

Rozdz. 7: Realizacja wyrobu

Uwagi ogólne

Jako proces możemy traktować każdą działalność, która zawiera dane wejściowe, i która
te dane przekształca w wynik końcowy. Stąd zasady zarządzania procesowego mogą być
stosowane do niemal każdej działalności.

Należy zatem przeprowadzić analizę dotyczącą współdziałania procesów uwzględniając
aspekty zdrowotne, bezpieczeństwa, środowiska i ryzyka. Poprzez to można zapewnić
skuteczną i efektywną współpracę pomiędzy procesami.

Powinna być zatem prowadzona dokumentacja procesowa ukierunkowana na wynik.
Dokumentacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie pomiarów dotyczących skuteczności
i efektywności. Wielkości mierzone mogą np. dotyczyć wzrostu zysków, redukcji odpadów,
podwyższenia stopnia zadowolenia klientów.

Wymaganie normy

7.1 Planowanie realizacji wyrobu
Cele jakości
Procesy, niezbędna dokumentacja, środki i
urządzenia
Kryteria przyjęcia dla walidacji i weryfikacji
Dokumentacja dowodowa

Przykłady dokumentacji/ dowody

Projekty koncepcji strategicznych
Zbiór parametrów
Plany zarządzania jakością
Projekty planów rozwoju
Dowody przygotowania technicznego
Koncepcje pomiarów i badań
Koncepcje logistyczne
Protokóły o ocenie ryzyka i ocenie procesów
(technicznie, ekonomicznie)
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7.2 Procesy związane z klientem

Wymaganie normy

7.2.1 Określanie wymagań dotyczących wyrobu
Wymagania w stosunku do wyrobu włącznie z
dyspozycyjnością, dostawą, promocją
Zaiożom wymagania klientów
Wymagania urzędowe i ustawowe

7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
Ustalenia wymagań dla wyrobu
Potwierdzenie wymagań klienta
Przegląd umowy
Zdolności wykonawcze

techniczne
kupieckie
jakościowe
Zmiany

7.2.3 Komunikacja z klientami
Informacje o wyrobie
Zapytania, umowy lub opracowywanie zleceń
włącznie ze zmianami
Reakcje klientów włącznie z reklamacjami

Przykłady dokumentacji/ dowody

pisma-zlecenia
ankiety klientów
zapisy o rozmowach z klientami
analizy trendów
analizy konkurencji
poszukiwania norm i wymagań ustawowych
zbiory parametrów/ obowiązków

Oferty, kontrakty
Dowody przeglądów umowy i zmian
Protokóły z analiz możliwości wykonawczych
Studium dotyczące możliwości wykonawczych

umowy
potwierdzenia zleceń
materiał reklamowy
ankiety klientów i sprawozdania z wizyt
zażalenia, reklamacje
analizy reklamacji

7.3 Projektowanie i rozwój

Uwagi ogólne

W ramach projektowania wyrobów i procesów obok wymogów dotyczących
funkcjonalności, często należy zbadać kwestie bezpieczeństwa, niezawodności, trwałości,
konserwacji, ergonomii, środowiska, ryzyka i zagospodarowywania po wykorzystaniu, oraz
podjąć w tej materii stosowne ustalenia.

Organizacja musi zapewnić, że będą spełniane wymagania zainteresowanych stron.
Dlatego też w opracowywanych planach muszą być ustalane każdorazowo szczeble procesu
projektowania i budowy prototypu, niezbędne działania z zakresu kontroli, weryfikacji i
walidacji. Należy także ustalić odpowiedzialności i uprawnienia dla podejmowania
odpowiednich działalności oraz uwzględniać rzeczywiste punkty wzajemnych połączeń, aby
w ten sposób móc zapewnić skuteczną komunikację i klarowny podział zadań.

7.3.1 Walidacja projektowania i rozwoju
Przydatność do użycia
W razie potrzeby częściowa walidacja
Dokumentacja

7.3.2 Nadzorowanie zmian w projektowaniu i
rozwoju
Dokumentacja
Ocena/Weryfikacja/
Walidacja
Zatwierdzanie
Sterowanie zmianami

Plany badań (dyspozycje dla walidacji)
Serie pilotażowe-/ wyniki testów doświadczalnych
Protokoły/ sprawozdania z badań (także od klientów)
Wyniki badań żywotności
Oceny innych jednostek
Zatwierdzenie walidacji

Pisemne życzenia zmian (np. klientów,
produkcji)
Nowe stany rewizji wynikające ze zbioru
parametrów, rysunków, procedur badań)
Komentarze/Sprawozdania z badań do zmian
Dokumenty zatwierdzające wprowadzone
zmiany
Informacje do klientów, wydziałów o zmianach
Dokumenty wycofane
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Wymaganie normy
7.3.3 Planowanie projektowania i rozwoju

Fazy projektowania
Projektowanie wyrobu
Weryfikacja
Walidacja
Odpowiedzialności i uprawnienia
Regulacje dotyczące punktów zazębiających się

7.3.4 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
Wymagania odnośnie funkcji i zdolności
Wymagania urzędowe i ustawowe
Wcześniejsze wyniki projektowania podobnych

wyrobów
Dalsze wymagania (cena, żywotność,

możliwości zagospodarowywania po wykorzystaniu)
Stosowność dyspozycji
Wyjaśnienie niejasnych wymagań

7.3.5 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
Dyspozycje projektowe
Kryteria przyjęcia
Możliwości produkcyjne
Przydatność do użytku
Zatwierdzenie projektu
Zarządzanie informacjami

7.3.6 Przegląd projektowania i rozwoju
Ocena stopnia spełnienia danych wejściowych
Zaproponowanie wniosków
Dokumentacja oceny i działań

7.3.7 Weryfikacja projektowania i rozwoju
Spełnienie wyników projektowania
Wnioski
Dokumentacja

Przykłady dokumentacji/ dowody

Harmonogramy procesu projektowania
Ustalenia dotyczące zatwierdzeń
Macierz odpowiedzialności
Szacunek ryzyka

Zbiór parametrów/ postawienie zadań
Normy i/ lub urzędowe dyrektywy wykonawcze
Sprawozdania z wyników ̂ poprzednich projektów

tego samego rodzaju
Ocena analiz potrzeb klientów
Poszukiwania patentów
Dokumenty zatwierdzające

Plany konstrukcyjne
Rysunki
Receptury
Modele projektowe
Przepisy handlowe
Ekspertyzy
Analizy ryzyka (np. FMEA)
Opisy badań (dla produkcji, weryfikacji i
walidacji)
Kryteria oceny dla badań
Dokumenty zatwierdzające

Sprawozdanie z procesu projektowania -
przejściowe/ końcowe
Odpowiednie protokoły z badań, np.
laboratoryjnych lub poligonowych
Protokoły z rozmów
Modele i symulacja
Dokumenty zatwierdzające
Plany badań (dyspozycje dotyczące weryfikacji)
Prototyp/Próba do badań
Protokoły/sprawozdania z badań
Sprawozdania dotyczące alternatywnych

wyliczeń/analiz
Sprawozdania z testów i symulacji
Sprawozdania z prób
Opis wniosków
Dokumenty zatwierdzające
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7.4 Zakupy

Uwagi ogólne

Należy opracować sposób sterowania procesem zaopatrzenia włącznie z wyborem i oceną
odpowiednich dostawców, uwzględniając przy tym wyniki odbioru materiałów. Pomocne jest
przeprowadzenie również auditu u dostawcy. Wyniki dokonanej oceny dostawców powinny
być udokumentowane w formie listy kwalifikowanych dostawców.

Wymaganie normy
7.4.1 Proces zakupów

Jakość wyrobu
Przestrzegać wpływów
Zdolność dostawców do dostarczania wyrobów o

odpowiedniej jakości
Kryteria dla oceny dostawców; muszą być

opracowane kryteria dla wyboru i regularnej oceny
dostawców

Przeprowadzanie regularnej oceny dostawców
Dokumentacja

7.4.2 Informacje dotyczące zakupów
Opis wyrobu
Wymagania (Wyrób, procedura, proces,
wyposażenie, personel, system jakości)
Zatwierdzenie dokumentów zaopatrzeniowych

7.4.3 Weryfikacja zakupionych wyrobów
Ustalenie metod i działań w zakresie weryfikacji
W razie potrzeby działania weryfikacyjne u
dostawcy

Przykłady dokumentacji/dowody
Specyfikacje wyrobów-
Dokumentacja jakości dostawcy
Lista kontrolna
Dowody przeprowadzenia oceny dostawców
Lista/ Bank danych zatwierdzonych dostawców

Specyfikacje wyrobów
Formularze zamówień
Listy zamówień, listy sztuk
Umowy świadczeń/dostaw
Uzgodnienia dotyczące zapewnienia jakości
Kryteria przyjęcia
Przepisy dot. badań
Regulacje dotyczące specjalnych zatwierdzeń
Protokoły badań przez dostawców, względnie
protokoły własnych badań materiałów
Certyfikaty
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7.5 Produkcja i dostarczanie usługi

Uwagi ogólne

Należy opracować metodę dotyczącą prowadzenia produkcji i świadczenia usług
uwzględniając przy tym dyspozycyjność, specyfikację wyrobu i specyfikacje operacyjne,
odpowiednią konserwację wyrobu, w razie potrzeby odpowiednie znakowanie i
reidentyfikację, odpowiednie narzędzie pracy i sprzęt kontrolno-pomiarowy, odpowiednią
działalność służb nadzoru i weryfikację, jak również właściwą procedurę zatwierdzania.
Związane z tym ustalenia mogą być dokumentowane w formie kryteriów przyjęcia, planów
badań, planów konserwacji, planów instalacyjnych i zatwierdzeń..

Wymaganie normy
7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania nsługi

Cechy wyrobu
Instrukcje operacyjne
Odpowiednie wyposażenie
Konserwacja
Narzędzia badawcze
Działalność służb nadzoru
Zatwierdzanie i dostawa wyrobów/ usług
Działalność po dostawie

7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania
usługi

W razie potrzeby walidacja procesów
Kwalifikowanie urządzeń
Kwalifikowanie personelu
Użycie odpowiednich metod i procedur
Zapisy
Ponowna walidacja

7.5.3 Identyfikacja i reidentyfikacja
W razie potrzeby znakowanie wyrobów
Status wyrobu
W razie potrzeby reidentyfikacja
Dokumentacja

7.5.4 Własność klienta
Staranny sposób obchodzenia się (także własność
niematerialna)
Znakowanie, weryfikacja, ochrona, konserwacja
Sposób obchodzenia się przy- uszkodzeniu lub
stracie; Dokumentacja

7.5.5 Zabezpieczanie wyrobu
Utrzymywanie zgodności wyrobów
Znakowanie
Obsługa
Opakowanie
Składowanie
Ochrona

Przykłady dokumentacji/dowody
Kryteria przyjęcia
Instrukcje operacyjne
Plany badań
Plany konserwacji
Plany instalacyjne
Umowy serwisowe
Instrukcje eksploatacji/ instrukcje obsługi

Dowody zdolności maszyn i procesów
Dowody przydatności i szkoleń

Dokumenty towarzyszące, np. karta obiegowa
Zapisy-EDV
Znakowanie wyrobów
Dowody badań
Zatwierdzenia
Dokumenty wyłączające z obiegu
Lista ewidencyjna własności klienta
W razie potrzeby korespondencja
W razie potrzeby protokoły o weryfikacji i
przeprowadzonej konserwacji

Przepisy dotyczące opakowania, składowania,
konserwacji i wysyłki
Lista sztuk
Lista magazynowa
Plan obłożenia magazynu i plan pobierania
Przepisy dotyczące terminów składowania i w
razie potrzeby oddzielania
- Instrukcje montażu/ obsłuei

Wymaganie normy
7.6 Nadzór nad sprzętem kontrolno - pomiarowym

Wymagane narzędzia badawcze
Software badawczy
Zdolność badawcza
Wzorcowanie/justowanie
Stan wzorcowania
Ochrona i obsługa
Wyniki wzorcowania
Działania korygujące
Dokumentacja

Przykłady dokumentacji/dowodv
Dowody badań z kryteriami przyjęcia:

Dowody zdolności sprzętu pomiarowego
Lista sprzętu kontrolno-pomiarowego/ kartoteka
Instrukcje wzorcowania
Protokoły wzorcowania
Protokoły legalizacji
Normalie do kalibrowania
Certyfikaty wzorcowania
Protokoły badań porównawczych i
pierścieniowych
Zapisy z testów przydatności software
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Rozdz. 8: Pomiary, analiza i doskonalenie

Uwagi ogólne
Przedsiębiorstwo powinno zobowiązać się do ustalania, planowania i wprowadzania
pomiarów, analizy i doskonalenia. Przedsiębiorstwo musi wprowadzić proces służący do
mierzenia, analizy i poprawy, aby w ten sposób udowodnić spełnienie wymagań w stosunku
do wyrobu i/lub usługi. Powinno się przy tym stwierdzać potrzebę stosowania i
wykorzystywania metod statystycznych. Wyniki analizy danych i działań doskonalących
muszą stanowić dane wejściowe do przeprowadzenia przeglądu systemu przez kierownictwo.
Należy zatem udowodnić dokonywanie ustawicznej poprawy systemu jakości, wyrobów i/lub
usług.

Wymaganie normy
8.1 Planowanie

Działania pomiarowo-kontrolne
Ustalić
Planować
Wprowadzać
Stosowne metody
Wykrywać
Stosować

Przykłady dokumentacji/dowody
Schematy projektowania i realizacji

Plany badań projektu
Koncepcje poprawy
Statystyka
Sprawozdania z osiągniętych sukcesów

8.2 Pomiary i nadzorowanie
Wymaganie normy
8.2.1 Zadowolenie klientów
- Zbieranie danych:

ustalać,
mierzyć,
nadzorować.

- Metody:
wykrywać
stosować

8.2.2 Audity wewnętrzne

- Audity wewnętrzne
• planować,
• realizować,
• dokumentować,
• oceniać,
• nadzorować.

- Działania korygujące
• ustalać,
• ujmować,
• oceniać

8.2.3 Pomiary i nadzorowanie procesów
Metody:

• stosować,
• sprawdzać.

Procesy:
• mierzyć,
• nadzorować.

8.2.4 Pomiary i nadzorowanie wyrobów
Cechy wyrobu:
badać, weryfikować, dokumentować

Zatwierdzanie wyrobów

Przykłady dokumentacji - dowody
Plany działań
Analizy zadowolenia klientów
Benchmarking
Listy kontrolne
Ocena akcji faksowo-telefonicznej
Protokoły ocen
Protokoły badania zadań

Plany auditów
Sprawozdania z auditów
sprawozdanie z niezgodności
Plany działań dla wprowadzania działań

korygujących
Protokoły z testów
Przegląd systemu przez kierownictwo
Sprawozdanie o skuteczności działań

korygujących
Dowody kwalifikacji auditorów

Instrukcje operacyjne
Protokoły analizy ryzyka (FMEA)
Plany konserwacji, przeglądów i ich realizacja
Zapisy jakości
Karty sterowania procesem
Plany badań
Protokoły badań

Plany badań
Instrukcje badań,
Protokoły testów/ badań
Plany prób wyrywkowych
Listy kontrolne,
Próbki porównawcze,
Zapisy jakości
Zatwierdzenia specjalnie przez klientów
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8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym
Wymaganie normy

8.3 Nadzorowanie niezgodności

Wyroby wadliwe
• znakować,
• sterować,
• poprawiać,
• weryfikować na nowo.

Wyroby poprawione
• Badać na nowo,
• w razie potrzeby specjalne zatwierdzenia

przez klientów
8.4 Analiza danych

Odpowiednie dane
• ujmować
• analizować

pod względem
• zadowolenia/niezadowolenia

klientów
• wymagań klientów
• cech wyrobu i procesu
• dostawców

Przykłady dokumentacji - dowody
Protokoły wad
Metody badań
Dowody badań
Informacje dla klientów
ew. dodatkowe plany badań
Protokoły zatwierdzeń
Ekspertyzy
Zatwierdzenia specjalne

Protokoły pomiarów i badań
Zapisy wad
Zapisy o krytyce klientów
Analiza zadowolenia klientów
Sprawozdania z auditów
Sprawozdania z jakości
Zapisy o doświadczeniach użytkowników
Zapisy o porównywaniu stanu istniejącego ze

stanem planowanym

8.5 Doskonalenie
Wymaganie normy

8.5.1 Ciągłe doskonalenie

Planowanie
Sterowanie
Kierowanie

8.5.2 Działania korygujące

- Wady
Przyczyny
Potrzeby handlowe
Działania
Kontrola
Ocena
Dokumentacja

8.5.3 Działania zapobiegawcze

Planowanie
Wykrywanie
Realizacja
Ocena
Dokumentacja

Przykłady dokumentacji - dowody
Plany zarządzania jakością
Plany projektów
Protokoły z wykonania zadań
Sprawozdanie o postępie
Przegląd systemu przez kierownictwo

Protokoły dotyczące wykrytych wad
Analiza Pareto
Protokoły testów
Instrukcje dotyczące działań korygujących
Plany szkoleń
Dowody szkoleń
Analizy reklamacji
Ew. zmienione umowy dostawy
Uzgodnienia dotyczące jakości
Plany inwestycyjne
Protokoły przeglądu
Analiza ryzyka (ekonomiczna, techniczna)
Protokoły ujęcia wad
Protokoły analiz
Protokoły testów
Plany działań
Plany szkoleń
Dowody szkoleń
Zmienione umowy dostawy, uzgodnienia

dotyczące jakości
Plany inwestycyjne
Protokoły wyników

Literatura:
Materiały szkoleniowe TUV Rłieinland/ ZETOM Polska Sp. z o.o.
PN-EN ISO 9000:2001
PN-EN ISO 9001:2001
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POSTANOWIENIA NORM EUROPEJSKICH DOTYCZĄCYCH
MATERIAŁÓW DODATKOWYCH DO SPAWANIA

MAREK ZDANKIEWICZ

Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Katowicach

W referacie przedstawiono postanowienia Norm Europejskich dotyczących materiałów
dodatkowych do spawania w zakresie ich klasyfikacji i badań oraz wymagań jakościowych
stawianych wytwórcom tych materiałów i ich użytkownikom. Wymagania tych norm
porównano z odnośnymi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy Unii
Europejskiej 97/23/WE.

1. WPROWADZENIE

Normy dotyczące materiałów dodatkowych do spawania są opracowywane w Komitecie
Technicznym CEN/TC/21, „Spawanie" przez odrębny Podkomitet 3. Według ostatniego,
aktualnego na dzień 10.03.2003r. programu prac, Podkomitet ten wydał już 27 norm (EN,
EN-ISO), zaś dalszych 16 dokumentów znajduje się w różnych stadiach opracowania.

Normy te można ogólnie podzielić na następujące grupy:
- normy klasyfikacyjne elektrod, drutów litych i proszkowych,

normy na topniki i gazy osłonowe,
- normy dotyczące badań i oceny zgodności spoiw,

normy dotyczące wytwórców spoiw,
- normy dotyczące metod badań spoiw,
- normy dotyczące ogólnych warunków dostaw materiałów dodatkowych.

Wszystkie te normy i ich projekty są opracowywane dla ogólnych zastosowań
spawalniczych. Wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące spoiw, a przede wszystkim ich
badań, będą wynikać z postanowień przepisów technicznych i/lub norm wyrobu.

Większość urządzeń ciśnieniowych jest objęta dyrektywą 97/23/WE [1] obowiązującą w
krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z chwilą wejścia Polski do Unii postanowienia tej
dyrektywy zaczną obowiązywać i u nas.

Jak wiadomo, zgodność z postanowieniami ww. dyrektywy uzyskuje się poprzez
spełnienie jej zasadniczych wymagań bezpieczeństwa.

W odniesieniu do materiałów dodatkowych do spawania ww. wymagania stanowią, że
materiały te, zarówno pod postacią stopiwa jak i w gotowym złączu spawanym, powinny
spełniać te wymagania, które odnoszą się do materiałów podstawowych.

Wymagania dla podstawowych materiałów obejmują:
- odpowiednie własności potrzebne dla wszelkich dających się racjonalnie przewidzieć

warunków eksploatacji i badań (eksploatacyjnych),
- ciągliwość, odporność na obciążenia dynamiczne i na kruche pękanie,

odporność fizyczną i chemiczną na działanie medium roboczego i na starzenie,
przydatność do zamierzonych procesów technologicznych.
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Oprócz tego, za właściwy dobór i określenie własności materiałów jest odpowiedzialny
wytwórca urządzenia. Powinien on również przedsięwziąć odpowiednie działania w celu
zapewnienia, że zamówione materiały odpowiadają wymaganym specyfikacjom technicznym.

Stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywą zapewnia domniemanie zgodności
z jej wymaganiami. Normy europejskie dotyczące spoiw nie są normami zharmonizowanymi
z dyrektywą 97/23/WE - są one uznawane za tzw. normy wspierające (supporting standards).
W takim przypadku spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa należałoby dowodzić
w „okrężny" sposób, sprowadzające wymagania norm wyrobu zharmonizowanych z
dyrektywą w odniesieniu do materiałów dodatkowych do spawania.

Przykładowo, sprawdzono tego rodzaju wymagania w trzech normach: EN 13 445 [2],
EN 13 480 [3] i EN 12 952 [4].

W odniesieniu do wymaganych własności spoiw w normach tych przywołano normy
klasyfikacyjne i -jako standardowy zakres badań- normę EN 14 532 -1 [5]. W każdej z nich
zamieszczono dodatkowe wymagania dotyczące badań przy uzgadnianiu technologii
spawania wg serii EN 288 [6], więc w ramach kwalifikowania spoiwa należałoby takie
badania wykonywać (patrz p.3.4.).

Konieczność innych, dodatkowych badań będzie zależeć od warunków wykonania i
eksploatacji konkretnego urządzenia. Decyzja należy w tym przypadku do wytwórcy
urządzenia.

Jeśli chodzi o zapewnienie, że zamówione materiały dodatkowe będą odpowiadać
wymaganym specyfikacjom technicznym, wytwórca urządzeń ma do dyspozycji normę EN
12 074 [7] oraz serię norm EN 729 [8]. Pierwsza norma stawia wymagania jakościowe
wytwórcom, dostawcom i dystrybutorom materiałów dodatkowych i jest opisana szerzej w
punkcie 4. referatu.

Norma 729 stanowi przełożenie wymagań systemów jakości wg ISO 9000 na zagadnienia
związane ze spawaniem. W arkuszach 2. i 3. tej normy przewidziano postanowienia
dotyczące oceny i doboru podwykonawców. W arkuszu 2. przewidziano opracowanie
procedur i zakresu odpowiedzialności w kontroli materiałów dodatkowych, a także procedur
dotyczących przechowywania tych materiałów.

Wspomnieć wreszcie należy, że norma EN 719 [9] dotycząca koordynacji prac
spawalniczych w odniesieniu do materiałów dodatkowych do spawania przewiduje ocenę ich
dostawcy, a oprócz tego kontrolę:

- kompatybilności w odniesieniu do materiałów podstawowych,
- stanu i warunków dostawy oraz specjalnych wymagań, łącznie z rodzajem dokumentu

kontroli,
- identyfikowalności i warunków przechowywania materiałów.

W dalszych rozdziałach referatu opisano szerzej normy klasyfikacyjne, normy dotyczące
badań oraz normy dotyczące wytwórców materiałów dodatkowych do spawania. Dla
uproszczenia w tekście operuje się tylko normami europejskimi, mimo że znaczna, większość
wymienionych norm została już przyjęta jako normy krajowe.
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2. NORMY KLASYFIKACYJNE

Normy klasyfikacyjne zawierają informacje dotyczące charakterystyk chemicznych i
mechanicznych spoiw i/lub uzyskanego z nich stopiwa, możliwości i warunków stosowania
tych spoiw, a także postanowienia w jaki sposób wykonuje się złącza próbne stopiwa.

Oznaczenie klasyfikacji spoiwa składające się z szeregu symboli, z których każdy ma
określone znaczenie, zapewnia podstawowe informacje potrzebne ich przyszłemu
użytkownikowi.

Dla spoiw przeznaczonych do spawania określonych grup stali opracowano oddzielne
normy klasyfikacyjne dla elektrod otulonych, drutów litych i prętów oraz drutów
proszkowych. Układ ten .przedstawiono w tablicy 1. Obejmuje ona 15 norm (z czego kilka w
rewizji) i jeden projekt, które to dokumenty dotyczą ponad dwustu gatunków spoin.

Każdemu składowi chemicznemu odpowiadają określone własności wytrzymałościowe
stopiwa. Podstawowymi danymi są: zakres wytrzymałości na rozciąganie, minimalna wartość
granicy plastyczności i minimalna wartość wydłużenia względnego po zerwaniu, określone na
próbce proporcjonalnej pięciokrotnej.

Tablica 1. Normy klasyfikacyjne spoiw dla stali

Grupa stali

Stale niestopowe i drobnoziarniste

Stale o wysokiej wytrzymałości

Stale nierdzewne i żaroodporne

Stale żarowytrzymałe

Elektrody
otulone

EN 499 (R)

EN757

EN 1600

EN 1599

Druty lite,
pręty

EN440
EN 1668
EN 956 (R)

EN 12 534

EN 12 072

EN 12 070
EN 12 536

Druty
proszkowe

EN758

EN 12 535

prEN14 295

EN 12 073

EN 12 071

R - obecnie w rewizji

Dla stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz stali o wysokiej wytrzymałości podano
zakresy temperatur (od temperatury otoczenia do -60°C lub -80°C), w których praca łamania
na próbkach Charpy V wykonanych z określonego stopiwa powinna wynosić minimum 47J.
Wymagania dotyczące minimalnej pracy łamania, ale tylko w 20°C, podano dla stopiwa
spoiw dla stali żarowytrzymałych. Dla stali nierdzewnych i żaroodpornych nie przewidziano
badań udarności stopiwa.

Kolejną informacją zawartą w normie klasyfikacyjnej są możliwości i warunki
stosowania spoiw, takie jak — w zależności od przypadku - pozycje spawania, rodzaj prądu
spawania i biegunowość, uzysk, zawartość wodoru itp.

W każdej normie klasyfikacyjnej zamieszczono rozdział dotyczący warunków wykonania
złączy próbnych zapewniających uzyskanie stopiwa do badań. Wykonuje się zawsze złącze
1.3 (3) wg EN 1597-1 [10] a oprócz tego podane są zalecenia dotyczące średnicy spoiwa,
podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej, kolejności i parametrów układania
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ściegów. Wreszcie w każdej normie klasyfikacyjnej powołano się na ogólne warunki dostawy
spoiw, zawarte w EN 759 [11].

Dodać należy, że oprócz norm klasyfikacyjnych spoiw dla stali istnieje szereg norm
europejskich, norm ISO lub ich projektów, dotyczących klasyfikacji spoiw do spawania niklu,
aluminium, miedzi i tytanu oraz ich stopów i żeliwa.

3. BADANIA WŁASNOŚCI STOPIWAI ZŁĄCZY SPAWANYCH

W celu potwierdzenia, że konkretne spoiwo spełni wymagania odnośnej normy
klasyfikacyjnej i będzie się nadawać do wykonania złączy spawanych zgodnych z
określonymi wymaganiami, (nieraz rozszerzonymi w odniesieniu do wymagań normy
klasyfikacyjnej) należy:

- w pierwszym rzędzie przeprowadzić badania wstępne stopiwa i złączy spawanych, w
zakresie zależnym od przyszłych wymagań, oraz

- prowadzić, u wytwórcy, okresowe badania sprawdzające w celu zapewnienia ciągłej
jakości produkcji.

Sprawy te są opisane w projekcie dwuarkuszowej normy EN 14 532 [5 i 13] dotyczącej
oceny zgodności materiałów dodatkowych do spawania. Projekt ten, wydany w roku 1999 do
stosowania w kilku krajach, dotyczył spoiw dla wszelkich spawalnych metali. Obecnie norma
ta jest przepracowywana - również jako dwuarkuszowa - i będzie dotyczyć tylko spoiw dla
stali, niklu i stopów niklu. Norma obejmuje: elektrody otulone, druty lite, pręty, taśmy, druty
proszkowe i topniki spawalnicze.

Pierwszy arkusz normy obejmuje badania podstawowe stopiwa i złączy spawanych
wykonanych przy użyciu konkretnego spoiwa.

3.1. Badania stopiwa

Badanie stopiwa przeprowadza się na złączach próbnych wykonanych przeważnie wg
wymagań EN 1597-1 [10], dla powszechnie stosowanych metod spawania z wyjątkiem
spawania elektrożużlowego, elektrogazowego, gazowego oraz napawania.

Ilość elementów próbnych zależy od metody spawania, i tak np. w przypadku spawania
elektrodą otuloną wykonuje się dwa złącza: jedno - elektrodą o średnicy 4,0 mm, a drugie -
elektrodą o największej średnicy zgłoszonej do zakwalifikowania. W przypadku spawania
drutem litym w osłonie gazów aktywnych wykonuje się oddzielne złącze dla każdego
stosowanego gatunku gazu lub mieszanki gazów. Dla spawania łukiem krytym oddzielne
złącze wykonuje się dla każdej kombinacji: drut - topnik.

Stopiwo uzyskane w złączu próbnym poddaje się badaniom określającym:
skład chemiczny,

- wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej (z wyznaczeniem granicy
plastyczności, wydłużenia po zerwaniu i przewężenia),

- udarność na próbkach Charpy V, dla każdego stanu obróbki cieplnej stopiwa, w
minimalnej temperaturze, dla której dane spoiwo może być stosowane,

- określenie zawartości ferrytu, dla spoiw dla stali nierdzewnych (na żądanie),
- określenie zawartości wodoru (na żądanie).

Otrzymane wyniki badań powinny być zgodne z odnośną normą klasyfikacyjną.
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3.2. Badanie złączy spawanych

W celu zbadania własności złączy spawanych wykonuje się zazwyczaj płyty próbne ze
spoiną czołową (z wyjątkiem spoiw przeznaczonych wyłącznie do układania spoin
pachwinowych). Gatunek stali płyty dobiera się , w zależności od potrzeb, wg dokumentu CR
ISO 15 608: 2000 [12] określającego grupy metali dla celów spawalniczych.

Dla każdej pozycji spawania, dla której wymaga się sprawdzenia spoiwa, wykonuje się
oddzielną płytę próbną przy użyciu spoiwa o określonym w normie zestawie średnic.

Płyty próbne są poddawane następującym badaniom:
wytrzymałość na rozciąganie złącza spawanego,
zginanie, z rozciąganiem lica i grani,
badanie makroskopowe,
badanie mikroskopowe,

oraz dodatkowo:
badanie udarności metodą Charpy w najniższej możliwej do stosowania dla danego
spoiwa temperaturze, na próbkach z karbem V w środku spoiny,
badanie wytrzymałości na rozciąganie stopiwa na próbkach wzdłużnych dla spawania
elektrożużlowego i elektrogazowego płyt o grubości powyżej 20 mm,
badanie twardości.

Dla pachwinowych złączy próbnych wykonuje się badanie makro i próbę łamania.
Płyty próbne spawane doczołowo poddaje się badaniom radiograficznym.
Badania przeprowadza się wg odpowiednich norm europejskich. Wymagane wyniki badań są
podane w pr EN 14 532-1.

Po zakończeniu wszystkich badań z wynikiem pomyślnym dla konkretnego spoiwa
wystawia tzw. certyfikat zakwalifikowania typu, w którym określa się dokładnie zakres i
warunki jego stosowania.

3.3. Badania sprawdzające

Zakwalifikowane spoiwa poddaje się, w zależności od zamówień, badaniom kontrolnym.
W celu przedłużenia ważności kwalifikacji typu wymaga się, aby wytwórca wykonał przez
okres dwóch lat określone minimum badań, wg tablicy 2, poniżej. Tablicę tę przytoczono z
pr EN 14 532-1, bez dodatkowych uwag zawartych w tej normie - tylko, aby dać pogląd o
rodzaju badań.
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Tablica 2. Badania wymagane dla przedłużenia zakwalifikowania materiałów
dodatkowych.

Materiał dodatkowy
Grupy stali

Elektrody
otulone.
Druty
proszkowe

Stale
niestopowe
i
drobnoziam
iste
Stale
nierdzewne
i
żaroodporn
e
Stale
żarowytrzy
małe
Stale o
wysokiej
wytrzymało
ści

Topniki
Druty lite, pręty,
Taśmy

Materiał dodatkowy
Analiza

chemiczna

-

6
Jedna na
wytop

Analiza
sitowa

-

10
-

Stopiwo
Analiza

chemiczna

10

10

4

-

4

10

2

K*

8 kpi.

-

4 kpi.

10 kpi.

2 kpi.
-

* 1 komplet składa się z trzech próbek

3.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe są opisane w drugim arkuszu pr EN 13 479-2 [13]. Wykonuje się je
dla spoiw już zakwalifikowanych, w celu rozszerzenia zakresu kwalifikacji.

Badania te mogą obejmować:
badania stopiwa i/lub złączy spawanych poddanych różnym rodzajom obróbki
cieplnej,

- wytrzymałość na rozciąganie stopiwa w podwyższonych temperaturach,
- skrócone próby wytrzymałości na pełzanie stopiwa lub złącza spawanego,
- podatność na kruchość kaustyczną,
- odporność na starzenie,
- przydatność do platerowania,

kontrolę skuteczności opakowań odpornych na działanie wilgoci.

Konieczność przeprowadzania badań dodatkowych może wynikać z zasadniczych
wymagań bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/WE oraz - w sposób pośredni - z wymagań norm
wyrobu. Przykładem może tu być wymaganie EN 12 952-5, aby badania złączy próbnych w
ramach uznawania technologii spawania wg EN 288-3 obejmowały również wyznaczanie
granicy plastyczności stopiwa w przypadku spoiw przeznaczonych do spawania walczaków i
komór kotłowych przeznaczonych do pracy w temperaturze >300°C. Stąd, przy kwalifikacji
tego rodzaju spoiw, powinno się wymagać dodatkowo wyznaczenia granicy plastyczności
stopiwa w określonej temperaturze lub w określonym zakresie temperatur.
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W odniesieniu do badań wytrzymałości na pełzanie stopiwa/złącza podkreślić należy, że
są to tylko próby krótkotrwałe, których pomyślny wynik kwalifikuje spoiwo do stosowania w
zakresie temperatur pełzania, natomiast, z uwagi właśnie na krótkotrwałość wyników badań
nie można wykorzystywać ich przy projektowaniu lub programowaniu trwałości
eksploatacyjnej kotłów.

Brak danych długotrwałych powoduje obniżenie naprężeń dopuszczalnych dla złączy
pracujących w temperaturze pełzania. W normie EN 12 952-3 (obliczenia) przewiduje się trzy
możliwości:

przy znanej wytrzymałości na pełzanie złącza naprężenie dopuszczalne jest
najniższym spośród naprężeń tego dacza i łączonych materiałów,

- przy znanej wytrzymałości na pełzanie stopiwa przyjmuje się naprężenie dla materiału
o niższej wytrzymałości pomnożone przez 0,8,

- przy nieznanej wytrzymałości na pełzanie ani złącza ani stopiwa naprężeniem
dopuszczalnym jest naprężenie dla materiału o niższej wytrzymałości pomnożone
przez 0,64.

4. WYTWÓRCY, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY

Aby zapewnić właściwe warunki dla wytwarzania, dostaw i dystrybucji spoiw
ustanowiono normę EN 12 074 określającą wymagania jakościowe dla wytwórców,
dostawców i dystrybutorów elektrod.
W rozumieniu tej normy:

- wytwórca - jest to organizacja realizująca pełny cykl wytwarzania spoiw lub cykl
końcowy wytwarzania, decydujący o jakości spoiw,

- dostawca - jest to organizacja, która kupuje spoiwa u ich wytwórcy i dostarcza je pod
swą własną marką.

- dystrybutor -jest to organizacja, która otrzymuje spoiwa od wytwórcy lub dostawcy i
rozprowadza je pod marką wytwórcy lub dostawcy.

Zasadniczym wymaganiem normy w odniesieniu do trzech wspomnianych wyżej
organizacji jest ustanowienie i wdrożenie udokumentowanego systemu jakości. Skuteczność
wdrożenia systemu powinny kontrolować audity wewnętrzne lub przeglądy kierownictwa.

Ponieważ normę opracowano w latach 90-tych, jako dokument odniesienia przyjęto
obowiązujące wówczas normy ISO 9001 i 9002. Obecnie byłaby to norma ISO 9001:2000
[14], co znajduje potwierdzenie w projekcie EN 13 479.2 [15].

Omawiana norma EN 12 074 stanowi przełożenie ogólnych wymagań jakościowych
normy ISO na wymagania szczegółowe dotyczące wytwarzania, dostaw i dystrybucji
konkretnego, specyficznego towaru jakim są materiały dodatkowe do spawania.

Większa część wymagań jakościowych jest taka sama dla wytwórców, dostawców i
dystrybutorów. Są to wymagania dotyczące: organizacji i kierownictwa, systemu jakości,
przeglądu umowy, nadzoru nad dokumentacją i danymi, zakupów, nadzorowania wyrobów
dostarczanych przez poddostawców, nadzorowania wyposażenia do kontroli, pomiarów i
badań, nadzorowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami, działań korygujących i
zapobiegawczych, postępowania z wyrobem (pakowanie, składowanie, transport bliski),
nadzorowania zapisów dotyczących jakości i przeglądów jakości dokonywanych przez
kierownictwo.
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Wymagania dotyczące: sterowania procesem produkcyjnym, kontroli i badań oraz statusu
kontroli i badań dotyczą tylko wytwarzającego. Chodzi tu przede wszystkim o kontrolowane
prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających znaczenie dla jakości spoiwa i
wykonywanych nim złączy. Działania te obejmują opracowywanie receptur, odważanie,
mieszanie mas otulinowych, ciągnienie i obróbkę drutu, wyciskanie elektrod, suszenie,
znakowanie i pakowanie.

Kontrola i badania przeprowadzane u wytwórcy obejmują kontrole, badania i próby
przeprowadzone w trakcie procesu wytwarzania oraz kontrolę gotowych wyrobów, niemniej
zarówno dostawca jak i dystrybutor są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli wejściowej
spoiw otrzymywanych od wytwórcy wraz z przynależnymi dokumentami"kontroli.

Dostawca i dystrybutor są zobowiązani do ustanowienia i stosowania procedur
identyfikowalności spoiw podczas ich przechowywania, dostaw i dystrybucji. Są również
zobowiązani do okresowej kontroli warunków przechowywania spoiw.

5. PODSUMOWANIE

5.1. Istniejący zbiór norm (EN, EN-ISO) dotyczący materiałów dodatkowych do spawania
stwarza warunki do opracowywania i produkcji materiałów o udokumentowanej i
powtarzalnej jakości, poprzez:

- ustanowienie wymaganych charakterystyk w normach klasyfikacyjnych,
- badanie kwalifikacyjne i badania okresowe tego materiału u jego wytwórcy,
- ustanowienie wymagań jakościowych dla wytwórców, dostawców i dystrybutorów

materiałów.

5.2. W przypadku specyficznych zastosowań - w tym przypadku: do budowy urządzeń
ciśnieniowych objętych dyrektywą 97/23/WE - wymagania ogólnego zestawu norm wg
p.5.1. należy porównać z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa tej dyrektywy i
ustanowić takie dodatkowe warunki, które w udokumentowany sposób potwierdzą
zgodność tych materiałów, ich zamawiania i dostaw z wymaganiami dyrektywy.

5.3. Najłatwiejszym sposobem uzyskania domniemania zgodności z wymaganiami dyrektywy
jest stosowanie norm wyrobu, zharmonizowanych z tą dyrektywą. W tym przypadku:

a. ewentualne uzupełniające badania dla materiałów dodatkowych należy dobierać w
zależności od wymagań w odniesieniu do zakresu badań wymaganych przy
uzgadnianiu technologii spawania oraz wynikających z warunków eksploatacji,

b. materiały zamawiać u wytwórców / dostawców / dystrybutorów spełniających
wymagania EN 12 074,

c. niezależnie od powyższego: dobór i okresowa ocena tych trzech organizacji, a także
identyfikowalność partii materiałów oraz warunków ich przechowywania i wydawania
powinny być udokumentowane w procedurach/instrukcjach stanowiących część
dokumentacji systemu jakości w pracach spawalniczych wg EN 729 oraz w ramach
koordynacji prac spawalniczych wg EN 719.
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Jan Pilarczyk: Education and Training in Welding and Non Destructive Testing according
European Rules. The very important welded joints need to be manufactured in companies
having quality systems according EN 729. To get such a quality system the company should
fulfil the requirements regarding a suitable welding and NDT personnel. The EWF and EN 473
rules for education and training as well as qualification and certification of welding and NDT
personnel have been given. The activity of the Welding Institute in Gliwice in that field has
been presented.

Jerzy Brózda: The T23/P23 steel, its weldability and properties of welded joints. Basic
characteristics of the T23/P23 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/5

cooling times bainitic microstructures are present with the hardness not exceeding 350 HV.
The Charpy V fracture toughness of the HAZ is higher for shorter cooling times ts/s The test
joint made of T23 tubes (<|> 219 x 25 mm) has been TIG welded with the Union ICr2WV wire
and by using Cr2WV (Thyssen Schweiptechnik^ stick electrodes in the horizontal (PC)
position. In the as welded joint the maximum hardness did not exceed 350 HV, but the notch
toughness of the weld metal was low. After post weld heat treatment the hardness has been
lowered to 290 HV and the fracture toughness increased. Mechanical properties of the P23
steel welded joint are higher than those required by the ASME code and the bending test
results are very good.

Marian Zeman. Jerzy Brózda. Zbigniew Cudek: Advisability of post-weld heat treatment of
13CrMo4.4 and 10CrMo9.10 steel tube joints (Ą 44 x 10 mm). Welded tube joints made of
13CrMo4.4 and 10CrMo9.10 steels (15HM and 10H2M ace. to PN-75/H-84024) without
post-weld heat treatment (PWHT), after stress relieving and joints exposed for different time
periods to temperatures corresponding to service conditions in hot flue gases were tested.
Their mechanical properties, impact toughness, microstructure and hardness were determined.
The examination results have shown that the tube joints without PWHT have sufficient impact
toughness, good plasticity, acceptable hardness and a low level of welding residual stresses.
After exposure of these joints to service temperatures of the boiler installation, an increase of
the weld impact toughness has been noticed as well as the decrease of hardness and welding
residual stresses.

Jan Wasiak. Waldemar Biłous. Witold Szteke, Ewa Haiewska. Tadeusz Wagner. Eugeniusz
Sitko. Ellina Łunarska: Investigation methods used to determine the mechanical properties of
new high-strength steeL especially the crack fracture toughness Ktgrr. In the paper the results
of investigation of the high-strength steel performed in co-operation with Air Force Institute of
Technology and Institute of Physical Chemistry are describe. Particularly the method using to
determine the fracture toughness in the corrosion condition was presented.
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Janusz Komorowskl Witold Szteke. Piotr Zajączkowski: The role of the vibration dampers
and the displacement dampers in the folding system of the energetic pipelines. In the paper the
directions for operation and the tasks of vibration dampers as well as displacement dampers are
describe. Its role in the design of the suspensions system of the energetic pipelines is also done.

Bogdan Zantowicz: Operating problems connected with materials fracture in responsible
elements of power engineering equipment. The paper presents a discussion of chosen real
defects like fractures, and problems arising from these defects. Some fractures occurring in
constructional elements of power engineering equipment have been presented. It was noticed
that diagnostic is very important in safety providing, and operational reliability of power units.

Waldemar Biłous. Jan Wasiak. Ewa Hajewska. Witold Szteke. Tadeusz Wagner, Martyna
Przyborska: Diagnostic of the pipeline of live steam on the base of the mechanical properties
and fracture toughness investigation. In the paper the results of the investigation of material
taken from the exploitated pipelines as well as from the assigned for the new construction are
describe. The probable interpretation of the results are also done as well as the method for
prognostic of the expected life of the pipelines.

Piotr Żoła, Sławomir Skwarczyński: Underground gas storage technical condition survey.
Survey of gas storage in salt caverns underground structure is very specific because all
measurements must be carried in natural gas under high pressure. Control of the cavern
condition is based on measurement of geometric volume, mass rock stability and cavern's
tightness. Well measurements are conducted in order to determine location of possible
mechanical damages, deviations and corrosion. Every survey of underground parts of the
storage requires use of Wireline unit to run the measuring equipment.
In this article following has been described:
1. Survey of the caverns:

- measurement of the cavern floor depth,
downhole video camera inspection,
measurement of the caverns shape,
monitoring of gas balance.

2. Survey of the well:
with the use of magnetic methods,

- mechanical measurement of the tubing inner surface,
- with the use of ultrasonic methods.

Krystyna Zaborowska. Jerzy Winckowski: Safety Management on the Polish Section of the
Yamal Europe Gas Transit Pipeline. EuRoPol GAZ S.A. policy pertaining to the safety aspects
of the Management System for the operation and maintenance of the Yamal - Europe Transit
Gas Pipeline across the Polish territory has been presented in the paper. Special attention has
been paid to the Accidents Prevention Programme, as well as to the minimisation and
liquidation of damages plan. Organisation and technological resources for the Programme
execution have been defined.
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Maciej Witek: Diagnostic methods in exploited gas transmission grid. This paper presents
some aspects of a gas network safety. There is an overview and a comparison of different
diagnostic methods in exploited gas transmission grid. It is described modern approach to the
gas grid safety using diagnostic methods. There are highlighted some benefits of the using
diagnostic methods in exploited gas transmission grid.

Janusz Dobrzański: Internal damage processes in low alloy chromium-molybdenum steels
during high-temperature creep service. Results are presented of investigations into structure of
low alloy Cr-Mo steels exhibiting internal damage after long-term creep service. It was
demonstrated that intercrystalline cavitation cracks were the dominant factor in service damage
of power station boiler components operating in creep regimes. Consecutive stages in
development of internal damage involving intercrystalline cavitation cracking was discussed
and illustrated by means of micrographs. The results seem to indicate that nucleation of creep
cavities in materials under consideration is related to grain boundary slip. Evidence confirming
the shear mechanism proposed by Sklenićka and Saxl for cavity coalescence was obtained.
Occurrence of intercrystalline crevice cracking was demonstrated. Micrographs were used to
illustrate wedge crevice nucleation modes on triple junctions depending on the direction of slip
according to Change and Grant. A classification of internal damage in relation to life
exhaustion was proposed for materials under consideration. A method used in industrial
practice for evaluation and qualification of creep-damaged materials was presented.

Marek Walczak: Technical supervision in the ligth of Poland accession to the European Union.
The author have described main changes in Polish safety system of technical devices based on
the Law of 21 December 2000 on technical inspection, connected with membership of Poland
in European Union. Distinction is made between the technical regulation concerning
manufacturing phase and exploitation of technical devices. The information on adaptation
activities in Polish organ on technical supervision to future changes and some helping guidance
on how the manufacturers should act before putting their products on UE market are given.

Andrzej Doroszuk: Quality Management System in face of the new standards requirements of
the series ISO 9000:2000. In the submitted paper performed genesis of the new standards
series ISO 9000:2000 serving for quality management system, process approach and basic of
the quality management as well most essential requirements. Indicated also the substance of the
requirements and examples of the evidence for meeting it.

Marek Zdankiewicz: Provisions of European Standards concerning welding consumables. This
paper presents the provisions of the European Standards concerning welding consumables and
covering their classification and testing as well as quality requirements for the makers and user
of the consumables. The provisions of the standards have been compared with the relevant
basic safety requirements of 97/23/EC Directive.
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