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URUCHOMIENIE W KRAJOWYCH HUTACH PRODUKCJI RUR
ZE STALI H9AMFNb(P91) PRZEZNACZONYCH DLA ENERGETYKI
Jerzy Wiedermann
Instytut Metalurgii Żelaza - Gliwice

P L9702393

Kazimierz Bieniek
Huta Jedność - Siemianowice Śląskie
Kazimierz Pogoda
Huta "Batory" SA. - Chorzów Batory
1. WSTĘP
Jedną z grup stali, w której wykorzystuje się dodatni wpływ azotu, są stale ferrytyczne o
zawartości od 8 do 12% Cr [1]. W zależności od składu chemicznego oraz przeprowadzonej
obróbki cieplnej istnieją dwa potencjalne obszary zastosowania tych stali:
- pierwszy obszar zastosowania obejmuje pracę w warunkach pełzania,
- drugi obszar obejmuje pracę w zakresie temperatur, w których wymagana jest wysoka
wartość granicy plastyczności.
W związku z zainteresowaniem przemysłu energetycznego stosowaniem w budowie
elementów bloków energetycznych dużych mocy rur bez szwu kotłowych III stopnia
wymagań ze stali H9AMFNb, będącej odpowiednikiem zachodniej stali P91, w krajowym
hutnictwie podjęto prace [2-4] zmierzające do uruchomienia produkcji tego typu rur.
2. WYKONANIE PRÓBNEJ PARTII RUR
Do wykonania próbnej partii wybrano rury o średnicach 0 480 x 60 mm oraz
mm. Wymiary rur uzgodniono z Fabryką Kotłów RAFAKO SA. jako jednym z
odbiorców rur. Materiałem wsadowym do walcowania rur o średnicy 0 480
wlewek o masie rzeczywistej 4600 kg, natomiast rur 0 44,5 x 5,6 mm pręty
średnicy 0 120 mm. Wytwórcą wlewków i prętów była Huta Baildon.

0 44,5 x 5,6
potencjalnych
x 60 mm był
walcowane o

2.1. Wykonanie rury 0 475 x 60 mm w Hucie Batory S.A.
Proces wykonania rury składał się z następujących operacji technologicznych:
- wykonanie pręciska 0 630 mm,
- wytłaczanie szklanki,
- walcowanie w walcarce skośnej i pielgrzymowej,
- obróbka cieplna,
- badania utltradźwiękowe i badania własności wytrzymałościowych.
Wlewek przed kuciem na prasie 20 MN nagrzano w piecu do temperatury 1160°C.
Temperatura wlewka przed kowadłem wynosiła 1130°C. Kucie prowadzono gniotami 20 mm
w 35 przejściach na sześciokąt. po uzyskaniu sześciokąta przeprowadzono załamanie krawędzi
na ośmiokąt i gładzenie na średnicę 0 630 mm.Temperatura końca gładzenia wynosiła 830°C.
Twardość na powierzchni pręta po kuciu i po ostudzeniu w piecu wgłębnym wynosiła 321 HB.
W wyniku przeprowadzonej operacji kucia otrzymano pręcisko o długości 1700 mm i masie
4585 kg. Następnie pręcisko poddano wyżarzeniu zmiękczającemu w temperaturze 800°C
przez 8 h ze studzeniem na powietrzu. Twardość na powierzchni pręta po wyżarzeniu

wynosiła 228 HB. Pręt po wyżarzeniu poddano oskórowaniu na średnicę 0 SSO*5 mm. W
dalszej kolejności odcięto tarcze od strony głowy i stopy z przeznaczeniem na głębokie
trawienie, a samo pręcisko poddano badaniom ultradźwiękowym wg BN-86/0601/09. Po
wykonaniu badań pręcisko nagrzewano w piecu z obrotowym trzonem do temperatury 1300°
C. Szklankę wytłaczano na prasie 1350 T w czasie 95 sek. Temperatura dna szklanki po
wytłaczaniu wynosiła 1260°C. Szklankę nagrzano w piecu do 1300°C i walcowano na
walcarce skośnej przy użyciu drąga o główce 360 mm. Odwalcowaną tuleję przekazano na
walcarkę pielgrzymową, gdzie walcowano ją na trzpieniu o średnicy 342/344 mm. Długość
odwalcowanej rury wynosiła 3650 mm. Rurę ściągnięto z trzpienia po jej całkowitym
ostygnięciu. Obróbka cieplna rury obejmowała normalizowanie i odpuszczanie.
Normalizowanie przeprowadzono w temperaturze 1060°C w czasie 2 h ze studzeniem na
powietrzu. Odpuszczanie natomiast w temperaturze 760°C w czasie 5 h z następnym
chłodzeniem na powietrzu.
Wielkość
odcisku kulki 0 10 mm po normalizowaniu wynosiła 0 3,1 - 3,15 mm
(388 - 375 HB), a po odpuszczaniu 0 4,15 - 4,20 mm (212 - 207 HB).
Otrzymaną rurę pocięto na trzy odcinki o następujących długościach i przeznaczeniu.
- 2000 mm dla RAFAKO Racibórz,
- 790 mm dla CHEMAR Kielce,
- 490 mm dla szczegółowych badań.
Poszczególne odcinki rur zostały obtoczone i przebadane ultradźwiękiem. Badania
ultradźwiękowe na wady wzdłużne zostało przeprowadzone zgodnie z PN-92/H-04562 klasa
nr 2, a na wady poprzeczne wg normy SEP 1918. Wzmocnienie dla wad poprzecznych
wynosiło 66 dB, a dla wad podłużnych 62 dB. Wyniki badań wykazały, że rura o długości
2000 mm jest bez wad, pozostałe dwie rury posiadają dopuszczalny poziom wad.
Badanie makrostruktury metodą głębokiego trawienia nie ujawniło wad. Natomiast
pasmowość odpowiadała wzorcom 0/2A.
Według przedstawionej technologii wyprodukowano rurę 0 475 x 60 mm odebraną przez
UDT i odpowiadającą zatwierdzonym przez UDT warunkom technicznym nr TWT-l/NN/92.
2.2 Wytwarzanie rur 0 44,5 x 5,6 mm w Hucie Jedność
Pręty wsadowe o średnicy 0 120 mm podzielono na odcinki o długości ok. 700 mm.
Powierzchnię zewnętrzną odcinków poddano skórowaniu na wymiar 0 115 mm, a następnie z
jednego końca 14 sztuk odcinków w osi wykonano nakiełek o średnicy otwór 0 35 mm i
głębokości 35 mm; w pozostałych odcinkach wsadowych wykonano otwór o średnicy 0 35
mm. Nakiełkowanie i przewiercanie otworu miało na celu sprawdzenie odkształcenia
materiału między walcami walcarki skośnej oraz płynność przemieszczania się materiału w
procesie walcowania. Walcowanie rur przeprowadzono na zespole MI Walcowni
Mannesmann, przyjmując jako optymalny wymiar 0 66 x 6,3 mm rur wsadowych do dalszego
przerobu.
Parametry walcowania:
- temperatura grzania wsadu
1250-1260°C
- czas grzania wsadu
3,0 - 3,5 h
- temperatura tulei po walcarce skośnej
1190-1240°C
- średnica zewnętrzna tulei
108 mm
- średnica główki dziurującej
61 mm
- Współczynniki odkształcenia w walcarce skośnej:
— wydłużenie dla odcinków nakiełkowanych
X - 1.69
— wydłużenie dla odcinków z otworem
X - 1.53
- wymiar rury po walcarce pielgrzymowej
0 66,6 x 6,3 mm

-

temperatura końca walcowania
średnica beczki walca pielgrzymowego
średnica wykroju kształtującego
średnica trzpienia pielgrzymowego
współczynnik wydłużenia w walcarce pielgrzymowej X -

905 - 960°C
300 mm
68 mm
53 mm
5.18

Rury odwalcowane na gorąco przygotowano do ciągnienia stosując następujące zabiegi
technologiczne:
- zakucie jednego końca rury,
- wyżarzanie zmiękczające w temperaturze 780 - 800°C w czasie 1 h i następne studzenie na
powietrzu,
- prostowanie rur na prostownicy skośno-rolkowej,
- wytrawianie w roztworze kwasu siarkowego,
- dwukrotne pokrycie środkami smarnymi,
- suszenie rur.
Następnie rury ciągniono według następujących parametrów:
- wymiary rury wsadowej
- średnica części kształtującej ciągadła
- średnica trzpienia długiego
- współczynnik wydłużenia X,
- twardość po ciągnieniu i walcowaniu
-

0 66,0 x 6,3 mm
58,5 mm
46,0 mm
1,31
217- 229 HB

Kolejne ciągi wykonano wg następującego schematu:
- 2-gie ciągnienie 0 60,0 x 6,3 mm
-»
0 52,0 x 5,7 mm
- 3-cie ciągnienie 0 52,0 x 5,7 mm
—»
0 44,5 x 5,6 mm
Końcową operacją technologiczną była obróbka cieplna, składająca się z normalizowania w
temperaturze 1060°C w czasie 30 minut i odpuszczania w temperaturze 740°C w czasie 2 h ze
studzeniem na powietrzu.
Operacje wykańczające obejmowały:
- prostowanie rur,
- wytrawianie,
- szlifowanie powierzchni zewnętrznej.
Ostatnią czynnością był odbiór techniczny rur zgodnie w wymaganiami TWT-l/NN/92.
Wykonaną partię poddano badaniom obejmującym:
- kontrolną analizę składu chemicznego,
- wykresy przemian fazowych przy chłodzeniu ciągłym,
- ocenę struktury metodami mikrokopii świetlnej
skaningowej i prześwietleniowej,
- statyczną próbę rozciągania,
- próbę udarności,
- długotrwałe próby pełzania.

oraz

elektronowej
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3. WYNIKI BADAŃ
Analiza kontrolna składu chemicznego wykazała, że skład chemiczny stali mieści się w
założonym zakresie (tabela 1).
Tabela 1. Skład chemiczny badanej stali
Rodzaj
analizy
C
Założony 0,08
0,12
skład
Analiza
0,12
kontrolna

Mn
0,30
0,60

Si
0,20
0,50

0,48

0,30

0,030

Zawartość składników [%]
Cr
Ni
V
S
Mo
max0, 8,00 max 0,85 0,18
0,020 9,00 0,40 1,05 0,29

Nb
0,06
0,10

Al
max
0,04

N
0.030
0,070

0,025

0,017

0,08

0,035

0,08

P

max

8,74

0,07

0,92 0,24

Z przeprowadzonych badań dylatometrycznych wynika [4], że stal charakteryzuje się bardzo
dużym zakresem występowania martenzytu. Przemiana dyfuzyjna uwidacznia się po
chłodzeniu z szybkością poniżej 0,1 °C x s"1. Temperatury charakterystyczne przemian
wynoszą odpowiednio Acj - 830°C, Ac 3 -943°C, Ms-365°C.
Badania mikroskopowe wykazały [4], że rury w stanie dostawy posiadają strukturę
odpuszczonego martenzytu (rys. 1).

Rys. 1 Mikrostruktura rury 0 457 x 60 mm w stanie dostawy. Pow. 400 x
Wyniki badań własności mechanicznych po obróbce cieplnej zestawiono w tabeli 2.
Analizując otrzymane wyniki w porównaniu do wymagań TWT można stwierdzić, że
wykonana partia rur posiada żądane własności po obróbce cieplnej obejmującej zabiegi:
normalizowanie w temperaturze 1060°C i odpuszczanie w temperaturze 760°C.

Tabela 2. Własności mechaniczne rur ze stali H9AMFNb produkcji krajowej
Wymiary rur

[mm]

0 457 x 60

Typ
próbki
poprzeczne
wzdłużne

044.5 x 5.6

wzdłużne

Wymagane własności
(próbki wzdłużne)

Re

rMPal

498511
506521
689698
585770

676685
679687
521556
min.
425

r%i

24.525.0
22.026.2
24.026.0
min.
20

Z
\%]
6870
6971

KV
164184
185202

KU
[J/cm2]
194214
206233

-

-

-

-

min.
64

-

Wyniki badań granicy plastyczności w zakresie temperatur 200 do 675°C przedstawiono na
rys.2. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ze wzrostem temperatury
badania wartość R£ monotonicznie maleje osiągając w temperaturze 675°C wartość
ponad 100 MPa.

400

500

550

600

650

Temperatura badania [ °C ]

Rys.2. Zależność Re od temperatury badania

Z kolei wyniki badań udaraości po długotrwałym wyżarzaniu w temperaturze 650°C próbek
pobranych z rury 0 457 x 60 mm zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Udarność stali w zależności od czasu starzenia
Czas
starzenia

no

10
20
50
100
1000

Udarność
KCV
[J/cm2l
199-217
212-225
207 - 237
230 - 236
197-215

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

nie

Parametry prób pełzania (temperaturę i naprężenie) przyjęto tak [5], aby osiągnąć czasy
trwania prób do zerwania od kilkunastu godzin do około 10000 godzin i dłuższe (ponad 1,5
roku). Przy doborze parametrów kierowano się przewidywanymi temperaturami pracy
wyrobów ze stali H9AMFNb - zakres 500 - 625°C - oraz koniecznością uzyskania wyników
umożliwiających dokonanie oceny wytrzymałości na pełzanie Rz/ioooo/r m r w odniesieniu do
średniej wytrzymałości na pełzanie RZ/TA> przyjętej w TWT-1/92 [6] jak dla zagranicznych
stali typu P91. Wykorzystaną przy doborze parametrów prób wzorcową, parametryczną
krzywą w układzie:
log Rz/j-^ = f (parametru L)
przedstawiono na rys. 3, przy czym parametr Larson-Millera L wyznaczono z zależności:
= T(C + logt)
gdzie:

T - temperatura K
t - czas do zerwania h
C = 28,5 stała dla stali H9AMFNb, przyjęta wg źródeł zagranicznych jak dla stali P91.
Obliczony parametr L naniesiono na wykres - rys. 3. - tle krzywej Rz §r = fl[L)
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Parametr L = T ( C + log t ) przy C * 28.5

Rys. 3. Parametryczna krzywa Rz/T/t dla stali P91
- średniej wytrzymałości na pełzanie stali H9AMFNb
— wartości ekstrapolowane poza zakres objęty TWT -1/92
próbki zerwane
próby w toku
o próby do badań strukturalnych

Wyniki zakończonych prób pełzania układają się nieco powyżej średniej wytrzymałości na
pełzanie stali typu P91. Również dotychczasowe czasy trwania prób w toku wskazują, że
wytrzymałość na pełzanie rur ze stali H9AMFNb nie będzie niższa od średniej czasowej
wytrzymałości na pełzanie R//KKK)O/T zalecanej do obliczeń przez TWT-1/92. Wydłużenie po
zerwaniu w próbach pełzania wykazuje tendencję do obniżania się wraz ze wzrostem czasu do
zerwania, osiągając po około ! 100 godzinach AJQ - 15%.
Próby pełzania są kontynuowane w celu zweryfikowania czasowej wytrzymałości na pełzanie
R.z/ioooo/T badanych rur, a także w przedziale 104 - 105 godzin, istotnym w obliczeniach
poddozorowych naczyń ciśnieniowych pracujących w podwyższonej temperaturze
Przykład mikrostruktury próbek poddanych pełzaniu w różnych temperaturach i pod różnymi
obciążeniami przedstawiono na rys. 4. Badania mikroskopowe wykazały, że struktura próbek
po próbach pełzania nie ulega istotnym zmianom w stosunku do stanu wyjściowego Strukturę
stali podobnie jak w stanie dostawy stanowi martenzyt odpuszczony

Rys.4a

Rys.4b

Rys 4 Struktura próbek po zerwaniu w próbach pełzania; temp. próby 675°C,
czas do zerwania 384,5 h; A 1 0 - 23%
a - mikrostruktura w obszarze przełomu
b - mikrostruktura w obszarze poza przełomem
Próby określenia korozyjnej trwałości rur w warunkach przemysłowych zrealizowano w kotle
OR-32/2 (opalanym węglem kamiennym), użytkowanym w Rafinerii Nafty "Trzebinia" [7].
Zestawy próbek eksponowano w dwóch newralgicznych, z korozyjnego punktu widzenia,
miejscach kotła, a mianowicie w podgrzewaczu oraz w czopuchu. Próbki narażone były na
działanie gorących spalin o temperaturze od około 430 do około 590°C (podgrzewacz) oraz
od około 115 do około 220°C (czopuch) [8]. Spaliny zawierały głównie CO2 w ilości około
6% oraz znacznie mniejsze ilości CO (~10 ppm), NO (-60 ppm), SO2 (-180 ppm) [9]
Sumaryczny, maksymalny czas próby w tych warunkach wynosił 270 dób Po zakończeniu
badań, ze skorodowanych próbek usunięto produkty korozji metodą trawienia w 50%
roztworze wodnym HC1 z dodatkiem inhibitora korozji w temperaturze 20°C (zgodnie z PN-78/H-04610). Na podstawie wyznaczonych ubytków masy obliczono szybkość korozji w
g/m 2 d oraz w mm/rok po czym wartości le porównywano z wartościami zamieszczonym w
PN-78/H-04608: Skala odporności metali na korozję. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4

Czas

Numer

badania

próbki

[dobal
53

1
2
3
średnia

Tabela 4 Szybkość korozji stali
Szybkość korozji
Numer
Czas
stali
badania
próbki
g/m2 • d
0,2400
0,4097
0.2110
0,2869

mm/rok
0,0113
0,0193
0.0099
0,0135

[doba]
270

4
5
6
średnia

Szybkość korozji
stali
g/m2 • d
0,4523
0,4523
0.4189
0,4412

mm/rok
0,0213
0,0213
0,0197
0,0208

Wyniki wskazują, że szybkość korozji próbek pobranych z rur ze stali H9AMFNb po
zakończeniu ekspozycji w środowisku spalin, mieści się w przedziale 0,019 do 0,025 mm/rok,
a zatem można je zaliczyć do wysokiej, czwartej klasy odporności korozyjnej stali zgodnie z
PN-78/H-04608 Przyjmując przy tym, ze bardzo dobrą odporność na działanie korozji mają te
stale, których szybkość korozji nie przekracza umownej wartości 0,1 mm/rok, można uznać,
że trwałość korozyjna badanej stali w środowisku spalin kotłowych o wybitnie utleniającym
charakterze jest znakomita.
4. WNIOSKI
1. Przeprowadzone próby i badania pozwoliły na opracowanie technologii umożliwiającej
uruchomienie w warunkach krajowego hutnictwa produkcji rur ze stali H9AMFNb.
2.

Wykonana partia informacyjna rur o wymiarach 0 457 x 60 oraz 0 44.5 x 5,6 mm
spełnia wymagania TWT na wyroby dla energetyki do pracy w podwyższonych
temperaturach.
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WŁASNOŚCI STALI 13HMF NA RUROCIĄGI PARY ŚWIEŻEJ
W ŚWIETLE BADAŃ UDARNOŚCI I ODPORNOŚCI
NA PĘKANIE
Waldemar Biłous, Jan Wasiak, Ewa Hajewska, Witold Szteke, Tadeusz Wagner
Laboratorium Badań Materiałowych
Instytut Energii Atomowej, Otwock- Świerk
1. WSTĘP

PL9702394

Siłownie energetyczne charakteryzują się zmiennymi w czasie parametrami pracy,
wynikającymi z ich cykli roboczych, takich jak: uruchomienie, praca na parametrach
stacjonarnych, wyłączenie z ruchu oraz postój. Elementy rurociągów parowych, jako jedne z
najistotniejszych w bloku energetycznym, pracujące w wysokich temperaturach oraz przy
zmieniających się w czasie obciążeniach mechanicznych i cieplnych, decydują o długotrwałej i
bezpiecznej eksploatacji siłowni energetycznych. Długotrwała i bezpieczna praca rurociągów
parowych zależy od właściwego ich wykonania i eksploatacji oraz zastosowanego materiału.
Od materiałów konstrukcyjnych, stosowanych do budowy rurociągów parowych, wymaga się
zachowania stabilnych własności podczas długotrwałej pracy w podwyższonych
temperaturach, przede wszystkim zaś stabilnej struktury gwarantującej:
- odpowiednie własności plastyczne i wytrzymałościowe,
- wytrzymałość na pełzanie i zmęczenie niskocyklowe,
- wysoką odporność na pękanie w zakresie temperatur pracy,
- odporność na zmęczenie cieplne i korozję,
- dobrą spawalność.
Większość zainstalowanych w kraju energetycznych instalacji rurociągowych zbudowana
jest ze stali typu Cr-Mo-V o znaku 13HMF, przeznaczonej do pracy w podwyższonych
temperaturach. Ponieważ ponad 70% bloków energetycznych w krajowych elektrowniach
przekroczyło lub osiąga obliczeniowy czas pracy, jednoznacznie można określić, czy
zastosowana stal 13HMF spełniła wyżej wymienione wymagania eksploatacyjne. Występujące
awarie, spowodowane w większości uszkodzeniami materiału rurociągu, sprawiają, że nasuwa
się pytanie, czy przy modernizacji pracujących i budowie nowych bloków energetycznych nie
należy stosować nowych materiałów o lepszych własnościach.
Badania nad nowymi gatunkami stali do pracy w podwyższonych temperaturach, na
potrzeby energetyki jądrowej, rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych ponad 20 lat temu. W
wyniku prowadzonych 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). Ze względu na posiadane własności stal ta
wypełnia lukę między klasycznymi stalami żarowytrzymałymi i stalami austenitycznymi. Stale
gatunku P91, produkowane między innymi w USA, Japonii i Francji, stosowane są do budowy
nowych instalacji i urządzeń energetycznych jądrowych i konwencjonalnych. Wyższe
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 11-letni 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 w budowie kotłów. W Polsce po raz pierwszy zastosowano tę stal
w obecnie budowanej instalacji rurociągowej bloku nr 4 w Elektrowni Opole.
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W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu eksploatacji na udarność i
odporność na pękanie stali 13HMF eksploatowanej w rurociągach pary świeżej. Biorąc pod
uwagę coraz większe zainteresowanie przemyski energetycznego stalą P91, jako materiałem
konstrukcyjnym wypierającym dotychczas stosowaną stal 13HMF, podano wyniki badań
porównawczych dla stali P 91 w stanie dostawy.
2. MATERIAL UŻYTY DO BADAŃ
Badania prowadzono na wycinkach rurociągów pary świeżej ze stali 13HMF w stanie dostawy
i po 40. tys. godzin eksploatacji oraz stali P91 w stanie dostawy. Dla stali 13HMF pomiary
udarności wykonano w zakresie temperatur -30-H-600°C oraz pomiary odporności na pękanie
KId w temperaturze pokojowej i +540°C. Ze względu na niewielką ilość pozyskanego
materiału ze stali P91, ograniczono zakres badań tej stali do pomiarów udarności w
temperaturach +20-s-+600°C i odporności na pękanie KId w temperaturze pokojowej i 600°C.
Badania metalograficzne przeprowadzone na zgładach wzdłużnych wykazały, że stale
zawierają drobne wtrącenia niemetaliczne typu tlenków. Struktura jest charakterystyczna dla
badanych gatunków stali (13HMF i P91).
3. WYNIKI BADAŃ
Analiza składu chemicznego
Badania reatestacyjne składu chemicznego wykonano metodą spektrometryczną z
zastosowaniem spektrometru firmy ARL typ MA 3460. Wyniki analizy składu chemicznego
podano w tabeli 1.
Tabela 1. Skład chemiczny badanych stali
Znak stali

Zawartość pierwiastka

r%i

Nb

W

0,288 0,006

-

0,026

0,294 0,005

-

0,011

0,052

-

C

Mn

0,153

0,501

0,289 0,018

0,013 0,438 0,119

0,540 0,016

40 tys. h
eksploatacji

0,119

0,150

0,300 0,012

0,010 0,430 0,110

0,530

stan
dostawy

0,110

0,412

0,315

0,002 8,574

0,935 0,006 0,216

13HMF

stan
dostawy

13HMF

P91

Si

m

0,012

Pif

Cr

Ni

-

Mo

Al

-

V

Co

0,014

Zawartości składników stopowych i zanieczyszczeń odpowiadają składowi stali stopowej do
pracy w podwyższonych temperaturach o znaku 13HMF wg normy PN-75/H-84024 oraz stali
P91 według ASTM jako A335-P91.
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Prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia
Pomiary prowadzono na próbkach typu belkowego o wymiarach (10x20x100) mm przy użyciu
systemu do badań wytrzymałościowych Instron 8501. Posiadane oprogramowanie i
oprzyrządowanie systemu wytrzymałościowego umożliwia precyzyjny pomiar wzrostu
pęknięcia zmęczeniowego. Wyznaczoną charakterystykę w postaci wykresu da/dN(AK), gdzie:
da/dN - prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego, AK - amplituda intensywności naprężeń,
pokazano na rys. 1.

0,01

/

0,001

71

y
0,0001

r^—~^~
y*

y—

/
~—

—

• stan dostawy
• 40 ty*, godz. eksploatacji

0,00001
10

100
Intensywność naprężeń A K [MPa itf^O.

Rys. 1. Szybkość propagacji szczeliny zmęczeniowej w stali 13HMF
Wyniki pomiarów opracowano zgodnie z zaleceniami normy PN-84/H-04333, wyznaczając
metodą regresji liniowej zależność:
da_
m
= C{AK)
dN
gdzie: C i m - parametry stałe dla badanego materiału.
Wyznaczone parametry stałe dla badanej stali 13HMF wynoszą:
- w stanie dostawy
współczynnik korelacji
- po 40 tys. godzin eksploatacji
współczynnik korelacji

C = 6,61 10-11
m = 4,6634
R=l
C = 2,2594 10-13
m = 6,2281
R=l
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(1)

Udarność
Pomiary udamości wykonano przy użyciu systemu do badania udamości firmy Wolpert typ
PW 30/15. Jest to oprzyrządowany w czujniki siły i ugięcia próbki, młot wahadłowy z
komputerową rejestracją wyników pomiarów. Umożliwia on rejestrację krzywych zginania
udarowego w układzie siła-czas trwania próby i energia-ugięcie próbki. Badania prowadzono
na próbkach typu Charpy-U o wymiarach (10x10x55) mm i głębokości karbu 2 mm,
wykonanych zgodnie z zaleceniami normy PN-79/H-04370. Wyniki pomiarów KCU2 w
funkcji temperatury badania podano w tabeli 2, a graficznie przedstawiono na rys.2.
Tabela 2. Wyniki pomiarów udamości KCU2 w funkcji temperatury badania
Temperatura
pomiaru
t°C]
-30
0
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
540
600

UdarnoścKCU2 [J/cm 2 ]
13HMF
stan dostawy
13
96
163
280
294
288
350
375
370
333
218
165
150
146
162

13HMF
40 tys.h. ekspl.
7
9
26
168
248
320
260
376
378
224
246
187
167
154
154

P91
stan dostawy

183
224
235
234
252

400

13HMF/stan dostawy
-13HMF/40 tys.h.
•P91/stan dostawy

-100

200
300
400
Temperatura badania [*C]

500

600

700

Rys.2. Udarność KCU2 badanych stali w funkcji temperatury
Otrzymane wykresy zginania udarowego oraz odpowiadające im obrazy fraktograficzne
przełomów próbek dla przykładowo wybranych temperatur badania pokazano na rys. 3-^5.
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Rys..v Wykresy zginania udarowego i fraktograf.a przełomów stali l.lHMr- w stanie dostawy
dla rożnych temperatur badania:
a 20cC pow \500,
b 300°C pow x500.
c 540°C pow x500
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Rys 4 Wykresy zginania udarowego i fraktografia przełomów stali 13HMF po eksploatacji w
czasie około 40 tys godzin dla rożnych temperatur badania
a. 20°C pow x500.
b 25O°C pow. x500,
c, 540°C pow. x500
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Rys.5. Wykresy zginania udarowego i fraktografia przełomów stali P91 w stanie dostawy dla
różnych temperatur badania
a. 20°C pow x500,
b 300°C pow. x500,
c 540°C pow x500
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Pomiary granicznego współczynnika intensywności naprężeń Kl{i
System do badania udarnosci firmy Wolpert typ PW 30/15 umożliwia wyznaczanie
wskaźników mechaniki pękania Kjd (J]d ) w warunkach dynamicznego działania siły (w próbie
zginania udarowego) na próbkach typu Charpy-V z wypropagowaną szczeliną zmęczeniową.
Ponieważ ta metoda badań nie jest ujęta w krajowych i zagranicznych dokumentach
normatywnych, oparto się na zaleceniach norm: PN-87/H-04335, PN-88/H-04366
dotyczących wyznaczania współczynników KIc i JIc, projekcie normy ASTM E 24.01,
publikacjach krajowych i zagranicznych oraz na doświadczeniach z prowadzonych badań
własnych Ze względu na brak ostatecznych zaleceń normalizacyjnych, wyznaczone tą metodą
wskaźniki odporności na pękanie należy traktować jako wielkości porównawcze
Badania wykonano na próbkach typu Charpy-V o wymiarach (10x10x55) mm z
wypropagowaną szczeliną zmęczeniową o długości a/W=0,45 K),55 gdzie a - długość
szczeliny zmęczeniowej, W - szerokość próbki Szczeliny zmęczeniowe propagowano przy
użyciu systemu wytrzymałościowego Instron 8501 w oparciu o zalecenia dotyczące pomiarów
odporności na pękanie w warunkach statycznych. Wyniki pomiarów podano w tabeli 3.
Tabela 3 Wyniki pomiarów odporności na pękanie K id w warunkach zginania udarowego
Temperatura
pomiaru
[°C]
20
540

Odporność na pękanie Kld [ MPa m 1 ' 2 ]
13HMF
stan dostawy
56
184

13HMF
40 tys.h. ekspl
50
274

P91
stan dostawy
120
302

Otrzymane wykresy zginania udarowego próbek typu Charpy-V z wypropagowaną
szczeliną zmęczeniową pokazano na rys 6 i 7
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Rys. 6. Wykresy zginania udarowego w temperaturze badania 20°C dla próbek typu Charpy-V
z wypropagowaną szczeliną zmęczeniową ze stali:
a. 13HMF (stan dostawy), b. 13HMF (40 tys. h. eksploatacji), c. P91(stan dostawy).
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Rys. 7. Wykresy zginania udarowego w temperaturze badania 540°C (13HMF) i 600°C (P91)
dla próbek typu Charpy-V z wypropagowaną szczeliną zmęczeniową ze stali:
a. 13HMF (stan dostawy), b. 13HMF (40 tys. h. eksploatacji), c. P91(stan dostawy)
20

4. WNIOSKI
Pomiary udarności stali 13HMF wykazały, że zależy ona od temperatury badania - zmienia
się zarówno wartość udarności, jak i charakter przełomów (rys. 3, 4 i 5). W temperaturze
obniżonej i pokojowej badana stal pękała krucho. W przedziale temperatur 100 do 300°C
część próbek nie pękała podczas zginania udarowego, a przełomy miały charakter
plastyczny (rys. 4). W zakresie temperatur 300 do 600°C, a więc w przedziale
obejmującym temperaturę pracy, pomiary wykazały plastyczno-kruchy charakter pękania
badanej stali (rys. 5).
Wyznaczone w pracy charakterystyki udarności dla stali 13HMF wykazały, że warunki
eksploatacji powodują podwyższenie temperatury przejścia w stan kruchy (rys.2). Jeżeli
zjawisko to byłoby charakterystyczne i dla innych okresów eksploatacji, wówczas może
stanowić dodatkowy wskaźnik określający stopień wyeksploatowania materiału.
Pomiary prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia
stali 13HMF wykazały, że jest ona podatna na tworzenie pęknięć zmęczeniowych.
Stwierdzono, że skłonność do inicjacji pęknięć zmęczeniowych jest wyższa w materiale w
stanie wyjściowym, natomiast prędkość propagacji już powstałego pęknięcia jest wyższa w
stali po eksploatacji (rys. 1).
Badania z zakresu mechaniki pękania wykazały niską odporność stali 13HMF na pękanie w
temperaturze pokojowej, niezależnie od czasu eksploatacji. W temperaturze pracy 540°C
odporność na pękanie jest prawie trzykrotnie wyższa.
Stal P91 zachowuje wysoką udarność, o zbliżonej wartości w całym badanym zakresie
temperatur +20 do +600°C, co świadczy o dużej stabilności struktury tego materiału.
Stwierdzona, wielokrotnie wyższa odporność na pękanie stali P91 w porównaniu ze stalą
13HMF tak w temperaturze pokojowej jak i temperaturze pracy oraz charakterystyka
udarności, pozwalają przypuszczać, że stal P91 może wykazywać znacznie wyższą
niezawodność eksploatacyjną.
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Scharakteryzowano ogólnie symulację procesów technologicznych, stosowane do tego
urządzenia oraz charakterystyczne parametry cyklu cieplnego spawania Podano przykłady
zastosowania symulatora cykli cieplnych i odkształceniowych w badaniach nad wpływem cykli
cieplnych spawania na własności strefy wpływu ciepła oraz do oceny skłonności stali do
powstawania pęknięć likwacyjnych, wyżarzeniowych i zimnych. Zaprezentowano opracowany
i zbudowany w Instytucie Spawalnictwa nowy symulator cykli cieplnych i odkształceniowych.

WPROWADZENIE
W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w badaniach w zakresie spawalnictwa, obróbki
cieplnej, przeróbki plastycznej na gorąco, a nawet ciągłego odlewania stali, znajduje fizyczna
symulacja
tych
procesów technologicznych. Przez fizyczną symulację rozumiemy
odtworzenie danego procesu technologicznego w próbce materiału o stosunkowo małych
wymiarach. Aby ten sposób postępowania stanowił prawdziwą symulację, wszystkie istotne
czynniki charakteryzujące proces powinny zostać odtworzone w czasie rzeczywistym, tzn.
w takim okresie, w jakim zachodzi proces. Do czyników tych zalicza się: temperaturę,
odkształcenie i naprężenie wraz z odpowiednimi gradientami [1].
Początki zastosowania symulacji w badaniach procesów technologicznych sięgają roku
1957, kiedy to w amerykańskiej firmie Duffers Scientific Inc. opracowano urządzenie do
oporowego nagrzewania próbek przepływającym prądem. Urządzenie to wyposażono
następnie w pneumatyczny układ obciążania próbki, a po kolejnych udoskonaleniach - w
hydrauliczny system serwo-mechaniczny, co umożliwiło prowadzenie złożonych badań
cieplno-mechanicznych. Obecnie Duffers Scientific Inc. produkuje sterowane komputerowo
złożone symulatory GLEEBLE, które są stosowane w różnych dziedzinach badań jak
spawalnictwo, inżynieria materiałowa, przeróbka plastyczna na gorąco oraz odlewanie
ciągłe metali.
Również w Instytucie Spawalnictwa opracowano w latach 60-tych symulator cykli cieplnych spawania, pracujący na zasadzie oporowego nagrzewania próbki, sterowany układem, w
którym zastosowano generator funkcji zbudowany z nastawianych rezystorów [2].
Symulator ten następnie został zmodyfikowany przez wyposażenie go w pneumatyczny
układ obciążania i odkształcania próbki i mikroprocesorowe sterowanie cyklem cieplnym i
odkształceniowym.
Ostatnio w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań
Naukowych, w Instytucie Spawalnictwa został opracowany i wykonany
nowoczesny,
sterowany komputerowo symulator cykli cieplnych i odkształceniowych z serwohydraulicznym układem naprężania próbki.
W niniejszym opracowaniu podano przykłady wykorzystania symulatora w badaniach nad
spawalnością stali oraz przedstawiono charakterystykę nowego symulatora cykli cieplnych i
odkszatłceniowych.
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Cykl cieplny spawania i jego charakterystyczne parametry
O przydatności użytkowej połączenia spawanego decydują w znacznym stopniu własności
strefy wpływu ciepła (SWC), a w szczególności jej obszaru przylegającego do spoiny. Na
własności te wpływa mikrostruktura SWC, która jest zależna od składu chemicznego
spawlanego materiału, cyklu cieplnego spawania oraz wysokości naprężeń będących wynikie^n ograniczenia odkształceń cieplnych.

Rys. 1. Cykle cieplne spawania w różnej odległości od granicy wtopienia
spoiny
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowo przebieg cykli cieplnych w trzech punktach
SWC usytuowanych w różnej odległości od granicy wtopienia spoiny. Cykl cieplny spawania
charakteryzuje się stosunkowo szybkim wzrostem temperatury aż do uzyskania wartości
maksymalnej TItwl, która zależy od odległości danego punktu od spoiny, po czym następuje
stygnięcie z prędkością zależną od warunków odprowadzania ciepła. Średnią prędkość
stygnięcia złącza spawanego charakteryzuje czas stygnięcia w zakresie temperatur 800-J-500 °C
oznaczany symbolem tg/5.
W wyniku przedstawionego przebiegu zmian temperatury w SWC złącza spawanego
zachodzą przemiany strukturalne, których charakter zależy od wysokości temperatury
austenityzowania i prędkości stygnięcia. Najbardziej niekorzystne struktury występują w
przylegającym do granicy wtopienia obszarze SWC nagrzanym do najwyższych temperatur.
Rodzaj powstających struktur i wynikające z nich twardości można przewidywać w oparciu o
wykresy rozpadu austenitu wykonane dla warunków spawalniczych - CTPc-S, tzn. przy
zastosowaniu wysokich temperatur austenityzowania (1250+1350 °C), szybkiego nagrzewania
do tych temperatur i braku wytrzymania w temperaturze austenityzowania. W Instytucie
Spawalnictwa opracowano odpowiednią aparaturę do badania przemian austenitu w
warunkach cykli cieplnych spawania.
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Symulatory cykli cieplnych i odkształceniowych
Zachodzące w SWC przemiany strukturalne mają istotny wpływ na własności tego obszaru
złącza spawanego, a w szczególności na jego twardość i wynikającą stąd zdolność do
odkszatłceń plastycznych, udarność (charakteryzującą odporność na kruche pękanie) oraz na
skłonność do powstawania pęknięć zimnych, gorących i wyżarzeniowych. Sposób reagowania
stali na cykl cieplny spawania stanowi zatem istotny czynnik przy ocenie jej spawalności.
Aby zbadać wpływ cykli cieplnych spawania na zachodzące w stali przemiany strukturalne
oraz na wynikające stąd własności, małe próbki poddaje się działaniu cykli cieplnych
symulujących przebieg zmian temperatury w różnych miejscach SWC. Badania takie
przeprowadza się przy użyciu specjalnie zbudowanej do tego celu aparatury badawczej symulatorów cykli cieplno-odkształceniowych.
Produkowane na świecie symulatory cykli cieplno-odkształceniowych charakteryzują się
różnym sposobem nagrzewania (nagrzewanie indukcyjne, oporowe) oraz naprężania próbek
(układy hydrauliczne, magnetyczne, mechaniczne).
Działanie udoskonalonego w Instytucie Spawalnictwa w latach 80 symulatora cykli
cieplno-odkształceniowych oparte jest na:
• kontrolowanym nagrzewaniu próbek o przekroju kwadratowym 10 x 10 mm lub okrągłym
$ 10 mm ciepłem Joule'a do zadanej temperatury (Tm^ = 1400 ° C ) na skutek przepływu
prądu przemiennego 50 Hz,
• kontrolowanym chłodzeniu próbki z szybkością określoną czasem stygnięcia tg/5 mieszczącym się w zakresie 3 + 600 s oraz
• wytworzeniu w badanej próbce zadanego naprężenia ( O j ^ = 500 MPa) lub odkształcenia
(emax = 30 %) w dowolnym momencie symulowanego cyklu cieplnego.
Symulator składa się z dwóch zasadniczych zespołów (rys. 2):
- zespołu energetycznego,
- zespołu sterowniczego.

Rys. 2. Schemat blokowy symulatora cykli cieplno-odkształceniowych
I - próbka, 2 - szczęka stała, 3 - szczęka ruchoma,
4 - prowadnica szczęk, 5 - siłownik pneumatyczny,
6 - czujnik pomiaru przemieszczenia szczęki ruchomej,
7 - czujnik pomiaru siły, 8 - transformator nagrzewający próbkę,
9 - układ sterowania zaworami, 10 - sterownik mikroprocesorowy,
I1 - klawiatura sterownika, 12 - termopara kontrolna NiCr-Ni
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Zespół energetyczny pozwala na nagrzewanie metodą oporową próbki zamocowanej w
miedzianych szczękach mocuj ąco-prądowych przy pomocy sterowanego fazowo transformatora zgrzewarki o mocy 40 kVA oraz na poddawanie próbki jednoosiowemu
naprężaniu rozciągającemu lub ściskającemu przy pomocy siłownika pneumatycznego
sterowanego zaworem proporcjonalnym i zespołem elektrozaworów.
Zespół sterowniczy steruje elementami części energetycznej w celu realizacji wybranego
rodzaju symulacji cieplno-odkształceniowej, zgodnie z nastawionymi parametrami. Zadanie
polega na pomiarze temperatury, naprężenia i odkształcenia próbki, na generowaniu
odpowiednich przebiegów wielkości zadanych (temperatury, naprężenia i odkszałcenia) oraz
na takim sterowaniu transformatorem nagrzewającym i zaworem proporcjonalnym, by
wielkości rzeczywiste w procesie symulacji pokrywały się z wielkościami zadanymi. Całością
tego zadania steruje sterownik mikroprocesorowy skonstruowany na bazie mikroprocesora
Z80S i modułowego systemu sterowniczo-pomiarowego.
Symulowanie poszczególnych obszarów SWC
Użyteczność złącza spawanego zależy w dużym stopniu od odporności na kruche pękanie
poszczególnych jego obszarów, a w szczególności SWC. Odporność tę określa się najczęściej
za pomocą próby udarności. Badania nad wpływem cykli cieplnych spawania na udarność
SWC prowadzi się w oparciu o próbki obrobione w symulatorze cykli cieplnych. W próbkach
typu Charpy V o przekroju poprzecznym 10 x 10 mm uzyskuje się obszar o jednorodnej
mikrostrukturze, odpowiadającej określonemu miejscu SWC złącza spawanego oraz o
szerokości wystarczającej do wykonania karbu.
250
=•230

I iso

W

i

\\
1
t

-*-2DG2V
-A-10G2AV

(U
\

8

<o BO

— —

-•—

1 —

—

—

—

—

i

—

:. .,

20

40

ffl

Czas stygnięcia •

Rys. 3.

80

100

-J

120

Isl

Zależność pracy łamania symulowanej SWC od czasu stygnięcia tg/5 dla stali:
20G2 Y (0,23 %C, 1,21 %Mn, 0,03 %Si, 0,018 %P, 0,015 %P)
10G2AV (0,08 %C, 1,45 %Mn, 0,26 %Si, 0,014 %S, 0,015 %P, 0,18 %V)
Temperatura maksymalna cyklu 1250 °C .

Na rysunku 3 zamieszczono wyniki badań udarności symulowanych stref wpływu ciepła
dwóch stali. Widoczny jest różny wpływ czasu stygnięcia tg/5 na udarność tych stali.
Wydłużanie czasu tg/5 powoduje wyraźny spadek pracy łamania w przypadku stali 10G2AV
o małej zawartości węgla, podczas gdy stal 20G2Y wykazuje niewielki jej wzrost. Wysoka
udarność symulowanej SWC stali 10G2AV dla krótkich czasów stygnięcia jest wynikiem
powstałego martenzytu niskowęglowego, który charakteryzuje się dobrymi własnościami
plastycznymi. W miarę wydłużania czasu tg/5, w SWC wzrasta ilość innych składników
strukturalnych (bainitu a później ferrytu) o niższych własnościach plastycznych, w wyniku
czego następuje wyraźny spadek pracy łamania. Bardzo mała wartość pracy łamania SWC
symulowanej przy długich czasach tg/5 jest wynikiem rozrostu ziarn.
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W przypadku stali 20G2Y, o stosunkowo wysokiej zawartości węgla (0,23 %), powstający
przy krótkich czasach tg/5 martenzyt jest kruchy, w wyniku czego uzyskuje się bardzo niskie
wartości pracy łamania symulowanej SWC Wydłużanie czasu stygnięcia zmniejsza udział
martenzytu w strukturze lub go całkowicie eliminuje, następuje więc pewien wzrost własności
plastycznych.
Wykorzystanie symulatora cykli cieplnych do oceny wrażliwości stali na spawanie, pozwala
na określenie kierunku wpływu czasu stygnięcia tg/5 na odporność na kruche pękanie SWC
różnych stali oraz na takie pokierowanie procesem spawania, przez dobór właściwej wartości
energii liniowej, aby spadek udarności SWC był możliwie jak najmniejszy Należy zaznaczyć,
że wartości pracy łamania wyznaczonych na próbkach obrobionych w symulatorze cykli cieplnych nie można odnosić do SWC rzeczywistych złączy spawanych, których udarności są
wyraźnie wyższe.
Badanie skłonności stali do pęknięć gorących (likwacyjnych)
Pęknięcia gorące mogą występować zarówno w spoinie (pęknięcia krystalizacyjne), jak i w
strefie wpływu ciepła (pęknięcia likwacyjne) i są spowodowane głównie obecnością siarki,
która łącząc się z innymi pierwiastkami, np. z żelazem, tworzy eutektyki o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia metalu. Podczas krzepnięcia spoiny wtrącenia te gromadzą się na granicach dendrytów i pod wpływem działających naprężeń skurczowych
następuje pękanie w tych obszarach. Pęknięcia gorące typu iikwacyjnego powstają w stanie
stałym w nagrzanym do najwyższych temperatur obszarze SWC w wyniku nadtopienia
rozwalcowanych wtrąceń siarczkowych, które penetrując wzdłuż granic rozrośniętych ziarn
powodują powstanie międzykrystalicznych mikropęknięć.
Do oceny skłonności stali do tworzenia pęknięć gorących typu Iikwacyjnego w procesie
spawania wykorzystywany jest symulator cykli cieplnych i odkształceniowych. Ostatnio
badania prowadzi się zgodnie z metodyką stosowaną w wielu ośrodkach badawczych, min. w
Belgijskim Instytucie Spawalnictwa [7], Próbki o średnicy 6 mm (rys 4) mocowane są w
szczękach symulatora za pomocą specjalnych nakrętek i poddawane są działaniu następujących
kombinacji cykli cieplnych i odkształceniowych (rys 5):
- nagrzaniu do wybranej temperatury badania i rozciąganiu w celu wyznaczenia
temperatury, w której wytrzymałość wynosi zero (T^s),
- nagrzewaniu zgodnie z cyklami cieplnymi o temperaturze maksymalnej lównej T N g i
rozciąganiu w różnych temperaturach w czasie chłodzenia próbki (t^/s = 6 s)

Rys. 4. Próbka do badania skłonności stali do pękania gorącego (Iikwacyjnego) z nakrętkami
mocującymi
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W trakcie próby rejestruje się, za pomocą czujnika tensometrycznego, siłę rozciągającą próbkę,
którą następnie przelicza się na naprężenie. Po zakończeniu próby wyznacza się przewężenie
Z. Temperaturę, w której przewężenie Z = 0 oznaczono T ^ . Miarą skłonności stali do
pękania likwacyjnego jest różnica temperatur AT = T^js -TND W tabeli 1 zamieszczono klasy
skłonności stali do pękania likwacyjnego.
Wyniki badań dwóch
stawiono na rysunku 6.

stali austenitycznych z podwyższoną zawartością azotu przed-

Tabela 1. Klasy skłonności stali do pękania likwacyjnego [7]
A T

~

T

NS'TND

r°ci

0
1
2
3
4

0-5-50
50-100
100-200
200 -300
300 -400

Stopień skłonności do pękania

Klasa

brak skłonności
nieznaczna skłonność
skłonna do pękania
bardzo duża skłonność
wyjątkowo duża skłonność

Cykl cieplny spawania

T N D (cnłodzenie z T N S )

Czas

Temperatura badania

Rys. 5. Schemat wyników badań skłonności stali do pęknięć likwacyjnych
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Rys. 6. Wyniki badania skłonności do pękania likwacyjnego stali austenitycznych.
a) stal 00H20AN18M6Cu, AT=T NS -^=1250-1230=30 °C
b) stal 00H24AN17G6M4, AT=T NS -1^=1150-700=450 °C
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Z rysunku 6 wynika, że stal 00H24AN17G6M4 charakteryzuje się wyjątkowo dużą
skłonnością do pękania likwacyjnego.
Badanie skłonności stali do pęknięć wyżarzeniowych
Podczas obróbki cieplnej złączy spawanych, szczególnie w przypadku stali do pracy w
podwyższonych temperaturach, mogą wystąpić pęknięcia w gruboziarnistym obszarze SWC,
spowodowane ograniczeniem odkształceń na granicach ziarn. Niektóre stale, jak np. 13HMF,
wykazują wyraźną skłonność do tego rodzaju pęknięć. Do wyznaczania skłonności stali do
pękania pod wpływem obróbki cieplnej po spawaniu, w Instytucie Spawalnictwa stosuje się
próbę opracowaną przez Vinckiera [8]. Badania prowadzi się na próbkach jak na rysunku 7,
które poddaje się następującej obróbce.
- działaniu symulowanych cykli cieplnych o temperaturze maksymalnej T m a x =1250 +1350 °C
i czasie stygnięcia tg/5 odpowiadającym warunkom stygnięcia złącza spawanego,
- nagrzaniu próbek w piecu oporowym maszyny wytrzymałościowej INSTRON do
temperatury obróbki cieplnej, wygrzaniu w tej temperaturze przez 30 minut i rozciąganiu z
prędkością 0,5 mm/min aż do zerwania.
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Rys. 7. Próbka do badania skłonności stali do pękania wyżarzeniowego
Miarą odporności na pękanie wyżarzeniowe jest uzyskana wartość przewężenia Z. Stal jest
odporna na pękanie wyżarzeniowe, gdy Z>20 % [8].
Na rysunku 8 przedstawiono przykładowo wyniki badań stali do pracy w podwyższonych
temperaturach typu P91 [6].
Oznaczenie krzywych :
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Rys. 8. Zależność przewężenia Z symulowanej SWC od temperatury badania
dla stali 9Cr-lMo-Nb,V(P91)
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Badanie skłonności stali do pęknięć zimnych
Pęknięcia zimne, zwane również wodorowymi lub zwłocznymi, należą do najczęściej
występujących pęknięć związanych z procesem spawania. Powstają one w SWC, rzadziej w
spoinie, nawet kilka godzin po zakończeniu spawania. Pęknięcia te wywołane są
równoczesnym oddziaływaniem następujących czynników :
• kruchej mikrostruktury w SWC lub w spoinie (najczęściej martenzytu),
• dyfundującego wodoru,
• wysokich naprężeń rozciągających w obszarze o niekorzystnej mikrostrukturze.
Symulator cykli cieplnych i naprężeniowych wykorzystano również w Instytucie Spawalnictwa w badaniach nad skłonnością stali do pęknięć zimnych [9]. Do badań zastosowano
próbki jak na rysunku 9. Część przewężoną próbki, która poddawana jest działaniu symulowanego cyklu cieplnego spawania, umieszczano w specjalnie wykonanej komorze kwarcowej,
do której pod stałym ciśnieniem 0,1 MPa wtłaczano wodór techniczny. Próbkę mocowano w
szczękach symulatora za pomocą nakrętek mocujących i poddawano następującemu cyklowi
obróbki.
• procesowi nawodorowania w temperaturze 950°C przez 30 i 60 minut, w celu
wprowadzenia do próbki różnej ilości wodoru,
• nagrzaniu do temperatury 1250 °C, a następnie chłodzeniu z prędkością odpowiadającą
czasowi stygnięcia tg/5 = 3 i 10 s,
• obciążeniu próbki w temperaturze T n = 400 °C założoną wartością siły zmieniającą się w
zakresie od 180 do 1400 daN, która wywoływała w próbce naprężenia o = 14+111
daN/mm2.
Wynikiem próby jest czas t„ potrzebny do zerwania próbki przy danym naprężeniu a.
W badaniach przyjęto graniczny czas próby tgr = 60 minut. Wielkością charakteryzującą
skłonność stali do pęknięć zimnych jest krytyczna wartość naprężenia a^ , która po czasie nie
krótszym od 60 minut nie spowoduje pęknięcia próbki.

Rys. 9. Próbka do badania skłonności stali do pękania zimnego
Na rysunku 10 przedstawiono wyniki badań stali 10H2M. Pokazano zależność między
naprężeniem w próbce a czasem badania oraz wyznaczone wartości naprężeń krytycznych a ^
dla próbek poddanych działaniu cykli cieplnych o czasach stygnięcia t 8 / 5 = 3 i 10 s dla dwóch
zawartości wodoru całkowitego w próbce 3,4 i 5,1 ml/100g.
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Rys. 10. Zależność czasu do zerwania próbki t„ od przyłożonego naprężenia o dla próbek ze
stali 10H2M poddanych działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania o różnych
czasach stygnięcia t 8 / 5 , przy różnej zawartości wodoru oraz wyznaczone naprężenia
krytyczne a ^ .
Charakterystyka nowego symulatora cykli cieplnych i odkształceniowych
Symulator przedstawiony w poprzedniej części referatu wyposażony jest w pneumatyczny
układ naprężania badanej próbki. Układ ten nie pozwala na płynną regulację prędkości
odkształcania próbki, co ogranicza jego możliwości badawcze. W związku z tym, w ramach
projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, w Instytucie
Spawalnictwa i jego zakładzie doświadczalnym został opracowany i wykonany nowy
symulator cykli cieplnych i odkształceniowych. .
W nowym symulatorze badana próbka jest nagrzewana rezystancyjnie przepływającym
przez nią prądem. Chłodzenie jej, podobnie jak to ma miejsce w istniejącym modelu i w
symulatorach Gleebłe, odbywa się poprzez odprowadzanie ciepła do intensywnie chłodzonych
wodą miedzianych szczęk mocujących próbkę. Próbka jest nagrzewana, naprężania i
odkształcana zgodnie z przebiegiem zadanym w mikrokomputerze. Naprężanie i odkształcanie
próbki w czasie cyklu cieplnego jest realizowane za pomocą układu serwo-hydraulicznego.
W czasie trwania cyklu mierzona jest siła działająca na próbkę oraz jej odkształcenie i
temperatura. Cały cykl pracy symulatora jest sterowany w sposób automatyczny za pomocą
sterownika mikrokomputerowego z możliwością rejestracji wyników w postaci cyfrowej i
graficznej
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Układ hydrauliczny
Mikrokomputer do zadawania
parametrów i śledzenia procesu

Rys. 11. Ogólny widok nowego symulatora cykli cieplnych i odkształceniowych
Dane techniczne symulatora
Moc transformatora nagrzewnicy
System mocowania próbki
System naprężania i odkształcania próbki
Maksymalna siła obciążania próbki
Maksymalny przesuw szczęki ruchomej
Dokładność pomiaru przemieszczeń
System sterowania
System wprowadzania danych i monitorowania
Maksymalna temperatura cyklu

32

40kVA
hydrauliczny
hydrauliczny
60 kN
60 mm
kontroler 16-bitowy
mikrokomputer PC
1350 °C - termopara Ni-NiCr
1750 °C -termopara Pt-PtRh

ZAKOŃCZENIE
Symulatory cykli cieplnych i odkształceniowych znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie
w badaniach nad spawalnością stali Pozwalają one na utworzenie w próbkach o stosunkowo
małej objętości, obszaru o jednorodnej mikrostrukturze odpowiadającej określonemu miejscu
SWC złącza spawanego, na którym można prowadzić różnego rodzaju badania W oparciu o
uzyskane wyniki można przewidywać wpływ warunków spawania na własności SWC, bez
konieczności wykonywania pracochłonnych i kosztownych badań rzeczywistych złączy
spawanych. Dzięki możliwości naprężania i odkształcania próbki w dowolnym momencie
cyklu cieplnego, symulator stał się bardzo przydatnym narzędziem do badania skłonności stali
do powstawania różnego rodzaju pęknięć W oparciu o opracowane w różnych ośrodkach
badawczych kryteria oceny wyników badań, można dokonywać porównań między
poszczególnymi stalami.
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Regeneracja części maszyn metodami natryskiwania cieplnego
(płomieniowo, łukowo i plazmowo)

Uszlachetnianie powierzchni części nowych
powłoki metalowe (stale nisko-, średnio- i wysokowęglowe, stale kwasoodporne,
nierdzewne i inne stale stopowe, molibden, itp.),
powłoki węglikowe (węgliki wolframu i chromu),
powłoki ceramiczne (AfeOa + TiO2, Cr 2 O 3 , ZrO 2 + CaO, ZrO 2 + Y2C>3),
powłoki przetapialne (na bazie niklu i chromu oraz kobaltu o twardościach 25 - 60
HRC),
powłoki nieżelazne (cynk, aluminium i stopy, miedź, brązy, mosiądze, stop Monela,
itp.).
ZASTOSOWANIA:
zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych (cynk, aluminium),
pokrycia żaroodporne (np. elementy wężownic, kolanka przegrzewaczy pary itp.),
powłoki nieiskrzące (np. elementy maszyn górniczych),
powłoki o wysokiej odporności na ścieranie w niskich i wysokich temperaturach:
- czopy pod łożyska toczne,
- czopy łożyskowe wałów korbowych, wrzeciona szlifierek itp.,
- żelazka hutnicze,
- powierzchnie uszczelniające na wałach pomp, tulejach dławicowych, uszczelnieniach
czołowych, itp.,
- nurniki pomp, tłoki pras hydraulicznych, siłowniki,
- elementy form do odlewania i prasowania szkła,
- cylindry drukarskie, wałki wodne, duktory,
- łopatki mieszalników, krawędzie ślimaków wytłaczarek do tworzyw sztucznych,
przylgnie zaworów, formy do wyrobów ceramicznych,
powłoki ozdobne (np. brązy, mosiądze na metalach, betonie, drewnie),
powłoki elektroizolacyjne w wysokich temperaturach (np. tlenek aluminium na
wzudnikach do hartowania idukcyjnego),
bariery cieplne i powłoki odporne na szoki temperaturowe.
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NOWA, REWELACYJNA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA
ZA POMOCĄ ŚRODKÓW NA BAZIE SODY OCZYSZCZONEJ ARMEX®.

- umożliwia czyszczenie różnorodnych powierzchni nie naruszając struktury obrabianego
materiału,
- zastępuje piaskowanie, czyszczenie chemiczne i ręczne,
- umożliwia oczyszczanie miejsc niedostępnych innymi metodami,
- nie wywołuje znacznego zapylenia i umożliwia proste usunięcie pozostałości materiału
ściernego,
- jest obróbką nieiskrzącą, nietoksyczną, przyjazną środowisku,
- umożliwia czyszczenie części i urządzeń mechanicznych bez demontażu i konieczności
ich wyłączania, nie stwarza możliwości powstania zatarć i zatykania przewodów,
- służy do usuwania farb, tłuszczów, nagarów, produktów korozji itp. z elementów
aluminiowych, miedzianych, stalowych, szklanych, z tworzyw sztucznych, drewna,
kamienia i betonu.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
energetyka- usuwanie wszelkich osadów z elementów generatora (podczas normalnej
pracy innych generatorów w hali), czyszczenie zbiorników na olej chłodzący do turbin i innych
elementów,
przemysł rafineryjny i chemiczny - czyszczenie różnych powierzchni m.in. na
zbiornikach, rurociągach, silnikach, pompach, zaworach i do czyszczenia ciągów
komunikacujnych, bez konieczności zatrzymywania procesu produkcyjnego
stocznie i porty - czyszczenie zbiorników na masowcach i zbiornikowcach, (dzięki
łatwości w usunięciu pozostałości zużytego ścierniwa kilkakrotnie zmniejszono czas
oczyszczania), usuwanie tylko określonych warstw farby w powłokach wielowarstwowych,
czyszczenie urządzeń typu radary, silniki, pompy, bez specjalnego zabezpieczania części
ruchowych, łożyskowanych itp., bez wyłączania dużego obszaru z innych prac na czas trwania
obróbki.
obiekty komunalne - czyszczenie fasad budowli, renowacja pomników, usuwanie
graffiti, usuwanie znaków poziomych z jezdni itp.
Firma P.N.G. sc Natryskiwanie Cieplne Powłok proponuje Państwu zakup oryginalnych
urządzeń ACCUSTRIP SYSTEM™ - urządzenie pneumatyczne, oraz WADU™ -do
obróbki hydrościernej, współpracujące z dowolnymi wysokociśnieniowymi agregatami
myjącymi, spełniającymi parametry ciśnienia i wydatku wody. Zapewniamy też dostawę
materiałów ściernych ARMEX®.

Proponujemy również usługi w zakresie obróbki środkami ARMEX®.

ASPEKTY WDRAŻANIA NOWYCH MATERIAŁÓW
W BUDOWIE KOTŁÓW
Roman Czerniawski

iHiiaii II

RAFAKO S. A., Racibórz

PL9702395

Tendencje światowe rozwoju w budowie kotłów i materiałów do ich budowy.
Uwarunkowania wdrażania nowych materiałów na części ciśnieniowe kotłów wynikające z
wymagań projektanta, wytwórcy i użytkownika. Gospodarczo-ekonomiczne aspekty
wdrażania nowych materiałów do budowy kotłów w warunkach wolnorynkowych.
1. WPROWADZENIE (SYTUACJA I PROGNOZY)
Kocioł jest reaktorem cieplnym w bloku energetycznym, a zadaniem bloku energetycznego
jest wytwarzanie prądu elektrycznego, stosunkowo łatwego w dystrybucji do odbiorcy. Cały
wysiłek w tym zakresie nakierowany jest na uzyskanie możliwie najwyższej sprawności w
łańcuchu zmian rodzaju energii - w kotle, turbinie i generatorze (które razem tworzą
klasyczny blok) oraz zminimalizowanie kosztów użytkowania środowiska naturalnego.
Bloki klasyczne budowane po wojnie [1] pracują przy sprawności w granicach 30 do
35%. Obecny poziom techniki pozwala uzyskiwać sprawności nawet do 46%. Zwiększenie
efektywności spalania paliw kopalnianych, polegającej na zwiększeniu produkcji energii
elektrycznej bez zwiększania emisji spalin i popiołów, można prowadzić dwoma drogami:
- poprzez modernizację istniejących bloków,
- poprzez budowę nowych elektrowni ze zwiększoną sprawnością.
Pamiętać trzeba, że mamy do czynienia z najdroższymi stanowiskami pracy i
najkosztowniejszymi inwestycjami W kraju, dzięki zdecentralizowaniu energetyki, kapitał
inwestycyjny jest rozdrobniony i póki co nie można go skupiać na zaplanowanych
obiektach.
Skala prognozowanych zmian w zakresie przyrostu mocy do 2000 roku wg
EUROPROGRAMU obejmującego Europę EWG (bez Wielkiej Brytanii) jest następująca:
Energia jądrowa
12300 MW
Węgiel kamienny i brunatny
23200 MW
Gaz ziemny
24800 MW
Modernizacja starych elektrowni 8800 MW
Olej
4100 MW
Oczekiwane jest podniesienie sprawności do:
- ok. 40% na węglu brunatnym,
- ok. 45% na węglu kamiennym.
Na te dwa nośniki energii szacunkowy przyrost wynosi ok. 24000 MW.
Podwyższenie sprawności w klasycznych blokach energetycznych można uzyskać
poprzez:
1) zmniejszenie nadmiaru powietrza w kotle z 1,25 na 1,15
ok. 0,1 % sprawności,
2) obniżenie temp. spalin wylotowych za kotłem zel30 na 120°C ok. 0,15% sprawności,
3) zmianę parametrów pary z 250 bar/540°C na 300 bar/600°C . ok. 1,5% sprawności,
4) zastosowanie podwójnego przegrzewu pary
ok. 1% sprawności,
5) obniżenie ciśnienia kondensacji z 0,065 bar na 0,03 bar
ok. 1,5% sprawności.
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Z punktu widzenia omawianego tu tematu najistotniejszą z przytoczonych zmian jest
wymieniona w punkcie 3. Zmiana parametrów pracy kotła (którego sprawność obecnie
sięga 89 do 91%) ściśle wiąże się ze sprawą zastosowanych w jego budowie materiałów
(rys.l.).
Pozostałe 4 zmiany raczej nie stanowią bariery materiałowej i będą wprowadzane głównie
na drodze zmian projektowo-konstrukcyjnych. Dalej zajmować się będziemy wyłącznie
materiałami narażonymi na ekstremalne warunki pracy (zwłaszcza temperaturowe),
pomijając materiały stosowane na elementy pracujące przy niższych parametrach. Materiały,
ściślej stale, stosowane do budowy kotłów różnią się od pozostałych stali konstrukcyjnych
tym, że o ich zastosowaniu nie decydują własności mechaniczne określone przy
temperaturach pokojowych.
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Rys. 1. Wytrzymałość czasowa dla 1000 godz. różnych materiałów żarowytrzymałych w
zależności od temperatury [2].
W miarę wzrostu temperatury twardość, granica plastyczności i wytrzymałość stali
zmniejszają się. Początkowo niewielki spadek, w granicach 350 do 450°C, (w zależności od
zawartości składników stopowych) zaczyna coraz bardziej się zwiększać. Istotą jednak nie
tyle jest sam spadek własności określonej w próbie doraźnej, ile czas trwania próby.
Nie można wnioskować o zachowaniu się materiału powyżej 350°C na podstawie
krótkotrwałej próby. Występuje bowiem i zaczyna być dominujące zjawisko pełzania,
polegające na plastycznym odkształcaniu się stali z upływem czasu pod obciążeniem
mniejszym od granicy plastyczności. Powstałe odkształcenia mogą być mniejsze lub
większe, ale wielkość ich zależeć będzie zawsze od temperatury i obciążenia (naprężenia
jednostkowego). Wielkościami charakteryzującymi ten problem są - granica pełzania i
wytrzymałość czasowa.
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Rys. 2 Granice plastyczności przy podwyższonych temperaturach, granice i wytrzymałość
na pełzanie wg obowiązujących norm dla stali 10H2M [3].
Z powodów bezpieczeństwa eksploatacyjnego konstrukcji do obliczeń brana jest spośród
charakteryzujących własności materiału cech (RĄ, RZ i Rj) ta, której zastosowanie daje
najniższy wynik w obliczaniu grubości ścianki dla danej temperatury obliczeniowej i czasu
pracy 100 000 godzin lub więcej (ostatnio coraz częściej 200 000 godzin). Taką procedurę
przewidują stosowne przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.
2. MATERIAŁY NA ELEMENTY CIŚNIENIOWE KOTŁA
Wyżej opisany powód wyjaśnia główną przyczynę trudności we wdrażaniu nowych
materiałów do przemysłu kotłowego. Nie ma takiej wiarygodnej procedury, według której
projektant mógłby drogą interpolacji wyników uzyskanych w krótkich czasach lub
współczynników przeliczeniowych przyjmować do obliczeń wartości ważne na 20 lat
eksploatacji kotła.
Natomiast siłą napędową, zmuszającą do poszukiwania i wdrażania nowych materiałów,
jest nacisk (głównie użytkownika) na podniesienie sprawności bloku energetycznego drogą
podniesienia parametrów pracy kotła.
Do tej pory używane w polskim kotłownictwie stale musiały' sprostać zgodnie z PN77/M-34150 następującym maksymalnym parametrom:
wydajność kotła
221 do 256 MW,
ciśnienie
18,5 do 19,5 MPa,
temperatura pary
535 do 545 °C,
temperatura wody zasilającej . . . 235 do 275 °C.
Do pracy przy takich parametrach wdrożono w RAFAKO min. niemiecką stal
X20CrMoV12.1, której polskim odpowiednikiem została później stal 20H12M1F. Ze stali
tej wykonywano przegrzewacze pary i komory grubościenne. Jest to stal trudna w
technologii przetwórczej, głównie w zakresie spawania, a zwłaszcza łączenia z innymi
gatunkami stali. Niemniej ta właśnie stal jest ostatnią w pełni wdrożoną w RAFAKO nową
stalą (nie licząc stali na elementy energetyki jądrowej).
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Wykonane w ostatnich latach uprawnienia do wykonywania elementów kotłowych w
RAFAKO ze stali amerykańskiej - T91 i P91, a następnie polskiego odpowiednika - H9AMFNb,
nie doczekały się wdrożenia z prozaicznego braku stosownego zamówienia. Stąd nienaruszony
został stan gatunków stali przeznaczonych dla przemysłu kotłowego zawarty w normie PN-75/H84024. Stal do pracy w podwyższonych temperaturach. Gatunki.
O
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Rys. 3. Granice plastyczności i wytrzymałości na pełzanie w podwyższonych temperaturach
dla różnych stali kotłowych

Kierunki poszukiwania nowych materiałów w miarę podwyższania parametrów pracy
przybliża liczący kilkadziesiąt lat wykres na rys. 1. Nie zawiera on później udoskonalonych
stali ferrytyczno- martenzytycznych, jak np. wyżej wspomnianych stali P91 lub T91 oraz
stali z azotem. Tendencje rozwoju stali dla energetyki lepiej oddaje poniższe zestawienie
tabelaryczne [1] stali kotłowych stosowanych w określonym czasie i dla określonych
parametrów pracy.
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Tabela 1.
LATA

1960
60-70
70 -85
1993

PARAMETRY PRACY

SYMBOL
STALI
13CrMo44
10CrMo910
14MoV63
X20CrMoV12 T
T91
P91
F91
TB9
TB12
NF616
HCM12A
TB12M
E9H

Pbar
300

T°C
540

250
310

560
566

290
350

580
600

Jak widać z symboli stali, stanowią one mieszaninę o symbolach najpierw niemieckich,
następnie amerykańskich a na końcu japońskich, co przy okazji odzwierciedla miejsca,
gdzie następował największy postęp w rozwoju nowych gatunków stali dla energetyki.
Trzymając się symboliki niemieckiej można utworzyć ciąg rozwojowy pokazany na rys. 3.
Śledząc najnowsze zastosowania trzeba wymienić Elektrownię KAWAGOE w Japonii,
gdzie w 1989 r. zastosowano stale wymienione w pozycji lat 70-85 tabeli 1 dla parametrów
310bar i 566°C oraz 2 bloki 400 MW w ELSAM, gdzie zastosowano stal P91 przy
parametrach 290 bar i 580°C - uznając to za graniczne zastosowanie tej stali.
Wymienione pod datą 1993 w tabeli 1 stale, lansowane przez Uniwersytet Tokijski
(prof. FUJITA), są dopiero przygotowywane do zastosowania. Mają one podwojone w
stosunku do stali X20CrMoV12.1 własności wytrzymałościowe - lecz znacznie krótszą
historię.
Wszystkie takie zestawienia cech głównych nowych stali, powstałe na bazie zebranych
luźnych informacji i czyichś (na ogół) doświadczeń, są podstawą do zebrania informacji
źródłowych i analizy zagadnienia pod kątem zastosowania.
Jedno trzeba założyć - regułą jest, że każda następna stal jest droższa wagowo, co nie musi
być jednak barierą dla wdrożenia. Cena wzrasta nie tylko z powodu wzrostu ilości
składników stopowych, lecz również z konieczności stosowania coraz bardziej
wyrafinowanych technik metalurgicznych. Widocznym trendem jest zmniejszanie ilości
węgla poniżej 0,1% i wiązanie go specjalnymi dodatkami.
Ta ostatnia uwaga dotyczy nie tylko stab martenzytycznych lecz także stali czy stopów
austenitycznych, w których węgiel powoduje powstawanie problemów technologicznych,
zwłaszcza przy połączeniach spawanych (np. zjawisko uwrażliwienia na korozję). Chodzi o
to, że temperatura pracy (600 do 70Ó°C) jest temperaturą uwrażliwienia dla stali
austenitycznych. Na marginesie można odnotować, że te ostatnie stale mają dość długą
historię, zatem w BS 3059:Part 2:1990 określone są charakterystyki pełzaniowe
doprowadzone do 250.000 godz. Mimo to, znamy tylko 2 zastosowania tych stali na
elementy ciśnieniowe kotłów (W.Brytania i Dania), powstałe prawdopodobnie drogą
sponsorowania dla zdobycia doświadczeń.
Pomijając cenę tych stali, przepisy kotłowe, nie tylko polskie lecz także niemieckie, niekwalifikują ich do budowy kotłów. Inaczej ma się w tym zakresie sprawa z energetyką
jądrową.
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3 UWARUNKOWANIA WDROŻEŃ NOWYCH MATERIAŁÓW
W miarę zbliżania się parametrów kotłów do parametrów kotła nadkrytycznego (gdzie
woda może występować wyłącznie w postaci pary przegrzanej bez etapu pary nasyconej)
projektant musi dokonywać nowych wdrożeń. Znając przytoczone wyżej kierunki
poszukiwań poddaje sprawdzeniu:
- kompletność karty (charakterystyki) materiałowej,
- referencje i dostępność materiału.
Jeśli idzie o referencje to sprawa jest dość prosta - kto, kiedy, gdzie i z jakim skutkiem
zastosował dany materiał, biorąc jednocześnie pod uwagę czas jaki upłynął od
zastosowania. Kto, po jakich cenach, w jakiej postaci i na jakich warunkach produkuje dany
materiał, tzn. wg jakiego dokumentu (normy) oraz jaka instytucja dozoru technicznego
nadała mu uprawnienia kotłowe. Cały kłopot to dotarcie do wiarygodnych danych, czyli
zebranie możliwie szerokich i zweryfikowanych informacji.
Jeśli idzie o charakterystykę to sprawa wymaga bardziej żmudnej pracy. Nie tylko trzeba
zdobyć stosowne a wiarygodne dokumenty oraz sprawdzić czy są kompletne w zakresie
danych chemicznych, fizycznych, mechanicznych (statycznych a nierzadko też
dynamicznych) oraz czasowych i temperaturowych, ale trzeba te dane
poddać
szczegółowej, merytorycznej analizie na tle min. poprzednio stosowanych gatunków.
Głównym aspektem tego etapu są dane dotyczące obliczeń wytrzymałościowych w
temperaturach pracy projektowanego elementu kotła. Projektant ze względów
bezpieczeństwa musi uwzględniać odchyłki (przekroczenia) parametrów nominalnych jakie
mogą wystąpić w trakcie eksploatacji kotła. Pobieżne nawet spojrzenie na rys. 2 wystarczy
dla zorientowania się, że własności powyżej 450°C są ułożone w coraz bardziej stromą
charakterystykę. Powoduje to przy niewielkim przyroście temperatury znaczny spadek
własności. Praktycznie projektant zakłada własności stali dla temperatury o 50°C wyższej
od nominalnej (obliczeniowej). Efektem jest większa grubość ścianki rzeczywistej od
obliczeniowej. Z takiego postępowania wynika, że projektant nie zastosuje nowego gatunku,
jeśli jego charakterystyka nie obejmuje zakresu o min. 50°C ponad zakres parametrów
nominalnych, przewidzianych dla projektowanego elementu kotła.
Jeśli aspekty techniczne nowego materiału są pozytywne, projektant dokonuje wstępnej
weryfikacji ekonomicznej zastosowania nowego materiału. Do tego celu najlepiej służą
dane wskaźnikowe, których przykładem mogą być wykresy zamieszczone na rys. 4. i 5.
Pozwalają one niejednokrotnie udowodnić, że zastosowanie droższego materiału przy
cieńszych ściankach (mniejszym ciężarze) nie podraża, a wręcz obniża koszty inwestycji.
Jednocześnie metoda wskaźnikowa może wykazać inne kierunki rozwiązań, gdyż za
każdym razem mamy do czynienia z możliwością zastosowania "łatwiejszego"
technologicznie materiału, co w efekcie zmniejszy całkowite koszty procesów
wykonawczych. Trudnością obecnąjest zebranie danych do utworzenia wskaźników (cen)
ze względu na rozbudowany łańcuch pośredników (ilości i wielkości marż, wyników
negocjacji, umów itp).
Po wstępnej, pozytywnej akceptacji nowego gatunku materiału, następuje przymiarka
wykonawcy do postawionego zadania. Praktycznie od tego momentu zaczyna się
rzeczywisty proces wdrożenia (często określany jako - "w metalu").
Aby wdrożyć nowy materiał wytwórca musi posiąść umiejętności technologicznego
przerobu nowego materiału - tak, aby w trakcie jego przetwarzania w elementy kotłowe nie
nastąpiło obniżenie poziomu własności w stosunku do stanu wyjściowego. Wdrożenie może
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się wiązać także z koniecznością uzupełnienia warsztatu wykonawczego o narzędzia i
urządzenia, a także z opanowaniem nowych technik produkcyjnych. Pozytywnym
egzaminem dla wytwórcy jest uzyskanie uprawnień niezależnego od wytwórcy Urzędu
Dozoru Technicznego.
W zakres wdrożenia wchodzi między innymi opanowanie w sposób powtarzalny
wszystkich parametrów występujących w stosowanych do realizacji obiektu operacjach
technologicznych! Wchodzą one w zakres następujących najczęściej stosowanych w
produkcji kotłowej technik:
- ciecie i obróbka skrawaniem (cięcie na zimno, toczenie, wiercenie itp),
- obróbka plastyczna na zimno (gięcie, doginanie, odginanie, spęczanie, tłoczenie,
butelkowanie, itp),
- obróbkaplgstyczfia na gorąco (zakres taki jak przy obróbce plastycznej na zimno z
uwzględnieniem wpływu temperatur na wyrób),
- spawanie (dobór techniki, parametrów spawania i cięcia na gorąco, dobór materiałów
spawalniczych i pomocniczych, ustalenie potrzeby i rodzaju zabiegów pomocniczych),
- obróbka cieplna (międzyoperacyjna i końcowa, parametry, dobór urządzeń, kolejność
zabiegów).
Dużym ułatwieniem dla tych działań jest kompletność charakterystyki nowego materiału,
tzn. określenie zalecanych parametrów. Wtedy wdrożenie polega głównie na sprawdzeniu
tych parametrów i określeniu marginesu dopuszczalnego błędu w realizacji warsztatowej.
Jeśli nie ma określonych parametrów trzeba do nich dojść samemu - co niestety jest
kosztowne i bardziej długotrwałe.
Po uznaniu okresu badawczego za zamknięty, trzeba powtórzyć wszystkie operacje pod
nadzorem inspektora stosownego dozoru technicznego i uzyskać pisemne uprawnienie na
stosowanie nowego materiału w produkcji elementów kotłowych. Dopiero w tym
momencie wytwórca może przystępować do realizacji konkretnego zamówienia z użyciem
nowego materiału, oczywiście pod nadzorem dozoru technicznego.
Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się proces wdrażania nowego materiału.
Niestety realizacja takiego wdrożenia wymaga czasu (liczonego w miesiącach) i pieniędzy,
które nie zwrócą się przy braku zamówienia. Wyobrazić sobie można ile kosztuje
wdrożenie jeśli przyjmiemy, że jedna średnia godzina w sprzedaży zbliża się ceną do kwoty
bliskiej 40 zł. Wspomnę, że w ramach podjętej w latach 70-tych produkcji dla energetyki
jądrowej wykonano w RAFAKO wdrożenia stali K22MA od podstaw. Nazywał się ten
proces atestacją/Pracowało nad nim kilka instytutów branżowych, uczelni, hut i RAFAKO
pod nadzorem UDT i licencjodawcy. Powstałe dokumenty zajęły kilka szaf i poszły na
makulaturę, a wdrożenie skończyło się zaawansowaną produkcją skazaną na złom po
odwołaniu budowy w Żarnowcu.
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4 OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA A NOWE WDROŻENIA
O niektórych utrudnieniach we wdrażaniu nowych stali do produkcji kotłów w obecnym
okresie transformacji gospodarki w kraju wspomniałem już wyżej. Jednak decydująca rola
czynników ekonomiczno-finansowych na podjęcie i ukończenie wdrożenia, skłania do
bliższego przyjrzenia się tym czynnikom.
Najpierw wspomniałem o rozdrobnieniu kapitału na skutek rozbicia scentralizowanych
organizacji w postaci zjednoczeń czy branż. Zniknęły wieloletnie plany wraz z pieniędzmi
na ich realizację. Zamiast planów posługujemy się prognozami. Zdobywanie pieniędzy
urosło do sztuki znacznie ważniejszej od rodzimego rozwoju technicznego jako, że nie żyje
się już po to żeby pracować, a pracuje się żeby żyć i to możliwie najlepiej. Każde droższe
zamierzenie nie będzie realizowane bez "biznes planu" określającego straty i zyski oraz
zawierającego szczegółowo ustalone finansowanie, zależności wzajemne i ryzyko strat.
Stąd służby marketingowe zepchnęły służby techniczne do roli wykonawców. Daleko nam
do sytuacji, w której innowator techniczny jest pieszczony przez służby handlowe jako
źródło pomysłów na następne pieniądze.
Świadectwem obecnego stanu są zatory i brak płynności finansowej w przemyśle. W
wyniku czego zamiast księgować zyski, księguje się i bilansuje zadłużenia. Powstają
łańcuchy dziwnych zależności, np. elektrownia nie płaci kopalni za węgiel spalany w kotle,
a kopalnia elektrowni za prąd (przy czym nie chodzi tu o wymianę barterową).
Żeby przedsiębiorstwo nie musiało zatrudniać służb handlowych zajmujących się
dystrybucją swoich produktów, często powołuje samodzielne przedstawicielstwa na dany
kraj lub zawiera umowy z pośrednikami. Szansę negocjowania ceny w takim przypadku są
znikome jako, że cenotwórczy producent daje swoją cenę z zyskiem, a pośrednik tą cenę
powiększa o koszty własne i marżę. Zamyka się jakby droga obniżania kosztów produkcji
poprzez zakup tańszego materiału. Dla przykładu podam kilka aktualnych cen w
przeliczeniu na 1 kg i 1 mb:
- stal 15Mo3(16HM), rura (j>38*3,2 - 1 kg cena 2,77zł - (2,77 kg/mb-cena 11,60 zł/mb),
- stal St45.8(K18), rura (j)193,7x 12,5 - 1 kg cena 3,60zł - (56,2 kg/mb-cena 202 zł/mb),
- stal 13CrMo44(15HM), rura <|>323,9x25 - 1 kg cena 5,65zł - (186 kg/mb-cena 1050
zł/mb).
Jeśli wytwórca kotłów energetycznych do ich produkcji musi kupić setki różnych
asortymentów, a każdy asortyment przez innego pośrednika, gdy na dodatek angażuje swój
kapitał w drogie inwestycje, to albo podniesie cenę wyrobów i wypadnie z konkurencji,
albo znajdzie sposób na zdobycie kapitału kontraktami z bogatym inwestorem.
W energetyce (tej rozdrobnionej i pozbawionej funduszy inwestycyjnych) często
modernizacje prowadzi się na poczet przyszłych zysków ze sprzedaży energii. Ale na
wykonanie zamierzenia pieniądze są potrzebne od zaraz. Czekanie na spłatę dla inwestora
jest zamrożeniem kapitału obrotowego, zatem dla osiągnięcia w perspektywie długoletniej
zysku, kapitał ten musi być odpowiednio wysoko oprocentowany. Tym sposobem obydwie
strony (inwestor i wykonawca) faktyczne są zadłużone, a zadłużenie spłaca odbiorca prądu
dostarczanego przez dwie inne firmy zajmujące się rozprowadzaniem energii i rozliczaniem
z odbiorcą.
Rozdrobnienie wielkiech organizacji gospodarczych miało na celu zwiększenie efektywności gospodarowania. Założono, że niegospodarni będą upadać, a że mali, to i koszty społeczne tego upadku nie będą wielkie, jednak nikt jakoś nie przewidział, że drogą pośrednictwa można doskonale podnosić ceny, a koszty ponoszone są przez całe, nie najbogatsze
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społeczeństwo, niezależnie od podatków. Dlatego przytoczyłem wcześniej przykład ceny
godziny pracy w sprzedaży (obejmującej koszty, płace, podatek i składkę na ZUS).
Trzeba odtwarzać majątek i prowadzić inwestycje dla postępu cywilizacyjnego - a to
wymaga kapitałów, a nie długów. Dlatego trzeba uparcie wypracowywać nowe sposoby
inwestowania,nie prowadzące do klinczu finansowego.
Nie można realnie zakładać, że wytwórca kotłów energetycznych będzie swój kapitał
angażował w badania podstawowe produktów hutnictwa krajowego, jeśli stanie przed
koniecznością zastosowania nowej stali. RAFAKO w takiej sytuacji z pewnością zwróci się
do oferenta z doświadczeniem i posiadającego pełną wiedzę w zakresie technologii
przetwórstwa. Przyśpieszy to prace dopuszczeniowe (zdobycie uprawnienia dozoru
technicznego) i ograniczy wydatki do niezbędnego minimum. Czynnik czasu obwarowany
warunkami dostawy - to też pieniądze.
Powyższy rozdział nie powinien sugerować narzekania. Jest on próbą wykazania
konieczności racjonalnego podejścia do zagadnień wdrażania nowości i poszukiwania
najmniej finansowo uciążliwego wyjścia w warunkach jakich jesteśmy. Rozwoju uniknąć się
nie da.
5. LITERATURA
1. J.F.Kuraś, D.Tomas, T.Wala: Program rozwoju wyrobów do roku 2000. Anex nr 1,
1995, RAFAKO S.A. (nie publikowane)
2. T.Malkiewicz: Metaloznawstwo stopów żelaza. PWN 1978.
3. Instytut Metalurgii Żelaza im.S.Staszica w Gliwicach: Charakterystyki stali. Stale do
pracy w temperaturach podwyższonych i obniżonych. Seria D.T.l, Cz.l. Wyd.Śląsk
1978.
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Firma nasza zajmuje się szeroko pojętą (einalyką techniki
spawania trzpieniowego.
Prezentujemy i wdrażamy systemy, metody i urządzenia do
spawania trzpieniowego. Wskazujemy miejsca zastosowań
i jego przeznaczenie. Na terenie Polski jesteśmy
przedstawicielem renomowanej firmy HD.S, we współpracy
z którą pomagamy rozwiązać szereg problemów, nurtujących
naszych klientów, z zakresu spawania trzpieniowego.
W tej dziedzinie prezentujemy najnowsze osiągnięcia techniki
i technologii. Proponowane przez nas urządzenia prezentują
szeroki zakres możliwości obsługowych, od ręcznych
(przenośnych) do bardzo skomplikowanych, których użycie
możliwe jest przy współudziale komputera. W kontaktach
z potencjalnymi klientami oceniamy ich potrzeby , udzielamy
informacji i porad. Nnszą niewątpliwą znletą jest fachowa
i szybkn obsługa Mieniu ornz niezawodny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
W technologii spawania trzpieniowego proponujemy
urządzenia kondensatorowe i transformatorowe. Zastosowanie
tej techniki jest wielorakie i w różnych dziedzinach przemysłu.
Dzięki jej wykorzystaniu możemy wykonywać mocowania
różnego rodzaju sworzni i trzpieni (gładkich, bądź
gwintowanych), bolców, zacisków, szpilek, (w tym
żaroodpornych np. do urządzeń wysokotemperaturowych),
kotew(różiie formy) itd.
Technika spawania trzpieniowego nn dobre zadomowiła się
min. w budownictwie okrętowym, przemyśle elektronicznym
i maszynowym, konstrukcjach stalowych i betonowych, w
wentylacji i klimatyzacji, w produkcji kotłów i zbiorników itp.

POŚREDNICTWO

PRZEMYSŁOWE

Szerokie zastosowanie znalazła w wykonywaniu wszelkiego
rodzaju izolacji cieplnych, tłumiących hałas, ognioi żaroodpornych. Pozwala na łączenie elementów stalowych
oraz wykonywany ch z metali kolorowych (aluminium, mosiądz,
miedź) oraz stali nierdzewnych.
Nasza wiedza, rady i prezentowane urządzenia okazały się
pomocne m. in. w takich podmiotach jak: Stocznia Marynarki
Wojennej w Gdyni, Stocznia Remontowa w Gdańsku, Instytut
Kncrgii Atomowej w Świerku oraz wielu innych Metoda
spawania trzpieniowego urządzeniami (inny 11J3S posiada
referencje m in. takiej finny jak ROCKWOOI,, której to
produkty izolacyjne są montowane za pomocą tego systemu.
Prosimy Państwa o przeanalizowanie swoich problemów
w kontekście ewentualnego wykorzystania metody spawania
trzpieniowego. Nasza firma może Państwu pomóc
w następujący sposób:
- opracuje koncepcję i dokona wy bom propozycji
- obliczy zapotrzbownnic środków finansowych
- dokona prezencie ji
- zaopatrzy w maszyny i urządzenia i pomoże pr/y ich
wdrażaniu
- dokona przeszkolenia personelu i kndry pracowniczej
- zapewni serwis
Biorąc pod uwagę reprezentowaną przez Państwa branże,
szczególnie polecamy zastosowanie techniki spawania
trzpieniowego do wykonywania izolacji cieplochronnych,
ognio- i żaroodpornych, mocowania okładzin przeciwściemych
do zsypów i bunkrów węglowych itp.
W przypadku zainteresowania naszymi propozycjami
i możliwościami prosimy o kontakt z naszym biurem
handlowym w Gdyni ((el 2O-O2-II lub 614-W), lub naszymi
przedstawicielstwami w Poznaniu i na Śląsku
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BUDOWA POLSKIEGO TRANZYTOWEGO ODCINKA
GAZOCIĄGU JAMAŁ - EUROPA ZACHODNIA
Anatol Jan Tkacz
Członek Zarządu
EUROPOL GAZ SA., Warszawa
Rozwój gospodarczy kraju wymaga zapewniania odpowiedniej ilości energii i jej źródeł.
W 1990 roku Sejm uznał zwiększenie zużycia gazu ziemnego za jeden z podstawowych
kierunków polityki energetycznej Polski. W dniu 25 sierpnia 1993 roku podpisane zostało
w Warszawie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji
Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej.
Porozumienie przewiduje, że budowany system gazociągów umożliwi zapewnienie Polsce
dostaw osiągających w roku 2010 poziom do 14 mld m 3 gazu ziemnego na rok. 15 grudnia
1993 roku została zarejestrowana Spółka Akcyjna "System Gazociągów Tranzytowych
EUROPOL GAZ", która zajmuje się realizacją polskiego tranzytowego odcinka gazociągu
Jamał - Europa Zachodnia. W dniu 18 lutego 1995 roku podpisany został w Warszawie
Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w
sprawie przedsięwzięć organizacyjnych, zmierzających do zapewnienia realizacji
"Porozumienia...".
Gazociąg Jamał - Europa Zachodnia realizują wspólnie rosyjski GAZPROM
na terytorium Rosji, białoruski BELTRANSGAZ na terenie Białorusi, EUROPOL GAZ
na terytorium Polski i WINGAS na terytorium Niemiec. Długość gazociągu Jamał - Europa
Zachodnia wynosi prawie 4100 km, w tym 70 km przebiegać będzie przez zatokę morską,
400 km w strefie wiecznej zmarzliny i przez tundrę, 600 km przez tereny bagienne, 1600
km przez tajgę i tereny zalesione, 850 przeszkód wodnych (rzeki, kanały i jeziora) i 1700
km sieci dystrybucyjnej w Niemczech. Ten gazociąg tranzytowy pozwoli na połączenie
Europy Zachodniej z położonymi na półwyspie Jamał w Rosji największymi na świecie
złożami gazu ziemnego. Wpisany został na posiedzeniu Rady Europy w grudniu 1994 roku
na listę priorytetowych przedsięwzięć realizowanych na naszym kontynencie w ramach
projektu TRANS EUROPEAN NETWORK (Transeuropejskich Sieci Transportowych).
Dla Polski gazociąg tranzytowy to rozwiązanie, dzięki któremu uzyskujemy między
innymi dostęp do największych na świecie udokumentowanych złóż gazu ziemnego,
ponosząc jedynie około 15% kosztów inwestycji na terenie kraju i to na zasadach
komercyjnych, bez bezpośredniego angażowania środków budżetu państwa, osiągamy
większą stabilność dostaw dzięki usytuowaniu na linii przesyłu, nie będąc - jak dotychczas odbiorcą końcowym. Poprzez uzyskanie połączenia z ogólnoeuropejskim systemem
gazociągów Polska będzie ściślej zintegrowana z organizmem gospodarczym Europy
Zachodniej. Innym istotnym aspektem realizacji projektu jest możliwość udziału w nim
polskich dostawców i wykonawców. Funkcje Generalnego Projektanta całego systemu
gazociągów tranzytowych na terenie Polski pełni Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa
'GAZOPROJEKT' S.A. we Wrocławiu. Pierwszy odcinek I nitki systemu gazociągów
tranzytowych o długości 107 km od polskiej granicy zachodniej buduje, pełniąc funkcję
generalnego wykonawcy, polska Spółka Akcyjna GAZ 2000.
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System gazociągów tranzytowych o długości 665 km będzie przebiegał przez Polskę ze
wschodu na zachód. Granicę białorusko - polską będzie przekraczał w pobliżu
miejscowości Kondratki w województwie białostockim, zaś granicę polsko-niemiecką w
pobliżu miejscowości Górzyca nad rzeką Odrą w województwie gorzowskim. Gazociągi
będą przebiegały przez województwa:
białostockie, łomżyńskie, ostrołęckie,
ciechanowskie, płockie, włocławskie, bydgoskie, poznańskie i gorzowskie. W wyniku
analiz i uzgodnień przyjęto budowę dwóch równoległych nitek gazociągów o średnicy
zewnętrznej 1420 mm na maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa, z rur ze stali gatunku
X70 wg. API 5L, z zewnętrzną izolacją polietylenową i wewnętrzną powłoką epoksydową
0 zdolności przesyłowej 65,7 mld m 3 gazu rocznie, z tego do Polski do 14 mld m 3 gazu
rocznie. Przewidziano pomiar ilości i jakości transportowanego gazu w pobliżu
przekroczeń granicy Polski na wschodniej granicy po stronie polskiej w pobliżu Kondratek
1 na zachodniej granicy, po stronie niemieckiej w pobliżu miejscowości Mallnow. Dla
odbioru gazu do Polski przewidziano dwa punkty rozliczeniowe pomiaru gazu
transportowanego do sieci Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jeden na
tłoczni we Włocławku i drugi obok miejscowości Długa Goślina koło Poznania.
Dla docelowej wielkości systemu przyjęto pięć tłoczni gazu, które zlokalizowano
w pobliżu miejscowości Kondratki w województwie białostockim,
Zambrów w
województwie łomżyńskim, Ciechanów w województwie ciechanowskim, Włocławek w
województwie włocławskim i Szamotuły w województwie poznańskim. Dla tłoczni
przyjmuje się agregaty sprężające, składające się ze sprężarki odśrodkowej promieniowej i
turbiny gazowej stanowiącej napęd sprężarki. Agregaty zostaną zainstalowane w sposób
kombinowany o mocach jednostkowych 16 MW i 25 MW. Ogólna moc zamontowanych
agregatów wyniesie 555 MW.
Budowany przez terytorium Polski system gazociągów tranzytowych będzie
charakteryzował się wzrastającą zdolnością przesyłową, umożliwiając przesyłanie
określonych ilości gazu zgodnie z zawartymi kontraktami na przesył gazu pomiędzy
EUROPOL GAZ a Gazpromem, Polskim Gównictwem Naftowym i Gazownictwem i Gaz
Tradingiem SA. Dlatego, zarówno gazociągi części liniowej systemu jak i tłocznie gazu,
przewiduje się budować sukcesywnie, corocznymi etapami. Należy zaznaczyć, że budowę
docelowej wielkości systemu gazociągów tranzytowych przewiduje się zakończyć do
końca 2002 roku, jednak docelowe efekty przewiduje się uzyskać dopiero od roku 2008.
Koszt realizacji projektu na terytorium Polski przewidziany jest na około 2,5 mld USD.
Na sfinansowanie tej inwestycji EUROPOL GAZ będzie zaciągał kredyty.
Całość inwestycji można podzielić na część liniową gazociągu, obiekty nieliniowe,
telemechanikę i łączność. Część liniowa obejmuje dwie nitki gazociągu wraz z węzłami
przyłączeniowymi tłoczni gazu, w których umieszczone są śluzy do nadawania i odbioru
tłoka czyszczącego lub diagnozowania stanu technicznego gazociągu, a także zespoły
zaporowo - upustowe rozmieszczone co 21 - 35 km, umożliwiające szczelne oddzielenie
od siebie przyległych odcinków gazociągu, pozwalając na ich wyłączenie z przesyłu gazu.
Przekroczenia przeszkód terenowych wykonywane będą jako podziemne, a przekroczenia
rzek Narwi, Wisły, Noteci i Warty wykonane będą trzema nitkami, w tym jedna
traktowana jako rezerwowa dla dwu pozostałych. W pobliżu niektórych zespołów
zaporowo - upustowych przewiduje się zabudowę zespołów łącznikowych, łączących za
pośrednictwem kurków kulowych obie nitki gazociągu. Funkcją zespołów łącznikowych
jest umożliwienie wyłączenia z pracy odcinka gazociągu bez całkowitego przerywania
przesyłu gazu. Powiększa to w istotny sposób niezawodność przesyłu.
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Obydwie nitki na całej długości mają przebieg równoległy w odległości 15 m między
osiami w terenie otwartym i 8 m na terenach leśnych. Na przekroczeniach rzek z nitką
rezerwową odległość między nitkami wyniesie 50 m. Na północ od osi I nitki ułożony
będzie kabel światłowodowy.
Wszystkie podziemne gazociągi, zarówno należące do części liniowej jak i do obiektów
nieliniowych, będą posiadały elektrochemiczną ochronę antykorozyjną. Dla zapewnienia
prawidłowej, skutecznej ochrony katodowej zastosowano monobloki izolujące na
granicach państwowych, na wlocie i wylocie do/z tłoczni gazu oraz na połączeniu
systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej z systemem gazociągów PGNiG.
Trasa gazociągów przebiega głównie przez tereny wykorzystywane rolniczo nie
zmieniając ich sposobu użytkowania.
Obiekty nieliniowe to pięć projektowanych tłoczni gazu i pomiarownia zlokalizowana
na terenie tłoczni gazu Kondratki oraz systemowe stacje redukcyjno - pomiarowe
we Włocławku i Długiej Goślinie. Dla zapewnienia ciągłego, automatycznego pomiaru
natężenia przepływu gazu przewidziano dwa odrębne układy pomiarowe, dla każdej
z dwóch nitek gazociągu tranzytowego. Na ciągach pomiarowych przewidziano,
w układzie szeregowym przepływomierze turbinowe jako podstawowe urządzenia
pomiarowe i pomiary zwężkowe jako pomiar kontrolny.
Do sprężania gazu w tłoczniach przewiduje się zainstalowanie agregatów składających
się ze sprężarki odśrodkowej i napędzającej ją turbiny gazowej. Przewiduje się użycie
agregatów sprężających z turbiną gazową o cyklu prostym, przystosowaną do odzysku
ciepła odpadowego.
Telemechanika i łączność jest potrzebna do utworzenia systemu nadzoru i sterowania
ruchem całego systemu gazociągów tranzytowych w powiązaniu z nadrzędnym systemem
sterowania całym gazociągiem Jamał - Europa Zachodnia. System sterowania gazociągiem
tranzytowym nazywany skrótem SCAD A (supervisory control and data acquisition) jest
systemem obejmującym zarówno część liniową jak i obiekty nieliniowe. W ramach systemu
SCADĄ, działającego w skali całego systemu gazociągów tranzytowych, każda tłocznia
będzie wyposażona we własny obiektowy system sterowania nadzorujący prace wszystkich
urządzeń tłoczni. Dla umożliwienia funkcjonowania systemu SCADA przewiduje się
wyposażenia systemu gazociągów tranzytowych w niezawodnie działające urządzenia
łączności, spełniające trzy zasadnicze funkcje: telefonii dyspozytorskiej i administracyjnej,
telemechaniki i radiotelefonicznej ruchomej. Wzdłuż trasy całego gazociągu Jamał Europa Zachodnia przewiduje się zorganizowanie teletransmisyjnej sieci łączności na bazie
dwu wzajemnie rezerwujących się systemów radiolinii i światłowodu.
Budowa polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia zgodnie
z zarządzeniem z dnia 23.04.1990 r. (Mon. Poi. nr 16/1990) ministra ochrony środowiska,
zasobów naturalnych i leśnictwa jest zaliczona jako inwestycja szczególnie szkodliwa dla
środowiska i zdrowia ludzi i w związku z tym dla tej inwestycji została opracowana przez
rzeczoznawców ocena jej oddziaływania na środowisko. W ocenie tej rozpatrzono
oddziaływanie inwestycji w trzech zasadniczych sytuacjach: budowa rurociągów i tłoczni,
wieloletnia eksploatacja systemu gazociągów tranzytowych, możliwe awarie systemu
gazociągów.
Przewiduje się na stałe zająć grunty pod tłocznie, zespoły zaporowo - upustowe. Grunty
te zostaną wykupione od dotychczasowych właścicieli. Grunty pod budowę gazociągów
będą zajęte czasowo na okres budowy i ich właścicielom zostaną wypłacone
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odszkodowania. Dla ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania inwestycji na
środowisko w okresie budowy przewidziano: odpowiedni wybór trasy, która pomimo
przebiegu przez całą Polskę omija wszystkie istniejące i projektowane parki narodowe,
omija rezerwaty przyrody i miejsca ważne ornitologicznie, umieszczenie obu nitek
gazociągu w jednym korytarzu, ograniczenie w maksymalnym stopniu szerokości strefy
montażowej, zdejmowanie i zachowanie żyznej wierzchniowej warstwy gleby bez
przemieszania jej z położoną głębiej ziemią jałową odbudowę naruszonych urządzeń
melioracyjnych bezpośrednio po ułożeniu rury, zaprojektowanie gazociągu nie
wychodzącego na powierzchnię ziemi lub wody, nie naruszającego walorów
krajobrazowych, oczyszczanie wody wypuszczanej do cieków lub zbiorników wodnych po
wykorzystaniu jej do prób ciśnieniowych gazociągu.
Oddziaływania systemu gazociągów tranzytowych na środowisko w trakcie normalnej
eksploatacji będą niewielkie i dla tłoczni zamkną się w granicach terenu tłoczni,
a zastosowane urządzenia emitować będą do atmosfery zanieczyszczenia, które nie
przekroczą dopuszczalnych norm.
Głównym środkiem zaradczym na ograniczenie szkodliwości awarii dla środowiska jest
ograniczenie prawdopodobieństwa jej zaistnienia, a więc zaprojektowanie systemu
0 maksymalnej niezawodności. Taka niezawodność potrzebna jest również ze względu na
niedopuszczalność przerw w przesyle gazu. Polski odcinek gazociągu tranzytowego
zaprojektowano dla maksymalnej niezawodności, przewidując odpowiednie współczynniki
bezpieczeństwa, jak i trwałość elementów składowych systemu. Należy podkreślić,
że wielkość emisji gazu ziemnego do atmosfery w przypadku pęknięcia rury jest
ograniczona przez automatycznie zamykające się kurki w zespołach zaporowo
upustowych.
Gazociąg, jak i tłocznie, po wybudowaniu będą poddane odpowiednim próbom
potwierdzającym właściwą jakość wykonania. Przewiduje się pełną sprawność gazociągu
1 jego bezpieczną pracę na conajmnej 50 lat.
Czynnikami gwarantującymi
wysoką niezawodność budowanego
polskiego
tranzytowego odcinka gazociągu Jamał - Europa Zachodnia są:
- zastosowanie do budowy gazociągów rur, armatury, urządzeń tłoczni wysokiej jakości,
wykonanych przez wytwórców posiadających certyfikaty kwalifikujące, działające
w zakładzie systemy jakości jako zgodne z normą ISO 9001 lub EN 29001,
- zastosowanie rur z powłokami z PE gwarantującymi wieloletnie zabezpieczenie
powierzchni rurociągów przed korozją,
- zastosowanie automatycznie działającej ochrony katodowej z monitorowaniem
działania tej ochrony,
- wysoka jakość robót budowlano - montażowych, a szczególnie prac spawalniczych,
przez wykonawców o wdrożonych systemach zapewnienia jakości,
- przewidywanie rezerwowych urządzeń w ważnych węzłach systemu,
- próby wodne wytrzymałości gazociągu do ciśnienia wywołującego naprężania
na granicy plastyczności materiału rury,
- diagnozowanie
stanu
technicznego gazociągów
poprzez
przepuszczenie
"inteligentnych" tłoków.
W latach 1994-1995 Spółka wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem prowadziła prace przygotowawcze, umożliwiające rozpoczęcie budowy
pierwszego odcinka gazociągu na trasie Górzyca - Lwówek, na terenie województwa
gorzowskiego. Budowa rozpoczęła się z końcem 1995 roku i jest kontynuowana w roku
bieżącym, a jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień 1996 roku. Dla tego odcinka
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rury są importowane z Włoch, a wykonywane są w oparciu o normy europejskie. Spółka
do prowadzenia kontroli produkcji i odbioru jakościowego zaangażowała firmę
o światowej renomie. Armatura odcinająca, regulacyjna zamówiona została w najlepszych
firmach. Zastosowane kurki kulowe, służące do odcięcia przepływu gazu, należą do
najlepszych na świecie. Do nadzoru nad robotami, pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego - zgodnie z prawem budowlanym - Spółka także zaangażowała firmę
o wysokiej światowej renomie.
Wykonane zostało, wspólnie z partnerem niemieckim firmą WINGAS, przekroczenie
rzeki Odry dwoma nitkami gazociągu.
Rozpoczęcie wszystkich prac ziemnych poprzedza przeprowadzenie ratowniczych
badań archeologicznych, których wyniki będą miały znaczący wpływ na poznanie
pradziejów tych ziem polskich.
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NOWA NORMA EUROPEJSKA
DLA RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZU
(pr EN 1594 - RUROCIĄGI DLA PRZESYŁANIA GAZU)
Gracjan Wiśniewski
Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
1. WSTĘP
Integracja krajów Europy Zachodniej w ramach Wspólnoty Europejskiej a w niedalekiej
przyszłości w Unii Europejskiej spowodowała, że kraje tworzące wspólnotę zobowiązane są
m.in. do:
-

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych,
trwałego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego i spełnieniem podstawowych
wymagań bezpieczeństwa publicznego,
zbliżania prawodawstw celem zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku.

Zagwarantowane jest to utworzeniem szeregu instytucji, wśród których znajduje się CEN Europejska Komisja Normalizacyjna, którą tworzy ponad 200 komitetów technicznych,
a wśród CEN/TC 234 "Gas supply - Dostarczanie gazu", będąca odpowiedzialną za
przygotowywanie na zlecenie Komisji Wspólnot Europejskich normy europejskiej w zakresie
rurociągów przesyłowych gazu, wypełniającej podstawowe wymagania dyrektyw wspólnoty,
obejmujących pośrednio i bezpośrednio to zagadnienie '.
Sekretariat tego komitetu prowadzi DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny).
W ramach CEN/TC 234 opracowane są normy dotyczące szeroko pojętych zagadnień
dostarczania i przesyłania gazu, instalacji towarzyszących oraz terminologii. Przy opracowaniu
niniejszego wystąpienia wykorzystano aktualnie dostępnie dokumenty, zarówno dotyczące
bezpośrednio omawianej normy europejskiej pr EN 1594 - "Rurociągi dla przesyłania gazu",
jak i norm powołanych opracowywanych w innych komisjach technicznych min. TC 121
"Welding", TC 138 "Nondestructive Testing" i innych. Objętość normy oraz ilość norm
powołanych oraz innych dokumentów bibliograficznych powoduje, że podana analiza
ograniczona została do subiektywnie wybranych zagadnień treści normy. Niniejszy referat
odnosi się do wersji projektu normy europejskiej z czerwca 1994 roku i analizy wybranych
uwag krajowych instytucji normalizacyjnych krajów WE zgłoszonych do tej wersji w 1995
roku.

1) problematyka ta będzie prezentowana w wykładzie na seminarium organizowanym przez
MOSTOSTAL WARSZAWA SA - "Rurociągi dalekosiężne i wewnętrzne w użytkowaniu"
Zakopane ,18-19 września 1996r.
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2. RUROCIĄGI PRZESYŁOWE GAZU
2.1 Charakterystyka problemu
Rurociągi wraz z towarzyszącymi instalacjami służą do transportu mediów, stwarzających w
przypadku awarii zagrożenia dla ludzi i środowiska. Potencjalnie największą groźbę stanowią
awarie rurociągów przesyłowych gazu i mediów płynnych. Dlatego też projektowanie,
budowa, badanie i eksploatacja rurociągów powinna podlegać przepisom państwowym
określającym podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione w każdej z
wymienionych faz wykonawstwa. Dotyczy to także dokumentów normalizacyjnych, które
mogą określać zasady wykonywania i wymagania jakościowe zagadnień budowy rurociągów,
a więc projektowanie, prace ziemno-budowlane, spawanie, ochronę przed korozją oraz próby
odbiorowe i eksploatację.
2.2. Charakterystyka i omówienie normy
Projekt normy europejskiej pr EN 1594 przewiduje pełne ujęcie wymienionej problematyki
opierając się na podstawowej wiedzy inżynierskiej dotyczącej projektowania, budowy i
eksploatacji systemów rurociągów przesyłowych i zawiera (w ocenie jej autorów) ustalenia
wynikające z najnowszych doświadczeń badawczo-eksploatacyjnych w dziedzinie będącej
przedmiotem normy.
W projekcie przywołano kilkadziesiąt aktualnie opublikowanych lub będących w fazie
opracowywania norm europejskich z zakresu spawania (serii EN 287, EN 288, EN 729),
własności materiałów podstawowych i dodatkowych, badań nieniszczących i mechanicznych,
wymagań dotyczących elementów oraz zabezpieczeń ochronnych zapewnienia jakości (serii
EN 29000, EN 729, EN 45000) oraz zamieszczono 20 przedmiotowych aneksów (w tym
jeden do normatywnego stosowania dotyczący procedury badań radiograficznych - dotyczy
wersji z roku 1995).
Norma przewiduje, że jeżeli przepisy prawne kraju członkowskiego WE wymagają
spełnienia dodatkowych warunków, to powinny być one spełnione pomimo nie ujęcia ich w
odpowiednim miejscu normy.
Jednocześnie norma powinna pozostawać w zgodzie z prawem krajowym w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i personelu obsługi oraz uwzględniać zagrożenia dla środowiska.
W przypadku sprzeczności normy z przepisami prawnymi danego kraju rozstrzygające
pozostają wymagania tego prawa.
Norma dotyczy nowobudowanych (projektowanych, wykonywanych i eksploatowanych)
rurociągów lądowych o najwyższym ciśnieniu roboczym (MOP) większym od 16 barów, gdzie
m.in:
- elementy rurociągu są wykonane z niestopowej lub niskostopowej stali węglowej,
- elementy rurociągu łączone spoinami lub mechanicznie.
- temperatura projektowa jest równa lub wyższa niż -40 C i nie przekracza 120 C.
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Norma zakłada trzy fazy istnienia rurociągu do przesyłania gazu:
- projektową,
- budowy i badań,
- eksploatacji,
w czasie których powinny być spełnione wymagania zapewnienia jakości odniesione do norm
serii EN ISO 9000 (EN 29000) dla wszystkich stron zaangażowanych w wymienione fazy.
Norma przewidywała 13 rozdziałów, w tym 10 dotyczących zagadnień przedmiotowych,
jak m.in:
Zasady projektowania
Zasady projektowania powinny być dokumentowane łącznie z procedurami, tworząc jednolity
"system projektowania"- norma nie definiuje i nie rozwija dalej tego pojęcia, pozostawiając to
wymaganiom odpowiednich punktów norm zapewnienia jakości.
Podstawowym aspektem projektowania w kontekście bezpieczeństwa i trwałości rurociągu jest
wyznaczenie grubości ścianki (ten czynnik jest brany pod uwagę ze względów prawnych
przepisów bezpieczeństwa lokalnego, doboru materiałów, ochrony katodowej).
Bezpieczeństwo i środowisko
Projekt rurociągu przesyłowego gazu powinien uwzględniać czynniki techniczne łącznie z
czynnikami środowiskowymi i bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa ustalone w normie
przewidują:
- środki bezpieczeństwa, jak
m.in. grubość ścianki, głębokość położenia rurociągu,
przeglądy inspekcyjne itp.,
- zalecenia dotyczące przebiegu trasy, jak m.in. wpływ na środowisko, warunki gruntowe itp.
Materiały
Wytwarzanie i badania odbiorcze materiałów powinny być uzgodnione z inwestorem
i zatwierdzone przez niezależną jednostkę inspekcyjną lub jednostkę notyfikowaną i powinny
uwzględniać w szczególności:
- charakterystykę materiału podstawowego w zakresie min. stanu dostaw, spawalności równoważnik węgla C E max. określony zgodnie z EN 10208-2 nie powinien przekraczać
następujących wartości:
max. < 0,45 dla gatunków stali z RtO,5 min ^ 360 N/mm
max. < 0,48 dla gatunków stali z RtO,5 min > 360 N/mm o ile strony umowy
nie ustalą innych wymagań.
Rury i inne elementy, których DN > 200 lub które wykonano ze stali spełniającej
warunek RtO,5 min > 360 N/mm2, należy dostarczyć ze świadectwem badania 3.1C
lub 3.2 zgodnie z wymaganiami EN 10204. Dla mniejszych wartości średnic
nominalnych i niższych wartości RtO,5 min wystarcza świadectwo badania zgodnie
z 3.1B wymienionej normy.
- udarność (badana w temperaturze 0°C),
- twardość.
Ponadto podano wymagania dla elementów złącznych wykonanych fabrycznie (jak m in. łuki,
kolana, rozgałęzienia, zwężki i in.) w zakresie wymagań technologii wykonania oraz badań
odbiorczych u wytwórcy.
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Ochrona korozyjna
Rozdział poświęcony ochronie korozyjnej dotyczy ochrony wszystkich elementów rurociągów
nadziemnych i podziemnych przez odpowiednie przygotowanie podłoża elementów i dobór
własności warstw pokryciowych (mechanicznych i elektrycznych w zależności od środowiska
glebowego i warunków eksploatacji) oraz metod pokrywania. W tym ostatnim przypadku
należy kierować się zasadą doboru najwyższej temperatury medium wewnątrz rurociągu oraz
najniższą temperaturą otoczenia i sposobem budowy rurociągu.
Wszystkie podziemne elementy należy chronić katodowo. Odcinki rurociągu chronione
katodowo powinny być ciągłe pod względem elektrycznym i mieć odpowiednią przewodność
elektryczną.
Projektowanie
Wyznaczanie grubości ścianki powinno rozróżniać przypadki typowe i nietypowe. Zazwyczaj
w czasie projektowania mamy do czynienia z przypadkami typowymi w zakresie temperatur
o
-20°C< T £ + 5 0 C .
Wyznaczanie grubości ścianki w przypadku nietypowym powinno być przeprowadzone dla
przypadków, gdy rurociąg przebiega min. przez :
- obszary zamieszkałe,
- obszary eksploatacji górniczej,
- obszary osuwiskowe i zagrożone wstrząsami tektonicznymi.
Ponadto powinny być brane pod uwagę dodatkowe czynniki, które można zaliczyć do
kategorii nietypowych, jak temperaturę inną niż podana powyżej i różnice temperatur
przekraczające 35°C.
Model obliczeniowy dla takich przypadków, uwzględniający analizę stanów naprężeń
i odkształceń, powinien być przyjmowany jako:
- pierścień (badane jest zachowanie się przekroju rury),
- belka (badane jest zachowanie całego układu rurociągu przesyłowego w częściach
podziemnej i nadziemnej),
- powłoka (badane jest zachowanie się przyjętego modelu składającego się z elementów
powłokowych),
dla ciśnień charakterystycznych: odniesienia - 0 barów i projektowego.
Budowa rurociągu
Norma podkreśla zasadę prowadzenia prac budowlano-montażowych zgodnie z prawem
krajowym i lokalnym, a w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny sanitarnej,
oznakowania terenu budowy, ochrony wód i terenów leśnych oraz uciążliwości dla otoczenia i
ludzi.
W rozdziale uwzględniono wymagania wszystkich faz budowy :
-

przygotowawczej (oznakowania terenu, wizji lokalnych, wydzielenia pasa roboczego, itp),
prowadzenia wykopów,
transportu i magazynowania elementów rurociągu,
spawania i badania złączy spawanych (omówionoponiżej),
przygotowania i zabezpieczania powłokami ochronnymi,
opuszczania do wykopu, wykonywania złączy "wiążących",
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- przejść przez przeszkody,
- czyszczenia i badań odbiorczych - przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy
sprawdzić jego stan czystości, wytrzymałości, szczelności i w miarę potrzeby jego
owalizację.
Badanie powinno być przeprowadzane jako próba wodna.
Spawanie
Rozdział dotyczący spawania rurociągów przesyłowych określa minimalne wymagania dla
wykonania i badania złączy spawanych połączeń rurowych oraz elementów rurociągu.
Określono wymagania jakościowe dotyczące uznawania wykonawców rurociągu, personelu
nadzoru technicznego i spawaczy, badania i uznawania technologii spawania oraz badań złączy
spawanych w zależności od przyjętych umownie 4 kategorii wymagań jakościowych
przyjmując jako odniesienie: ciśnienie robocze i rodzaj materiału podstawowego spawanych
rur zgodnie z klasyfikacją podaną w EN 288-3 (wg granicy plastyczności R j 0,5)
Jeżeli jest to wymagane, wykonawca powinien potwierdzić swoje możliwości i kwalifikacje w
odpowiednim zakresie wymagań normy EN 729.
Personel nadzorujący spawanie powinien posiadać kwalifikacje określone zgodnie z EN 719, a
personel prowadzący badania nieniszczące określone zgodnie z EN 473. Spawacze powinni
posiadać świadectwo uznaniowe zgodnie z wymaganiami EN 287-1, obejmujące rodzaje
stosowanych materiałów oraz pozycje spawania i typy połączeń spawanych, jakie są przez
niego wykonywane, a także odbyć egzamin w warunkach montażowych.
Technologie spawania i naprawy wad, stosowane w czasie budowy, powinny być sprawdzone i
uznane zgodnie z EN 288-9.
Materiały dodatkowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami EN, a ich jakość
powinna być potwierdzona certyfikatami wydanymi przez niezależną jednostkę inspekcyjnokontrolną.
Wobec stosowania w czasie budowy rurociągów przesyłowych specjalnych technik montażu i
wykonawstwa w zakresie uznawania technologii spawania zgodnie z normą EN 288-3,
norma pr EN 1594 powołuje w swej treści projekt normy prEN 288-9, w przypadku której
badanie technologii dotyczy wszystkich metod spawania łukowego stosowanych w
wykonawstwie rurociągów przesyłowych.
Wykonawca rurociągu powinien opracować Wstępną Instrukcję Technologiczną Spawania
(pWPS) zgodnie z EN 288-2, zawierającą poza wymaganymi podstawowymi parametrami
spawania liczbę i rozmieszczenie spawaczy, czasy przerw pomiędzy spawaniem kolejnych
ściegów, typ i sposób montażu oraz kolejność i moment usuwania uchwytów (centrowników),
sposób opuszczania i podnoszenia rur, warunki podgrzewania wstępnego i metodę kontroli
stygnięcia po spawaniu. Prawidłowość technologii spawania powinna być sprawdzona na
podstawie wymagań EN 288-2 przed rozpoczęciem spawania.
Inwestor może ustalić dodatkowe wymagania dotyczące podstawowych wymagań
bezpieczeństwa i zwiększyć wymagania jakościowe dotyczące złączy spawanych.
Zapisy dotyczące dopuszczeń technologii spawania powinny być przekazane
przez
wykonawcę rurociągu inwestorowi i powinny obejmować wszystkie przewidziane projektem
prace spawalnicze na rurociągu i towarzyszących instalacjach.
Spawane złącza próbne powinny być wykonywane w symulowanych warunkach
montażowych, przy zastosowaniu przyrządów mocujących, na rurach o długości normalnej lub
odcinkach o długości równej co najmniej średnicy rury.
Dobór warunków spawania w pWPS może wymagać przeprowadzenia wstępnych prób
spawania.
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Spawanie złącza próbnego i badania
próbek powinny odbywać się w obecności
przedstawiciela jednostki inspekcyjno-kontrolnej.
Postępowanie po spawaniu przewiduje zachowanie warunków maksymalnej czystości przez
usunięcie rozprysków i śladów żużla.
Badania odbiorcze spoin dokonywane są przez oględziny zewnętrzne i ultradźwiękowe
badania defektoskopowe. Złącza spawane nie spełniające ustalonych warunków wymagań
jakościowych należy wyraźnie oznaczyć, wyciąć i wykonać naprawy zgodnie z zatwierdzoną
technologią wykonywania napraw.
Wymienione na wstępie aneksy rzeczowe do normy europejskiej EN 1594 w większości
dotyczą obliczeń projektowych rurociągów przesyłowych pracujących w warunkach
nietypowych (wymienionych powyżej).
2.3. Uwagi końcowe
Omawiany projekt normy europejskiej EN 1594:1994 poddany został publicznej i wstępnej
ankiecie, która wykazała wiele braków i uchybień, co spowodowało odesłanie go przez
Komisję Techniczną TC 234 do Grupy Roboczej WG3/TG4, w której projekt powstał.
Za możliwym przyjęciem projektu przyszłej normy EN wypowiedziało się 11 krajów,
przeciwko 7; wszystkie kraje zgłosiły uwagi i propozycje zmian i poprawek, których objętość
wyniosła ponad 120 stron (!).
Zakres i objętość
zgłoszonych uwag spowodowały, że komisja zgłosiła rezolucję
wyłączenia z projektu normy rozdziału dotyczącego spawania i opracowania projektu nowej
normy, traktującej wyłącznie o tym zagadnieniu, z uwzględnieniem wymagań dla rozsyłania i
przesyłania gazu oraz warunków, jakim powinny odpowiadać odpowiednie stacje.
Proponowany zakres normy ma dotyczyć wymagań dla stalowych spawanych rurociągów
przesyłowych gazu i prac spawalniczych. Ponadto nowa norma ma dotyczyć wyłącznie
rurociągów przesyłowych o ciśnieniach powyżej 16 barów (norma na wstępie wprowadzała
taką kategorię z jednoczesnym ustaleniem kategorii wymagań jakościowych i zastosowań dla
ciśnień niższych: vide wymienione kategorie w rozdziale dotyczącym spawania).
Rezolucja ta wynikła z dużej ilości uwag krytycznych, zarówno edytorskich jak i
formalnych do projektu przedstawionej normy europejskiej, jak i do rzeczowego rozdziału
dotyczącego spawania, przez brak harmonizacji i aktualizacji powołanych norm opracowanych
w innych komisjach CEN (min. TC 121, TC 138), bazowanie na wymaganiach norm ISO (jak
np. w przypadku badań radiograficznych złączy spawanych i nie uwzględnieniu opracowanych
norm EN). Ponadto wybrane normy podlegają obecnie aktualizacji (np. EN 287, EN 288) lub
wchodzą w fazę zatwierdzania.
Zarzuty wobec normy dotyczyły także przytaczania jako odniesienia zbyt wielu pozycji
bibliograficznych książek, artykułów i materiałów konferencyjnych, co w przypadku autorów
świadczy o bardzo dobrej znajomości zagadnienia i jednocześnie stwarza duże utrudnienia dla
przyszłych użytkowników.
Wobec istniejących w krajach WE uwarunkowań prawnych dotyczących projektowania,
budowy i wymagań techniczno-eksploatacyjnych nie zmienionych i nie zastąpionych jak
dotychczas wspólnymi europejskimi aktami prawnymi (dyrektywy, rezolucje itp), zgłoszono
wiele uzupełnień przeniesionych bezpośrednio z tych
aktów prawnych lub prawnotechnicznych. Szczególnie dotyczyło to uwag Belgii (której "Regulations on Transportations
by pipeline" 1994, zawiera ponad 40 aktów prawnych dotyczących rurociągów przesyłowych
niebezpiecznych mediów) oraz Wielkiej Brytanii.

Analiza projektu normy i uwag zgłoszonych w czasie wstępnej ankietyzacji nie pozwala w
chwili obecnej jednoznacznie stwierdzić, że przyjęta w przyszłości norma europejska rozwiąże
problemy dotyczące projektowania, wykonawstwa i badania rurociągów przesyłowych gazu.
Widoczny jest brak consensusu wśród krajów członkowskich, wynikający z doświadczeń
znanych i uznanych norm oraz przepisów amerykańskich, jak ASTM w zakresie materiałów i
elementów, ASME - wykonawstwa i badań, API - budowy rurociągów przesyłowych.
W ocenie autora niniejszego wykładu wydają się także zasadne uwagi dotyczące objętości
normy (wyłącznie w omawianej wersji liczy blisko 180 stron zawierających w swej większości
ogólne wytyczne i odwołania do innych norm przedmiotowych i pozycji bibliograficznych)
oraz nie ustalone dostatecznie określenia i definicje terminologiczne, a także rola i zadania
jednostek inspekcyjno-kontrolnych w poszczególnych fazach budowy i eksploatacji
rurociągów przesyłowych gazu.
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SPAWANIE RUR GAZOCIĄGU ZE STALI
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Części. BADANIA ZŁĄCZY RUR W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA
Eugeniusz Szczok
Instytut Spawalnictwa, Gliwice

1. WPROWADZENIE
Podstawowym elementem Systemu Gazociągów Tranzytowych, stanowiących polską część
gazociągu Rosja - Niemcy, będzie gazociąg o średnicy nominalnej 1420 mm. Gazociąg
budowany z TUT z niskostopowej, drobnoziarnistej stali o wysokiej wytrzymałości, w gatunku
L480 MB, przewidziany jest do pracy przy ciśnieniu roboczym 84 bar. Z uwagi na brak
odpowiednich norm i przepisów krajowych, precedensowy charakter tej budowy w kraju,
międzynarodowy charakter całej inwestycji oraz szereg innych czynników, za podstawę
wymagań jakościowych przy budowie przyjęto system norm europejskich. Projekt wymagań,
odnoszących się do spawania gazociągu w warunkach montażowych, opracowany został w
Instytucie Spawalnictwa z uwzględnieniem postanowień dokumentu CEN/TC 234 WG3-1O3
"Pipelines for gas transmission".
Projekt ten po weryfikacji został zatwierdzony przez inwestora i stał się fragmentem
obowiązujących podczas budowy warunków technicznych wykonania i odbioru (WTWiO).
Na podstawie ciśnienia nominalnego (powyżej 16 bar) i wytrzymałości materiału rur (stal
grupy 2 wg EN 288-3) w WTWiO ustalono poziom wymagań dla połączeń spawanych
gazociągu w kategorii D (najwyższej). Dla wykonawców wynika z tego m.in. konieczność
badania i uzyskania uznania (dopuszczenia) technologii wykonania wszystkich prac
spawalniczych stosowanych w budowie gazociągu. Oznacza to, że badaniu podlegają co
najmniej technologie:
- spawania złączy liniowych (doczołowych złączy rurowych) wykonanych w warunkach
montażu, nad wykopem;
- spawania tzw. spoin zamykających (łączących dłuższe odcinki gazociągu po ich ułożeniu
w wykopie);
- naprawy wad spoin poprzez lokalne spawanie od strony lica z pełnym przetopem lub na
części grubości;
- naprawy wad od strony grani poprzez spawanie od wewnątrz gazociągu (podpawanie).
Sprawdzenie technologii polega na wykonaniu połączeń próbnych wg wstępnej instrukcji
technologicznej spawania (pWPS) i przeprowadzeniu badań tych złączy. Do przeprowadzenia
badań nieniszczących i niszczących złączy próbnych został wybrany przez wykonawców i
zaakceptowany przez inwestora Instytut Spawalnictwa, posiadający Laboratorium Badawcze
Spawalnictwa akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Zakres i warunki badań oraz kryteria oceny wyników badań złączy próbnych
wykonywanych w Instytucie Spawalnictwa przyjęto w WTWiO na podstawie prEN 288-9
"Welding procedure test for pipeline welding on site".
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Złącza próbne spawane w przedsiębiorstwach uczestniczących w budowie gazociągu
dostarczane były do Instytutu, gdzie podlegały badaniom nieniszczącym i następnie
niszczącym. W zakres badań nieniszczących wchodziły oględziny zewnętrzne, badanie
magnetyczno-proszkowe i badanie radiograficzne. Kryteria oceny niezgodności ujawnionych
w złączach oparto na wymaganiach prEN 288-9, ustalając je w klasie B lub (w nielicznych
przypadkach) w klasie C, z niewielkimi zmianami zaakceptowanymi przez inwestora.
Negatywny wynik któregokolwiek z badań nieniszczących, tzn. stwierdzenie niezgodności
niedopuszczalnych lub przekraczających wymiary graniczne, powodował dyskwalifikację
złącza, które nie było już poddawane kolejnym badaniom.
2. BADANIA NISZCZĄCE
Liczba próbek do badań niszczących i strefy ich pobierania były generalnie zgodne
wymaganiami prEN 288-9. Z każdego pełnego złącza próbnego pobierano:
- próbki do próby rozciągania,
- próbki do próby zginania,
- próbki do badań udarności,
- próbki do badań makroskopowych,
- próbki do badań twardości.
Strefy poboru próbek przedstawiono na rys. la i lb.

Strtfł I
Strefa 1

Rys. 1. Położenie stref pobierania próbek w złączu
a) złącze spawanie z góry na dół (pozycja PG)
b) złącze spawane z dołu do góry (pozycja PF)

Ze złączy wykonywanych z podpawaniem grani pobierano w strefie 2 dodatkową próbkę do
pomiaru twardości, zgodnie z wymaganiami normy dotyczącymi naprawy wad . Stosowano
następujące kryteria oceny wyników badań niszczących:
- w próbie rozciągania pęknięcie powinno nastąpić poza spoiną, albo przy naprężeniu
większym od wytrzymałości doraźnej zwiększonej o 10%;
- w próbie zginania na trzpieniu o grubości równej 4 grubościom materiału - brak rys i
pęknięć przy kącie 130°;
- w próbie udarności praca łamania 40 (30)J w temperaturze 0°;
- w próbie twardości max. 275 HV w spoinie, a w SWC złączy wykonanych elektrodą
celulozową 275 HV przy grani i 325 HV przy licu, natomiast w złączach spawanych z
zastosowaniem innych technologii - 350 HV niezależnie od miejsca pomiaru.
Wszystkie badania niszczące prowadzono zgodnie z zaleceniami szczegółowych norm
europejskich, a mianowicie prEN 895 - próba rozciągania, prEN 910- próba gięcia, EN
10045-1 i prEN 895 - próba udarności i prEN 1043-1 - próby twardości.
3. WYNIKI BADAŃ
Przeprowadzone w Instytucie Spawalnictwa badania złączy próbnych rur stosowanych do
budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych miały, zgodnie z inwencjami inwestora, udzielić
odpowiedzi o stopniu przygotowania przedsiębiorstw wykonawczych do prowadzenia prac
spawalniczych przy budowie gazociągu oraz o prawidłowości opracowanych przez te
przedsiębiorstwa technologii spawania. Badaniom podlegały złącza próbne i wycinki złączy
dostarczone przez 3 wykonawców. Ze względów materiałowych liczba technologu spawania,
które wymagały uznania, była dwukrotnie większa od liczby procesów wymienionych na
wstępie. Łącznie ze złączami, których badania dały wynik negatywny, Laboratorium
Badawcze Spawalnictwa otrzymało kilkadziesiąt obiektów badań. Pozwala to na wyciągnięcie
pewnych wniosków, jeśli chodzi o przyczyny niespełnienia kryteriów jakościowych. Przede
wszystkim należy stwierdzić, że jakość złączy oceniana poprzez badania nieniszczące i
niszczące ulegała systematycznej poprawie, co oznacza, że nawet bardzo staranne i
długotrwałe szkolenie spawaczy musi być uzupełnione doszkoleniem w określonych
warunkach spawania, aby umożliwić nabycie i utrwalenie niezbędnych nawyków.
Spośród złączy ocenionych negatywnie po badaniach nieniszczących (łącznie ok. 20%),
połowa została odrzucona wskutek niezgodności kształtu włącznie z błędami przetopu, a
druga część wskutek niezgodności wewnętrznych (pęcherze, żużle, przyklejenia).
Niezgodności wykrywanych w badaniu magnetyczno-proszkowym, czyli pęknięć i przyklejeń
powierzchniowych, nie stwierdzono.
W badaniach mechanicznych najczęstszą przyczyną odrzucenia złączy były negatywne
wyniki próby zginania. Fakt ten, w połączeniu ze stwierdzonymi w kilku przypadkach
trudnościami z wypełnieniem kryterium twardości w spoinie, spowodował konieczność
modyfikacji wstępnych instrukcji technologicznych spawania w zakresie warunków cieplnych.
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4 PODSUMOWANIE
Badania złączy próbnych rur stosowanych do budowy rurociągu tranzytowego
przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa Instytutu Spawalnictwa
umożliwiły ocenę technologii spawalniczych zaproponowanych przez wykonawców
gazociągu Uwarunkowanie uznania technologii spawania od wyników badań złączy próbnych
zostało zastosowane w kraju po raz pierwszy w tak dużej skali i przy tak wielkim
przedsięwzięciu inwestycyjnym. Wykonywanie złączy próbnych i wyniki badań stanowiły też
okazję do weryfikacji umiejętności spawaczy, stanu urządzeń spawalniczych i innego sprzętu.
Sposób wykonania badań w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa nie wzbudził żadnych
zastrzeżeń wykonawców połączeń ani inspektorów nadzoru inwestorskiego. Porównanie
czasu trwania badań z liczbą badanych obiektów wskazuje, że średni odstęp czasu pomiędzy
przekazywaniem kolejnych raportów wynosił ok. 1,5 dnia kalendarzowego.
Osobnego komentarza wymagają doświadczenia ze stosowania przy uznawaniu technologii
systemu norm europejskich.
Oczywistym od początku niedostatkiem tego systemu był nieostateczny charakter norm
dotyczących spawania gazociągów, oraz zróżnicowanie wymagań stawianych złączom
wykonywanym podczas egzaminowania spawaczy, podczas badania technologii oraz na
budowie. Niektóre wymagania, odnoszące się do jakości złączy próbnych, okazały się
nieracjonalnie wysokie i zostały zmienione podczas przygotowywania inwestycji. Wystąpiły
także pewne trudności z interpretacją niektórych zapisów szczegółowych. Generalnie jednak
można stwierdzić, że badanie i uznawanie technologii spawania gazociągu na podstawie prEN
288-9 przebiegało sprawnie, nie stwarzając większych trudności wykonawczych i badawczych.
Nowa, końcowa wersja projektu tej normy, którą otrzymano w lutym bieżącego roku, zawiera
szereg logicznych zmian zarówno w zakresie badań, jak i w kryteriach oceny wyników, które
niemal ściśle odpowiadają obecnie kryteriom stosowanym w badaniach złączy próbnych
rurociągu tranzytowego. Zmniejszenie zakresu badań niszczących poszło w tym projekcie tak
daleko, że usunięto obowiązkowe dotychczas próby zginania.
Oczywiście, normy
pozostawiają inwestorowi pełną swobodę zwiększenia zakresu badań obowiązkowych,
podobnie jak i zaostrzenia kryteriów akceptacji wyników. Dlatego w znowelizowanej wersji
WTWiO, opracowanej w Instytucie Spawalnictwa, zaproponowano zachowanie tej prostej i
taniej, a dającej wiele informacji, próby. Cytowany na wstępie dokument "Pipelines for gas
transmission" stał się obecnie projektem normy prEN 1594. Należy teraz oczekiwać, że
zawarte w nim wymagania odnośnie jakości złączy produkcyjnych zostaną zbliżone do
wymagań normy prEN 288-9, albo wręcz nastąpi scalenie tych dokumentów, co dałoby
wytyczne spójnego systemu oceny jakości połączeń doczołowych rur spawanych w warunkach
montażowych.

62

SPAWANIE RUR GAZOCIĄGU ZE STALI
O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Część 2. PĘKANIE WODOROWE H I C (HYDROGEN INDUCED CRACKING)
SYMULOWANYCH STREF WPŁYWU CIEPŁA STALI NA RUROCIĄGI
GAZOWE
Michał Kubica
Instytut Spawalnictwa, Gliwice
1. WPROWADZENIE
W praktyce przemysłowej [1] znane są liczne przypadki wad i pęknięć w konstrukcjach
stalowych eksploatowanych w środowisku wilgotnego siarkowodoru. Wodór pochłaniany przez
stal z mediów technologicznych powoduje jej niszczenie, które w zależności od rodzaju stali,
temperatury i wartości naprężeń może przejawiać się pękaniem i powstawaniem pęcherzy
wodorowych, co powoduje utratę własności nośnych metalu i konstrukcji [2].
Ogólnie można wyróżnić dwa rodzaje pęknięć:
- pękanie na skutek korozji naprężeniowej w obecności siarkowodoru (SSCC - Sulfide Stress
Corrosion Cracking)
- pękanie wywołane wodorem (HIC - Hydrogen Induced Cracking)
- ujawniające się w postaci pęcherzy.
Pękanie wywołane przez wodór (HIC) występuje zarówno w stalach o małej jak i dużej
wytrzymałości, nawet przy braku naprężeń zewnętrznych. Przedstawia się w formie pęcherzy na
powierzchni lub pęknięć rozprzestrzeniających się równolegle do powierzchni blachy. Większość
tych pęknięć ma charakter schodkowy, ciągnący się aż do powierzchni. Pęknięcia przebiegające
wewnątrz blachy są bardziej niebezpieczne, gdyż nie są widoczne z zewnątrz i powodują
awaryjne pęknięcia rurociągów. Określane są często jako pęknięcia "blister" [1].
Ostatnio ten rodzaj pęknięć stał się poważnym problemem w eksplatacji
rurociągów
stosowanych do transportu gazu ziemnego lub ropy naftowej. Świadomość zagrożenia korozją
wodorową rurociągów jest stosunkowo mała i właściwie dopiero awaria lub wystąpienie
pęcherzy i pęknięć, uniemożliwiających dalszą pracę urządzenia, zmuszają do analizy problemu
z punktu widzenia zagrożenia wodorem. O ile znany jest ten problem dla stali jako materiału
rodzimego, to literatura nie informuje o pęknięciach typu HIC, występujących w strefach
wpływu ciepła złączy spawanych.
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2. MECHANIZM I CZYNNIKI
POWODUJĄCE POWSTAWANIE PĘKNIĘĆ WODOROWYCH HIC W STALACH
Atomy obecne na zupełnie czystej powierzchni metalu znajdują się w innym stanie energetycznym
niż atomy położone w głębi fazy metalicznej [3]. W tym ostatnim przypadku siły wzajemnego
oddziaływania atomów są zrównoważone, podczas gdy atomy powierzchniowe zawierają znaczną
nadwyżkę energii. Metal usiłuje zmniejszyć tę energię przez przyłączenie do swojej powierzchni
obcych cząstek z otoczenia. Jeżeli tym otoczeniem są media zawierające wilgotny siarkowodór,
następuje wówczas adsorpcja wodoru.
Istnieją metale, które zdolne są tylko do adsorbowania wodoru, natomiast nie stwierdzono ich
zdolności do pochłaniania wodoru do wnętrza fazy metalicznej. Odmiennie zachowuje sie np.
żelazo, które wykazuje zarówno adsorpcję powierzchniową i absorpcję wewnętrzną.
Związane to jest z aktywnością katalityczną wobec reakcji uwodorniania.
Zaadsorbowana warstwa atomów wodoru może zajmować przestrzenie międzywęzłowe w
kryształach metalu. Wprowadzenie obcego atomu do międzywęzłowej przestrzeni kryształu
wywołuje w sieci naprężenia lokalne. Metal staje się wtedy twardy i kruchy.
Innym zjawiskiem, towarzyszącym pochłanianiu wodoru przez metal, jest chemisorpcja
atomowego wodoru w lukach sieciowych na powierzchni kryształu.
Rozpuszczalność wodoru jest zwykle większa w metalach i stopach o sieci ściennie centrowanej
kubicznej (żelazo y) - stale austenityczne, niż o sieci kubicznej wewnętrznie centrowanej (żelazo
a i 5) - stale ferrytyczne. Wodór gromadzi się wówczas w lukach sieciowych na ścianach
elementarnej komórki sieciowej.
W sprzyjających warunkach wodór może być pochłaniany przez metal w ilościach znacznie
przekraczających stężenie odpowiadające nasyceniu. W stanie takiego "przesycenia" wodór jest
chemicznie związany, rozpuszczony miedzywęzłowo oraz nagromadzony w szczelinach i
pęcherzykach pod bardzo wysokim ciśnieniem.
W najbardziej na zewnątrz położonych warstwach metalu powstają otwarte szczeliny
międzykrystaliczne, przez które wodór może swobodnie przechodzić w głąb materiału. W wyniku
dyfuzji wodoru następuje jego przenikanie w głąb materiału wzdłuż granic ziarn, płaszczyzn
poślizgu lub kierunków krystalograficznych.
W chwili zetknięcia przemieszczających się dyfuzyjnie atomów wodoru z obcą cząsteczką lub
atomem gazowym, w wyniku potrójnych zderzeń, zachodzi reakcja rekombinacji wodoru:
H + H + M(N) —> H 2 + M(N) gdzie
H - atom wodoru
H2 - zrekombinowana cząsteczka wodoru
M(N) - obca cząsteczka lub gaz.
Nagromadzenie zrekombinowanych cząsteczek wodoru w szczelinach, pęcherzykach, w obrębie
defektów struktury metalu i wtrąceń niemetalicznych pod wysokim ciśnieniem, powoduje
powstanie pęcherzy wypełnionych wodorem cząsteczkowym, prowadzącym do rozrywania metalu
i umożliwiającym pochłonięcie większych ilości gazowego H2 oraz zainicjowanie i propagację
pęknięć typu HIC.
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Jednak część pochłoniętego wodoru w postaci atomowej przenika przez materiał ulegając
rekombinacji w cząsteczkę dopiero na jego powierzchni zewnętrznej wyjścia i desorpcji do
otoczenia.
Reasumując, mechanizm wnikania i przenikania wodoru przez metale jest następujący:
a) Na powierzchni wejścia - metalu zachodzi:
1. Dysocjacja cząsteczek wodoru na atomy
2. Adsorpcja atomów wodoru na powierzchni metalu
3. Przejście zaadsorbowanych atomów z powierzchni do wnętrza metalu - absorpcja, czemu
towarzyszy powstanie faz wodorkowych i częściowa lub całkowita jonizacja atomów;
b) We wnętrzu metalu zachodzi:
1. Dyfuzja rozpuszczonych atomów lub jonów przez fazę metaliczną
2. Ewentualna rekombinacja atomów wodoru w cząsteczki wydzielające się w obrębie
wtrąceń, wad i defektów struktury;
c) Na powierzchni zewnętrznej metalu zachodzi:
1. Przechodzenie atomów lub jonów gazu z wnętrza metalu na powierzchnię
2. Rekombinacja atomów w cząsteczki
3. Desorpcja cząsteczek gazu z powierzchni.
Można więc stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną powstawania pękania HIC jest wodór,
który wstępnie jako wodór atomowy powstający w procesie korozji jest absorbowany w stali i
przeprowadzany w wodór cząsteczkowy na defektach takich jak granice ziam i wtrącenia
niemetaliczne, zgodnie z wyżej opisanymi fazami przenikania wodoru przez metal.
Pękanie następuje pod wpływem ciśnienia wewnętrznego, wywieranego przez wodór
cząsteczkowy w pustkach utworzonych na ww. wadach. Odkształcenie plastyczne i wywołane
nim pękanie na końcach wtrąceń, spowodowane wzrostem ciśnienia wodoru, może rozszerzać
się, łączyć z innymi pęknięciami i tworzyć szereg stopniowych pęknięć.
Zjawisko to zachodzi zgodnie z reakcjami [4]:
anodowa Fe—>Fe2+ + 2e~
katodowa H+ + e" -> H a t j s ->i H a t, s
H

ads

+ H

ads->H2t

Badania prowadzone w ostatnich latach [5, 6, 7] nad problemem pękania wodorowego HIC Hydrogen Induced Cracking w stalach manganowych wykazały, że ważnym czynnikiem
wpływającym na pękanie jest obecność siarczków manganu. Stwierdzono, że wzrost
zawartości siarki w stali może być jednak w pewnych warunkach skutecznym środkiem
zapobiegającym uszkodzeniom spowodowanym przez wodór, takim jak: kruchość, łuszczenie się
i powstawanie płatków.
Zastosowanie stali niskosiarczkowych nie eliminuje problemu występowania pęknięć HIC.
Mianowicie zaobserwowano w nich tworzenie się "rybich oczu" wokół małych twardych
wtrąceń - pękanie wodorowe, a w wyższych temperaturach powstawanie płatków.
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Wywnioskowano, że zmniejszona objętość pustek i powierzchnia międzyfazowa wtrącenie-osnowa, może tworzyć w czystych stalach miejscowe nagromadzenie wodoru i takie jego
ciśnienie w krytycznych miejscach, które wywołuje pękanie.
Oceniono, że w przypadku korozji w wilgotnym środowisku o wysokiej zawartości H2S,
ciśnienie wodoru w pęcherzach dochodzi do 1000+-3 000 atmosfer.
W przeciwieństwie do tego, wiele prac nad pękaniem wodorowym HIC i tworzeniem się
pęcherzy w rurach stosowanych na rurociągi gazowe wykazało, że wzrost zawartości siarki
jest w tym przypadku szkodliwy, z uwagi na zarodkowanie pęknięć na siarczkach
o
wydłużonym kształcie. Ponadto w stali wysokosiarkowej rozwija się więcej pęknięć niż w stali o
małej zawartości siarki, gdy stale te poddane są działaniu środowisk nasycających je wodorem.
3. CEL I ZAKRES BADAŃ
Celem badań było wykazanie wpływu symulowanego cyklu cieplnego spawania na pękanie typu
HIC wywołane przez wodór w strefie wpływu ciepła stali stosowanych na rurociągi gazowe w
gatunkach X 65 i X 70.
W ramach pracy przeprowadzono ocenę podstawowych własności mechanicznych ww.
gatunków stali oraz próbek bez i z symulowanymi strefami wpływu ciepła w stanie nie
nawodorowanym i po nawodorowaniu, obejmujące: określenie własności wytrzymałościowych,
badania udarności i pomiary twardości w stanie nasyconym i nie nasyconym wodorem. Badania
uzupełniono analizą metalograficzną struktur próbek z symulowaną SWC.
4. PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ
W ramach badań podstawowych własności stali wykonano: analizę składu chemicznego,
badania własności wytrzymałościowych, badania udarności, pomiary twardości oraz badania
metalograficzne.
Wyniki analizy składu chemicznego przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wyniki analizy składu chemicznego badanych stali
Gatunek stali
Ozn.
Zawartość
pierwiastków
[%1

c

Mn
Si
P
S
Cr
Ni

Mo
V
Nb
Al

Cu

X65

X70

1

2

0,09
1,49
0,37
0,019
0,005
0,001

jy)30

0,00
0,037
0,057
0,018
0,010

0,08
1,60
0,34
0,016
0,004
0,06
0,06
0,12
0,07
0,046
0,026
0,19

Własności mechaniczne badanych stali wyznaczono przy użyciu próbek płaskich, zgodnie z normą
PN-80/H-04310: Próba statyczna rozciągania metali, Wyniki badań własności mechanicznych
przedstawiono w tabeli 2.
Udarność badanych stali określono w oparciu o próbę Charpy V przeprowadzoną w temperaturze
pokojowej zgodnie z PN-79/H-04370: Próba udarności w temperaturze pokojowej. Próbki do
badań pobrano w poprzek kierunku walcowania. Wyniki pomiarów udarności badanych stali
zestawiono w tabeli 2.
Badane stale poddano również pomiarom twardości sposobem Vickersa przy obciążeniu
294N (HV30), których wyniki zestawiono również w tabeli 2. Badania metalograficzne
polegające na oględzinach struktur badanych stali przy powiększeniu 250x wykazały, że wszystkie
badane stale w stanie wyjściowym posiadają struktury ferrytyczno-perlityczne.
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Tabela 2. Wyniki badań własności mechanicznych stali w stanie dostawy
Własności mechaniczne
KCV,
A5
IJ/cn£L
[MPal
[%1
291,4
23,8
613
272,2
23,0
609
286,9
śr. 611
śr. 23,4
śr. 283,5
215,8
26,5
651
209,7
24,5
652
207,2
śr. 25,5
śr. 651,5
śr. 210,9

Gatunek stali

X65

X70

[MPal
532
539
śr.535.5
479
483
śr. 481

HV
197
194
204
śr 198
197
195
193
śr. 195

Z rur ze stali gatunków X 65 i X 70 o grubościach 12 mm i 20 um pobrano próbki wzdłuż
kierunku walcowania
o wymiarach
10x10x130 mm, które
oznaczono odpowiednio
numerami 1,2. Część próbek przeznaczono do symulowania strefy wpływu ciepła.
Z próbek bez symulowanej strefy wpływu ciepła pobrano cylindryczne próbki do próby
rozciągania według rysunku 1. Powierzchnię długości pomiarowej próbki polerowano
papierem ściernym o gradacji 600.
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Rys. 1. Schemat próbki do badania wytrzymałości na rozciąganie
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Z tej samej grupy rur pobrano również próbki do badania udaraości Charpy V wg PN-79/H04370: Próba udarności w temperaturze pokojowej, przeznaczone do nawodorowania.
Próbki do badania symulowanej strefy wpływu ciepła obrobiono w symulatorze cykli cieplnych
spawania według następujących cykli:
T

max=1250°c;

t

0)

800-500=10s

T m a x ^ O 0 0 ^ ; t 8 O O-5O0 = 1 °s

(2)

Tmax = 75O°C; t 8 0 0 - 5 0 0 = 1 0 s

(3)

IHldA

Z.llldA

- T 3 m a x = 7 :50°C; t8O0-5OO=10s

(4)

W nawiasach ( ) podano przyjęte oznaczenia symulowanych cykli.
Z próbek z symulowanymi strefami wpływu ciepła wykonano próbki do próby
rozciągania według rysunku 1 i do badania udarności Charpy V.

statycznego

Przygotowane
w
ten sposób próbki (do rozciągania i badań udarności),
z
symulowanymi strefami wpływu ciepła i bez symulowanej strefy wpływu ciepła, podzielono na
połowę, z której jedną poddano nawodorowaniu, a drugą przeznaczono do badań w stanie
wyjściowym i po symulacji.
Do nasycania i pomiaru zawartości wodoru w badanych stalach wykonano próbki o długości
7 mm i średnicy 4 mm.
Zastosowano jeden rodzaj kąpieli elektrolitycznej, stałą wartość gęstości prądu i stały czas
nawodorowywania.
Nawodorowywanie prowadzono w temperaturze pokojowej.
Próbki przed nawodorowywaniem odtłuszczano w acetonie.
Szczegółowe warunki nawodorowywania zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Warunki nawodorowywania próbek
i wyniki pomiarów zawartości wodoru w próbkach
Warunki nawodorowania

Gatunek stali
Roztwór

Czas trwania

X65

X70

In H 2 S O 4
+ 25 mg/l As 2 O 3

Zawartość
wodoru*

—

Gęstość prądu
—

24h

lOmA/cm2

9,70ppm

—
24h

—
1 Om A/cm2

3,74ppm
9,20ppm

* - wartość średnia z czterech pomiarów
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5,04ppm

Schemat urządzenia do nawodorowywania próbek przedstawiono na rysunku 2.
Próbki do rozciągania i badania udamości nawodorowywano w tych samych warunkach i przy
tych samych parametrach co próbki do określania zawartości wodoru.
Równocześnie nawodorowywano trzy (3) próbki.

6
7

—l_

l

-•f

_

\ /10

1
2
3
4
5
6
T

—
-

anoda
katoda
medium
próbka
chłodn i ca
dopływ wody chłodzącej
odpływ wody chłodzacej

8
9
10
11
12
13
14

Rys. 2. Schemat urządzenia do nawodorowywania próbek
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amperomierz
woltomierz
przełącznik woltomierza
regulator natężenia prądu
wyłącznik główny
zbiornik
termometr

Aby zmniejszyć straty wodoru, próbki do badań po nawodorowaniu były oziębiane do
temperatury -70°C za pomocą suchego lodu i przewożone w termosie wypełnionym suchym
lodem do laboratorium badawczego.
Pomiary zawartości wodoru przeprowadzono za pomocą analizatora wodoru typu H-MAT
2500 firmy STRÓHLEIN INSTRUMENTS, w oparciu o metodę stapiania próbki w tygielku
grafitowym w temperaturze 1700°C i pomiar przewodnictwa cieplnego wodoru płynącego w
gazie nośnym, którym był azot.
Pomiarów zawartości wodoru w próbkach dokonano na podstawie czterech próbek, a wyniki
zamieszczono jako wartości średnie w tabeli 3.
Badania udarności Charpy V próbek nie nawodorowanych z symulowaną SWC
przeprowadzono w temperaturze pokojowej.
Karby nacinano poprzecznie do kierunku walcowania w płaszczyźnie przygrzania termopary, w
której przeprowadzono również pomiary twardości HV30. Wyniki badań udarności i
pomiarów twardości zamieszczono w tabeli 4.
Próbki poddano również badaniom metalograficznym przy powiększeniu 25Ox. Wyniki badań
zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki pomiarów twardości HV30, badań udarności KCV
i badań metalograficznych próbek z symulowanymi SWC
cyklami z temperaturami maksymalnymi T m a x =1250°C, 900°C,
750°C i I T m a x przy t 8 oo-5OO = 1 O s

" W [oC]

HV, KCV/Struktura

1250
HV
KCV
Gat. stali

X65

X70

900

750

kcv

HV

HV

KCV

* Z Tmax
HV
KCV

Badania metalograficzne: pow. 250x
230
227
232

1.2

1.1
195,0
191,4

230
193,2
bainit + ślady
martenzytu
2.1
277
282
255,1
292
250,1
284

252,6

martenzyt + ślady
bainitu

190
191
191

1.3
233,5
222,7

191
228,1
rozdrobniony
ferryt + perlit
2.2
229
224
240,3
224
233,1
226

236,7

rozdr. ferryt +
perlit + śl. bainitu

*) £ T max= 1250°C + 900°C + 750°C
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202
205
201

1.4
99,3
91,9

214
207
213

327,4
320,0

323,7
203
95,6
211
ferryt + perlit
bainit + ferryt
(rozszczepiony)
2.3
2.4
251
218
224
93,4
254
98,7
220
102,8
256
107,3
221

98,1

ferryt + perlit
(rozszczepiony)

254
bainit

103,0

Próbki nie nawodorowane z symulowaną SWC poddano próbie rozciągania
w
temperaturze pokojowej, a wyniki wraz z wynikami badań próbek bez symulowanej SWC
przedstawiono w tabeli 5.
Badania
przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej firmy INSTRON typu 4210
stosując szybkość rozciągania 2mm/min.
Próbki nawodorowane poddano próbie rozciągania w temperaturze pokojowej po upływie
ok. 3 minut od momentu zakończenia procesu nawodorowywania. Zastosowano taką samą
prędkość rozciągania jak w przypadku próbek nie nawodorowanych. Wyniki prób rozciągania
zamieszczono w tabeli 5.
Zależności pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie R m i przewężeniem Z, a temperaturą
maksymalną symulowanego cyklu cieplnego T m a x dla próbek z badanych stali w stanie
nawodorowanym i nie nawodorowanym przedstawiono na rysunkach 3 i 6.
Badania udarności próbek nawodorowanych przeprowadzono w tych samych warunkach jak
próby rozciągania, a ich wyniki porównawczo zestawiono z wynikami badań udarności próbek
nie nawodorowanych i zamieszczono również w tabeli 5.
Zależności pomiędzy udarnością KCV, a temperaturą maksymalną symulowanego cyklu cieplnego
T m a x dla próbek w stanie nie nawodorowanym i nawodorowanym przedstawiono na
rysunkach 4 i 7.
Próbki po nawodorowaniu poddano również pomiarom twardości HV30, wyniki których
zamieszczono w tabeli 5. Zależność pomiędzy twardością próbek w stanie nie nawodorowanym i
po nawodorowaniu a temperaturami maksymalnymi symulowanych cykli dla badanych gatunków
stali przedstawiono na rysunkach 5 i 8.
Stopnie kruchości badanych stali w stanie wyjściowym, z symulowaną strefą wpływu ciepła, nie
nawodorowanych i nawodorowanych określone są za pomocą zmian wartości wydłużenia Au ,
przewężenia Z i względnego współczynnika kruchości wodorowej "F".
F=

Zo-Zh
Zo

* 100%

gdzie.

Zo - wartość przewężenia próbek nie nawodorowanych
Zh - wartość przewężenia próbek nawodorowanych
Wartości współczynnika kruchości wodorowej "F" zamieszczono w tabeli 5. Zależność
pomiędzy wartościami współczynnika kruchości wodorowej "F" a temperaturami maksymalnymi
cyklu cieplnego przedstawiono na rysunku 9.
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Tabela 5. Własności wytrzymałościowe i plastyczne próbek z badanych stali z symulowną SWC
i bez symulowanej SWC w stanie nie nawodorowanym i po nawodorowaniu

1

X65

2
1
1H
1.1
1.1H
1.2
1.2H
1.3
1.3H
1.4
1.4H
2

2H

X70

Własności plastyczne

Własności
wytrzymałościowe

Oznaczenie
próbki

2.1
2.1H
2.2
2.2H
2.3
2.3H
2.4
2.4H

Re
[MPa]

Rm
[MPa]

Au
[%]

Z
[%]

F
[%]

KCV
[J/cm 2 ]

3
723,1
769,1
858,8
881,9
780,6
760?l
793,4
768f0
826,7
798f5
801,1
799?8
1097,0
920?3
883,1
841,4
770,3
725,5
811,4
831,9

4

5

7

8

755,7
799,8
866,6
888,1
825,2
802,2
834,8
805,0
870,6
835,6
830,8
824,4
1098,0
946,2
917,5
863,9
822,9
772,9
848,3
869,0

38,3
38j3
35,9
33;0
36,6
30,0

6
47,6
41,5
47,5
42,5
40,0
32,5
37,5
27,5
45,0
37,5
37,5
30,0
40,0
37,5
40,0
35,0
30,0
25,0
40,0
37,5

12,8

283,5
255,1

10,f>

193,2
177,8

18,8

228,1
187,6

26,7

95,6
82,3

16,7

323,7
265,7

20,0

210,9
154,5

6,3

252,6
235,4

12,5

236,7
223,2

31,1
30,6
37,3
34,7
31,0
30,6
35,6
36,0
33,0
28,2
26,0
34,4
31,7

16,7

6,3

98,1

62j5
103,0
57,6

HV30
9
198
209
230
262
191
213
203
239
211
227
195
233
284
317
226
248
221
253
254
277

UWAGA: Zamieszczone w tablicy 5 wyniki badań stanowią wartości średnie z trzech
(3) pomiarów
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Stal X65

TD-20

T1«750

T2=900

T3=1250

T4*THT2+T3

Temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego Tmax

Rys. 3 Wytrzymałość na rozciąganie R m i przewężenie Z próbek
ze stali X65 przed i po nawodorowaniu z symulowaną SWC
i bez symulowanej SWC w zależności od temperatury
maksymalnej T m a x symulowanego cyklu cieplnego
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Stal X65
360

EJKCV[J/cm2]
DKCV(H)[J/cm2]

323,7
263,6

T0=20

T1-760

T2=flO0

T3=1260

T4=T1+T2+T3

Temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego Tmax [°C]

Rys. 4 Udarność KCV próbek ze stali X65 przed
i po nawodorowaniu z symulowaną SWCi i bez
symulowanej SWC w zależności od temperatury
maksymalnej T m a x symulowanego cyklu cieplnego
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Stal X65
BHV30
D HV30(H)
209

1M

262
229

ZM

i lii

213
191

211

227

ii

T0-20

T1-780

T2-900

J

T3»12S0

Temperatura maksymalna Tmax symulowanego cyklu cieplnego

Rys. 5 Twardość HV30 próbek ze stali X65 przed i po nawodorowaniu,
z symulowaną SWC i bez symulowanej SWC,
w zależności od temperatury maksymalnej T m a x
symulowanego cyklu cieplnego
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T4-T1*T2*T3

Stal X70
1200 -r

-r 60

TO«20

T1*760

T2=<900

T3=1250

T1+T2+T3

Temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego Tmax [°C]

Rys. 6. Wytrzymałość na rozciąganie R m i przewężenie Z próbek
ze stali X70 przed i po nawodorowaniu, z symulowaną SWC
i bez symulowanej SWC w zależności od temperatury
maksymalnej T m a x symulowanego cyklu cieplnego
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300 -r

BKCV[J/cm2]
DKCV(H)[J/cm2]
2526
235.4

T0=20

TW50

TZeSOO

T3=1250

T4-T1+T2+T3

Temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego Tmax [*C]

Rys. 7. Udamość KCV próbek ze stali X70 przed
i po nawodorowaniu, z symulowaną SWC i bez
symulowanej SWC, w zależności od temperatury
maksymalnej T m a x symulowanego cyklu cieplnego
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Stal X70

317

HV30

TO-20

T1-750

T2-900

T3-12S0

T4-T1+T2+T3

Temperatura maksymalna Tmax symulowanego cyklu cieplnego pC]

Rys. 8. Twardość HV30 próbek ze stali X70 przed i po nawodorowaniu, z symulowaną SWC
i bez symulowanej SWC, w zależności od temperatury maksymalnej T m a x
symulowanego cyklu cieplnego
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5 ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Próbki poddano działaniu symulowanych pojedynczych cykli cieplnych o różnych temperaturach
maksymalnych odtwarzających struktury znajdujące się w rzeczywistej strefie wpływu ciepła
złącza spawanego, w różnych odległościach od linii wtopienia. Cykl potrójny, będący
nałożeniem trzech cykli pojedynczych, miał na celu otrzymanie struktury uzyskiwanej przy
spawaniu wielowarstwowym. Czas stygnięcia tgoo-500 dla wszystkich cykli był jednakowy i
wynosił 10 s.
Część próbek z i bez symulowanej SWC poddano procesowi nawodorowania, następnie
przeprowadzono badania własności wytrzymałościowych, udarności i twardości oraz badania
metalograficzne.
Stal X65
Analiza składu chemicznego wykazała, że stal X65 oprócz niskiej zawartości węgla
charakteryzuje się niską zawartością siarki (0,005%), która jest pierwiastkiem tworzącym
siarczki odpowiedzialne w znacznym stopniu za skłonność stali do pękania wodorowego HIC.
Poddanie stali X65 działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania spowodowało wzrost
wytrzymałości na rozciąganie R m dla każdego cyklu (rys. 3). Największemu umocnieniu stali
towarzyszyło pojawienie się struktury bainityczno-martenzytycznej, która wbrew oczekiwaniom
spowodowała utrzymanie wartości przewężenia Z stali na poziomie wartości, którą zmierzono
również na próbkach w stanie wyjściowym (rys. 3), pomimo wzrostu twardości (rys. 5). Niższe
wartości wytrzymałości na rozciąganie wystąpiły dla struktur składających się z ferrytu i perlitu
lub bainitu i ferrytu. Spowodowało to niekorzystny spadek własności plastycznych, którego
przejawem było obniżenie wartości przewężenia Z dla cyklu z temperaturą maksymalną 750°C.
Zjawisko to można tłumaczyć tym, że nagrzanie stali do temperatury 750°C (powyżej A\)
spowodowało przemianę perlitu w austenit, a przy stygnięciu uzyskano strukturę bainitu
wyspowego, który przy powiększeniu 250x został zidentyfikowany jako perlit "rozszczepiony".
Potwierdzeniem takiego wzrostu kruchości dla tej struktury są wyniki badań udarności
(tabela 5 i rys. 4). Stwierdzono dla tego cyklu najniższą wartość udarności. Największą
wartość udarności uzyskano dla próbek symulowanych cyklem potrójnym. Przeprowadzone
pomiary twardości wykazały nieznaczne tylko utwardzenie symulowanych SWC w stosunku
do materiału w stanie wyjściowym, oprócz SWC uzyskanej cyklem z temperaturą maksymalną
900°C.
Po nawodorowaniu na podstawie analizy zawartości wodoru w próbkach stwierdzono, że w
stali X65 wzrosła ilość wodoru z 5,04 ppm do 9,70 ppm (tabela 4).
Pojawienie się zwiększonej zawartości wodoru w próbkach spowodowało obniżenie
wytrzymałości na rozciąganie dla próbek z symulowanymi SWC cyklami o temperaturach
maksymalnych 900 i 750°C oraz cyklem potrójnym (tabela 6 i rys. 3). Spowodowane to było
nagromadzeniem się wodoru cząsteczkowego w mikroporach, spiętrzaniem naprężeń
wewnętrznych i obniżeniem napięcia powierzchniowego żelaza pod wpływem adsorpcji wodoru.
Zmniejszyło to wartość energii potrzebnej do wytworzenia pęknięć.
W przypadku próbki symulowanej cyklem o temperaturze maksymalnej 1250°C i próbki z
materiału w stanie wyjściowym zaobserwowano wzrost wytrzymałości na rozciąganie.
Spowodowane to zostało wpływem wodoru na ruch dyslokacji. Wiadomo, że wodór może być
nagromadzony w stali jako domieszka w międzywęzłowym roztworze stałym. Tworzą się

80

wówczas "zagęszczone atmosfery" otaczające dyslokacje, powodujące obniżenie ruchliwości
dyslokacji i utrudniające przebieg procesu odkształcenia plastycznego.
W celu zainicjowania odkształcenia plastycznego dyslokacje muszą być oderwane od tych
"atmosfer", do czego potrzebna jest siła przewyższająca siłę wiązania. Rezultatem tego był
wzrost wytrzymałości na rozciąganie próbek nasyconych wodorem w stosunku do próbek
nie nasyconych.
Za bardziej właściwe i łatwiejsze do określenia kryterium kruchości wodorowej stali
uważane jest przewężenie Z , które jest parametrem bardzo wrażliwym na działanie wodoru. W
tabeli 6 i na rysunku 3 przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury maksymalnej
symulowanego cyklu cieplnego na wartość przewężenia Z . Z badań tych wynika, że
nasycenie wodorem próbki z materiału w stanie wyjściowym i wszystkich próbek z
symulowanymi SWC spowodowało spadek wartości przewężenia.
Badanie udarności odbywa się w warunkach szybkich zmian odkształceń, stąd można było
oczekiwać tylko nieznacznego wpływu nawodorowania na wyniki tej próby. Z uzyskanych
wyników badań wynika (tabela 6 i rys. 4), że nasycenie wodorem próbek spowodowało
obniżenie udarności dla wszystkich cykli w stosunku do próbek nie nasyconych .
Pomiary twardości HV30 próbek nawodorowanych wykazały wzrost twardości dla
wszystkich próbek (rys. 5). Przyczyną wzrostu twardości była obecność wysokich naprężeń
spowodowanych przez wodór nagromadzony pod wysokim ciśnieniem w postaci pęcherzy
wywołujących w ich pobliżu utwardzenie zgniotem. Potwierdzeniem tego jest wzrost
twardości w próbkach, w których stwierdzono również wzrost wytrzymałości na rozciąganie
pod wpływem nawodorowania w stosunku do próbek nie nawodorowanych.
Stal X70
W stali X70, podobnie jak w stali X65 na podstawie analizy składu chemicznego
stwierdzono, że oprócz niskiej zawartości węgla występuje mała zawartość siarki (0,004%).
Poddanie stali X70 działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania spowodowało zarówno
podwyższenie i obniżenie wytrzymałości na rozciąganie R m próbek z symulowaną SWC w
stosunku do próbek bez symulowanej SWC (tabela 5 i rys. 6).
Na podstawie badań metalograficznych w próbkach tych stwierdzono obecność struktury
ferrytycznej z "rozszczepionym" perlitem powodującym
zwiększenie
kruchości, której
przejawem było zmniejszenie przewężenia Z w stosunku do materiału w stanie wyjściowym
(rys. 6). W pozostałych próbkach stwierdzono obecność struktury martenzytyczno-bainitycznej
dla cyklu z temperaturą maksymalną
1250°C,
rozdrobnioną
strukturą ferrytyczno perlityczną
dla
cyklu z temperaturą maksymalną 900°C i bainityczną dla próbek
symulowanych cyklem potrójnym. Podobnie jak w przypadku stali X65, próbki z symulowanymi
SWC ze stali X70 o strukturach dających największe wartości wytrzymałości na rozciąganie
charakteryzują
się najwyższymi wartościami przewężenia Z i przewyższającymi wartości
przewężenia próbek materiałowych w stanie wyjściowym. Takiemu układowi powyższych
parametrów towarzyszył wzrost twardości w stosunku do stali X70 w stanie wyjściowym (rys. 8).
Potwierdzeniem takich zmian wytrzymałości na rozciąganie R m , przewężenia Z i twardości
HV są wyniki badań udarności. Stwierdzono przyrost udarności dla próbek symulowanych
cyklem z temperaturą maksymalną 1250°C i 900°C (tabela 5 i rys. 7). Dla próbek
symulowanych cyklem z temperaturą maksymalną 750°C i cyklem potrójnym stwierdzono
obniżenie udarności.
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Po nawodorowaniu na podstawie analizy zawartości wodoru w próbkach ze stali X70
stwierdzono wzrost ilości wodoru z 3,74 ppm do 9,20 ppm (tabela 4).
Zwiększona zawartość wodoru spowodowała dla próbek materiałowych w stanie wyjściowym
i próbek z symulowanymi SWC cyklami pojedynczymi obniżenie wartości wytrzymałości na
rozciąganie R m w stosunku do wartości R m próbek nie nawodorowanych (tabela 6 i rys. 6).
W przypadku próbek z symulowaną SWC cyklem potrójnym, podwyższona zawartość wodoru
spowodowała podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie.
Zwiększona zawartość wodoru, w próbkach spowodowała obniżenie dla wszystkich cykli
wartości przewężenia Z.
Z uzyskanych wyników badań udarności widoczne jest, że nasycenie próbek wodorem
spowodowało obniżenie wartości udarności dla wszystkich cykli w stosunku do próbek
nienasyconych wodorem (rys. 7).
Pomiary twardości przeprowadzone na próbkach wykazały wzrost twardości dla wszystkich
próbek (tabela 6 i rys.8).
6. PODSUMOWANIE
Uzyskane wyniki badań próbek z badanych stali w stanie nie nawodorowanym wykazały, jaki
wpływ posiada temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego na własności
mechaniczne (rys. 3, 4 i 5 dla stali X65 ; 6, 7 i 8 dla stali X70). Na podstawie badań udarności
KCV stali w stanie wyjściowym stwierdzono, że udarność stali X65 i X70 (rys. 4 i 7) jest
wysoka. Na podstawie badań próbek z symulowanymi SWC stwierdzono, że najniższe własności
plastyczne (przewężenie Z i udarność KCV) występują dla próbek z symulowanymi
SWC
cyklem o temperaturze maksymalnej 750°C (nagrzane do tzw. "podkrytycznego zakresu
temperatur").
Nasycenie próbek wodorem w ilościach (tabela 4) przekraczających progową zawartość
wodoru C^h inicjującą pękanie wodorowe (tabela 1; ok. 2cm^/100g = l,78ppm) określoną dla
stali X42 - X65, spowodowało obniżenie własności plastycznych badanych stali dla próbek w
stanie wyjściowym i z symulowanymi SWC dla wszystkich cykli, przy wystąpieniu zarówno
obniżenia i podwyższenia wytrzymałości na rozciąganie. Stwierdzono nieistotny spadek
udarności dla wszystkich próbek ze stali w stanie wyjściowym i z symulowanymi SWC
(rys. 4 i 7).
Według danych literaturowych [3] parametrem szczególnie wrażliwym na zawartość wodoru
jest przewężenie Z . Z tego względu stopnie kruchości badanych stali przyjęto jako czynnik
określający skłonność do pękania wodorowego HIC, który wyrażono za pomocą współczynnika
kruchości wodorowej "F" (tabela 6 i rys. 9).
Z uzyskanych wyników badań wynika, że najwyższą wartość współczynnika F dla stali X65
i X70 (rys. 9) z symulowaną SWC posiadają próbki symulowane cyklem o temperaturze
maksymalnej 750°C, a najniższą próbki z symulowaną SWC cyklem o temperaturze maksymalnej
1250°C. Stal X70 wykazała najwyższą wartość współczynnika "F" w trakcie badań dla próbek w
stanie wyjściowym, natomiast stal X65 dla próbek z symulowaną SWC cyklem o temperaturze
maksymalnej 750°C.
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24,7

EJF[%]-X65
BF[%]-X70

TO-20

T1-760

T2-900

T3-1260

Temperatura maksymalna symulowanego cyklu cieplnego [oC]

Rys. 9. Zależność pomiędzy współczynnikami kruchości wodorowej
" F " badanych stali, a temperaturami maksymalnymi
T m a x symulowanego cyklu cieplnego
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BADANIA ODPORNOŚCI NA PĘKANIE STALI PRZEZNACZONEJ
NA RUROCIĄGI GAZOWE
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W większości krajów, o budowanych obecnie rurociągów do transportu gazu, ropy naftowej i
produktów finalnych, stosowane są stale rurowe odpowiadające wymaganiom normy
Amerykańskiego Instytutu Naftowego API 5L.
Rozpoczęcie budowy polskiego odcinka rurociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia i
inne, aktualnie prowadzone na terenie naszego kraju inwestycje związane z przesyłem gazu,
stworzyły konieczność aktywnego włączenia się krajowych ośrodków badawczych w szeroko
pojęty proces rozbudowy tego działu transportu nośników energii.
Przy wyborze materiału na rury przeznaczone do budowy projektowanego rurociągu należy
uwzględnić przewidywane warunki pracy oraz montażu. Użycie stali o wyższej jakości niż
niezbędna znacznie podnosi koszty inwestycji. Z drugiej natomiast strony zastosowanie stali o
zbyt niskiej jakości obniża stopień niezawodności rurociągu i może być przyczyną awarii w
trakcie pracy. Bezawaryjna eksploatacja rurociągu w dużej mierze uzależniona jest więc od
gatunku i jakości stali zastosowanej do produkcji rur [1]. Wytypowana stal powinna posiadać:
- odpowiednie własności wytrzymałościowe,
- wysoką odporność na pękanie, zarówno materiału rodzimego jak i złączy spawanych,
- dobre własności spawalnicze,
- odpowiednią odporność na korozję.
Poprawne dobranie gatunku stali nie wyczerpuje zagadnienia otrzymania rur o żądanych
własnościach użytkowych, ównocześnie spełniających wymagania montażu i zapewniających
odpowiednią jakość wykonania. W procesie wytwarzania rur mogą powstawać liczne wady
kształtu oraz typu karbów. Oddziaływanie łuku spawalniczego wprowadza zmiany
strukturalne w obszarze złącza i związane z nimi strefowe zmiany własności mechanicznych.
Inwestor powinien więc weryfikować nie tylko przydatność oferowanej stali dla budowanego
rurociągu, ecz również kontrolować jej własności w partiach rur dostarczanych na teren
budowy (badania odbiorcze).
W Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu Energii Atomowej, w ramach prac
własnych, wykonano badania materiałowe wycinka rurociągu do przesyłu gazu. Przyjęty do
realizacji program opracowano pod kątem wymagań projektu normy europejskiej
prEN 1594. Prezentowane w niniejszym referacie wyniki badań obejmują: reatestację składu
chemicznego, badania metalograficzne oraz pomiar podstawowych wskaźników określających
własności mechaniczne materiału rodzimego badanego odcinka rury.

85

2. BADANY MATERIAL
Badania przeprowadzono na odcinku rury pobranym z jednego z kilku aktualnie budowanych
w kraju rurociągów przesyłowych gazu. Do badań pozyskano wycinek rury spiralnie spawanej
ze stali X56 (wg API Spec. 5L) o średnicy <j>711mm, grubości ścianki
10,2 mm i długości około 1000 mm.
3. WYNIKI BADAŃ
Analiza składu chemicznego
Badania reatestacyjne składu chemicznego wykonano metodą spektrometryczną z
zastosowaniem spektrometru firmy ARL typ MA 3460. Wyniki analizy składu chemicznego
podano w tabeli 1.
Tabela 1. Skład chemiczny badanej stali.

c

Si

S

Mn

P

Cr

V

Al

Nb

0,0573 0,3001 0,0062 0,0093 1,1034 0,0399 0,0042 0,0246 0,0149

Zawartości składników stopowych i zanieczyszczeń odpowiadają składowi stali stopowej o
znaku X56 wg API Spec 5L.
Wytrzymałość statyczna na rozciąganie
Pomiary wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano przy użyciu systemu
do badań wytrzymałościowych Instron 8501 na okrągłych próbkach pięciokrotnych o średnicy
d o = 5 mm i długości pomiarowej L 0 =25mm, zgodnych z zaleceniami normy
PN-91/H-04310. Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie w
różnych temperaturach podano w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie stali X56.
Temperatura
pomiaru
[°C]

-20

-10
0
+20

[MPa]

K

[MPa]

E
[GPa]

A,
[%]

Z
[%]

578
578
578
564

477
473
472
464

208
208
211
211

31
31
30
30

76
74
74

86

75

Udarność
Pomiary udamości wykonano przy użyciu systemu do badania udamości firmy Wolpert typ
PW 30/15. Jest to oprzyrządowany w czujniki siły i ugięcia próbki młot wahadłowy z
komputerową rejestracją wyników pomiarów. Umożliwia on rejestrację krzywych zginania
udarowego w układzie siła-czas trwania próby i energia-ugięcie próbki. Badania prowadzono
na próbkach typu Charpy-U o wymiarach (7,5x10x55) mm i głębokości karbu 2 mm
wykonanych zgodnie z zaleceniami normy PN-79/H-04370. Wyniki pomiarów KCU 2/7,5 w
funkcji temperatury badania podano w tabeli 3, a graficznie przedstawiono je na rys. 1.
Tabela 3. Wyniki pomiarów udamości KCU 2/7,5 w funkcji temperatury badania
Temperatura
pomiaru

r°ci

Udarność
KCU 2/7,5
fj/cm 1
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Rys. 1. Wyniki pomiarów udamości KCU 2/7,5 w funkcji temperatury badania

Temperatura przejścia w stan kruchy wynosi około -15°C. Wpływ temperatury badania na
kształt krzywych zginania udarowego oraz fraktografię przełomów pokazano na rys. 2.
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Rys.2. Krzywe zginania udarowego i fraktografia przełomów w różnych temperaturach
badania stali X56 w stanie dostawy,
a -20°C,
b. 0°C,
c. +20°C
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Prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia
Pomiary prowadzono na próbkach typu belkowego o wymiarach (8x16x70) mm przy użyciu
systemu do badań wytrzymałościowych Instron 8501. Posiadane oprogramowanie i
oprzyrządowanie systemu wytrzymałościowego umożliwia precyzyjny pomiar wzrostu
pęknięcia zmęczeniowego. Wyznaczoną charakterystykę w postaci wykresu da/dN(AK) gdzie:
da/dN - prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego, AK - amplituda intensywności naprężeń
pokazano na rys. 3.

0,01

0,001

—1< E!__—

' PrSbkaJ 10

Z 0,0001

5

b—-J-—IJ

- •* Próbka J11
-

/•

• Próbka J12

/
10

100
Intensywność naprężeń

A K [MPa mA1/2]

Rys. 3. Szybkość propagacji szczeliny zmęczeniowej w stali X56
Wyniki pomiarów opracowano zgodnie
wyznaczając metodą regresji liniowej zależność:

z

zaleceniami

da
= C{AKY
dN
gdzie: C i m - parametry stałe dla badanego materiału.
Wyznaczone parametry stałe dla badanej stali X56 wynoszą:

współczynnik korelacji

C = 3,5634-10-1°
m = 3,9222
R = 0,9794
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normy PN-84/H-04333,

(1)

Odporność na pękanie wyznaczona metodą CTOD
Badania odporności na pękanie metodą wielokrotnej próbki dla oceny CTOD w momencie
inicjacji i stabilnego rozwoju szczeliny, wykonano zgodnie z zaleceniami normy BS5762:1979.
Pomiary wykonano przy użyciu systemu do badań wytrzymałościowych Instron 8501 stosując
firmowe oprogramowanie przeznaczone do badań metodami mechaniki pękania. Do badań
zastosowano próbki typu belkowego o wysokości W=16 mm, grubości B=8 mm i długości
L=70 mm. Stosunek łącznej długości karbu mechanicznego i zmęczeniowego - a do
wysokości próbki - W wynosił a/W = 0,48. Próbki obciążano kolejno do różnych wartości 8
rejestrując wykresy w układzie siła-rozwarcie ekstensometru, następnie poprzez obróbkę
cieplną barwiono pęknięcie i po dołamaniu mierzono rzeczywistą długość szczeliny
zmęczeniowej oraz stabilny przyrost długości pęknięcia Aa.
Rozwarcie szczeliny 8 m obliczano dla każdego punktu pomiarowego ze wzoru:

_ ( M
2/^f
gdzie: W
a
v
Vm
z
K

0A(W-a)Vm
0,4W+0,6a + z

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

gdzie: P m
- siła odpowiadająca przemieszczeniu końcówek ekstensometru V m ,
B
- grubość próbki,
f(a/W) - wartość współczynnika korekcyjnego dla trój punktowego zginania przy
rozstawie podpór 2L=4W.
Na podstawie wyżej wyliczonych wartości 8 m oraz zmierzonych wielkości Aa sporządzono
wykres w układzie 8 m - Aa (rys.6), wyznaczając krytyczne rozwarcie szczeliny 5C.
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Rys. 6. Krzywa oporu R dla CTOD wyznaczona dla stali X56
Krytyczna wartość rozwarcia szczeliny dla badanej stali X56 wynosi.
8 C = 0,2138
W oparciu o tę wielkość wyznaczono graniczny współczynnik intensywności naprężeń Kjc
ze wzoru:

K,c

I
5

i
= \44MPam2

(4)

Uzyskaną wartość KIc metodą CTOD zweryfikowano wyznaczając wartość granicznego
współczynnika intensywności naprężeń metodą pomiaru całki Rice'a. Wartość KIc
wyznaczona na podstawie tych pomiarów jest porównywalna dla obydwu metod i wynosi:
1

K]c={JE)i =\lOMPam

(5)

Graniczny współczynnik intensywności naprężeń K Id
System do badania udarności firmy Wolpert typ PW 30/15 umożliwia wyznaczanie
wskaźników mechaniki pękania K Id (J I d ) w warunkach dynamicznego działania siły (w próbie
zginania udarowego) na próbkach typu Charpy-V z wypropagowaną szczeliną zmęczeniową.
Ponieważ ta metoda badań nie jest ujęta w krajowych i zagranicznych dokumentach
normatywnych, oparto się na zaleceniach norm: PN-87/H-04335, PN-88/H-.04366
dotyczących wyznaczania współczynników KIc i JIc, projekcie normy ASTM E 24.01,
publikacjach krajowych i zagranicznych dotyczących tego typu badań oraz na doświadczeniach
z prowadzonych badań własnych. Ze względu na brak ostatecznych zaleceń normalizacyjnych,
wyznaczone tą metodą wskaźniki odporności na pękanie należy traktować jako wielkości
porównawcze.
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Badania wykonano na próbkach typu Charpy-V o wymiarach (7,5x10x55) mm z
wypropagowaną szczeliną zmęczeniową a/W = 0,45 + 0,55 gdzie: a - długość szczeliny
zmęczeniowej, W - wysokość próbki. Szczeliny zmęczeniowe propagowano przy użyciu
systemu wytrzymałościowego Instron 8501 w warunkach zalecanych przez normy dotyczące
pomiarów odporności na pękanie w warunkach statycznych. Wyniki pomiarów podano w
tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki pomiarów odporności na pękanie K w w warunkach zginania udarowego
Temperatura
pomiaru

r°ci

Odporność
na pękanie KTd
[MPam1/2l

-20

-10

0

+20

52

77

113
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Ocena wyników badań
Przeprowadzone badania wskazują, że stal X56 (w stanie dostawy):
— posiada zbliżone własności wytrzymałościowe i plastyczne w badanym przedziale
temperatur (-20-M-20°C),
— w temperaturze pokojowej charakteryzuje się wysoką odpornością na
warunkach obciążeń statycznych KIc i dynamicznych K I d ,

pękanie w

— jest podatna na tworzenie się i rozwój pęknięć zmęczeniowych w warunkach zmiennych
obciążeń dynamicznych,
— w temperaturach obniżonych następuje spadek udarności i odporności na pękanie. Spadek
własności plastycznych w temperaturach obniżonych potwierdza również wyznaczona
charakterystyka temperaturowa udarności. Temperatura przejścia w stan kruchy wynosi
około -15°C. Obniża się również odporność na pękanie, która w temperaturze -20°C jest
dwukrotnie niższa niż w temperaturze pokojowej.
4. WNIOSKI
•

Zakres własności gwarantowanych przez producentów rur nie zawsze spełnia wymagania
użytkownika. Inwestor powinien weryfikować nie tylko przydatność oferowanej stali dla
budowanego rurociągu, lecz również kontrolować jej własności w partiach rur
dostarczanych na teren budowy. Badania kontrolne, po określeniu i przyjęciu jednakowego
zakresu dla każdej partii dostarczanych rur, mogłyby stanowić podstawę do stworzenia
materiałowej bazy danych, pomocnej przy badaniach diagnostycznych w okresie
eksploatacji rurociągu. Utworzona baza danych powinna zawierać nie tylko dane
dotyczące materiału, z którego wykonane zostały rury, ale i szereg innych informacji
istotnych z punktu widzenia eksploatatora rurociągu.

•

Uzyskane wyniki badań wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia awarii może
wzrastać wraz z obniżeniem temperatury eksploatacji stali. W związku z tym wydaje się
celowe prowadzenie badań w zakresie temperatur, możliwych do wystąpienia podczas
eksploatacji.
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•

Z uwagi na stwierdzoną skłonność badanej stali do tworzenia pęknięć zmęczeniowych
należałoby rozszerzyć, zalecany przez projekt normy prEN 1594, zakres badań metodami
mechaniki pękania o zmęczenie niskocyklowe (LCF) i pomiar szybkości przyrostu
szczeliny zmęczeniowej (da/dN).

•

Uwzględniając chemiczne oddziaływanie tłoczonych mediów na materiał rurociągu,
wydaje się celowe określanie odporności na pękanie K ^ . oraz szybkości propagacji
pęknięć da/dt w ośrodku korozyjnym.

•

Porównywalność wartości granicznego współczynnika intensywności naprężeń,
wyznaczonego w warunkach obciążeń statycznych KIc i dynamicznych KId, wskazuje na
możliwość zastosowanie metody zginania udarowego do oceny odporności na pękanie
stosowanych stali. Metoda ta jest znacznie tańsza i łatwiejsza w realizacji.

5. LITERATURA
1. Michałowski W. S., Trzop S.: Rurociągi dalekiego zasięgu, WNT .Warszawa 1995.
2. Barwicki J.: Technologia budowy rurociągów, Rurociągi, Zeszyty problemowe Polskiego
Stowarzyszenia Budowniczych Rurociągów, Nr 1/1996.
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OGÓLNE ZAPISY DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
PN-EN 450011 ISO/IEC 25
ICH REALIZACJA W DOKUMENTACJI SYSTEMU JAKOŚCI
W LABORATORIUM BADAWCZYM
Tomasz Wontorski,
Zespół Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCBC, Warszawa

Dokumenty odniesienia, według których budowane są systemy jakości w laboratoriach
badawczych, z konieczności są bardzo ogólne - mają wszak służyć laboratoriom
badawczym działającym w różnych dziedzinach. W niniejszym referacie zostaną omówione
pokrótce problemy związane z wypełnianiem tych wymagań przez laboratoria, poprzez
tworzenie odpowiednich rozwiązań systemu jakości i ich zapisy w dokumentacji tego
systemu.
"Laboratorium powinno stosować system jakości odpowiedni do rodzaju zakresu i ilości
wykonywanej pracy " (PN-EN 45001).
"Laboratorium powinno wprowadzić i utrzymywać system jakości odpowiedni do rodzaju,
zakresu i ilości podejmowanych działań związanych z wykonywaniem wzorcowań i
badań" (ISO/DEC 25).
Te dwa cytaty (bardzo zresztą podobne) powinno się wypisać ogromnymi literami i
powiesić przed oczami tych wszystkich, którzy uczestniczą w tworzeniu i dokumentowaniu
systemu jakości w laboratorium. Przekładając na język potoczny można je odczytać: NIE
DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ ! - nasz system jakości ma pomagać w pracy, a nie
przeszkadzać. Ta podstawowa zasada powinna być stale uświadamiana przez wszystkich
uczestników/twórców systemu jakości w laboratorium. Nie jest to prosta sprawa, ale trzeba
starać się przestrzegać jej z żelazną konsekwencją. Jej brak może doprowadzić do sytuacji
humorystycznych, kiedy patrzy się na to z boku, ale tym, którzy muszą postępować zgodnie
z nałożonym przez siebie gorsetem może być wcale nie do śmiechu!
Kamieniami, o które można się potknąć, są praktycznie wszystkie wymagania, jakie
znajdują się w normie i przewodniku. Trzeba umieć sobie z nimi poradzić. Pomocą mogą
być przewodniki, artykuły w prasie fachowej, materiały z sympozjów, wydawnictwa
jednostek akredytujących itp.
Oczywiste jest, że nie miejsce w tym referacie na to, by omówić wszystkie problemy
pojawiające się przy tworzeniu systemu jakości. Zatem zostanie zwrócona uwaga na
niektóre tylko problemy, być może nie wszystkie z punktu widzenia P.T. Słuchaczy.
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Status prawny
Wydaje się to tak oczywiste i proste, że..., że w rezultacie popełnia się tutaj wiele błędów.
A przecież ci, którzy korzystają, lub będą korzystać z usług laboratorium, muszą dokładnie
wiedzieć z kim mają do czynienia - na wypadek pretensji i roszczeń również.
Organizacja, bezstronność, niezależność, rzetelność
Laboratorium musi działać tak, by nie powstawał cień podejrzenia co do jego
bezstronności, niezależności i rzetelności. Sama deklaracja tu nie wystarcza. Trzeba
pokazać jak jest to w praktyce realizowane, jak organizacja laboratorium, jego miejsce w
macierzystej instytucji, zakres uprawnień i odpowiedzialność zapewniają spełnienie tych
istotnych wymagań.
Personel
Jak zostały określone kryteria kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach w
laboratorium? I tu mamy ripostę - przecież ani norma, ani przewodnik nie formułują wprost
takiego wymagania!
Tak, ale personel to element systemu jakości i to jeden z
najważniejszych. W końcu czynnik ludzki może mieć ogromny wpływ na niepewność
wyników badań. Każdy kierownik laboratorium z pewnością zgodzi się z tym, że nie
powierzy interpretacji zdjęć rentgenowskich komuś, kto nie ma stosownego przeszkolenia i
doświadczenia. Tak więc trzeba określić wymagania kwalifikacyjne na poszczególne
stanowiska i podać, jak te wymagania mają być udokumentowane oraz gdzie szukać tych
zapisów. To tylko jeden z aspektów problemu nazwanego "Personel". Mamy jeszcze parę
innych :
- szkolenia
- nadawanie uprawnień
- opis obowiązków itd.
Możliwości techniczne laboratorium
To jest dopiero "smaczek" tworzenia systemu jakości - bo tu przenikają się problemy
kompetencji technicznych z systemem jakości. Tutaj swoje nosy będą wtykać zarówno
auditorzy systemowi, jak i auditorzy techniczni.
Wiele jest tutaj do właściwego przedstawienia.
-

pomieszczenia i problem zapewnienia właściwego środowiska badań - ale z
rozsądkiem!;
a co jeżeli wykonujemy pomiarytoadania poza stałą siedzibą laboratorium? (a może
przyda się tutaj specjalna "mini księga jakości" ?);
a co jeżeli mamy ruchomy zespół badawczy?;
a wzorcowanie w.p. i b.(wyposażenie pomiarowe i badawcze);
a odniesienie pomiarów do wzorców miar;
a identyfikowalność (to nie to samo co identyfikacja!);
a nadzór w.p.i b.;
a wzorce odniesienia;
a materiały odniesienia;
a sterowanie j akością badań;
a zapisy;
a
"a tych wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem co się w nich jeszcze mieści."
(J. Tuwim "Lokomotywa").
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To naprawdę istotny element pracy nad systemem jakości i opisaniem kompetencji
technicznych. Przecież akredytacja to potwierdzenie kompetencji technicznych i istnienia
dobrego, wdrożonego systemu jakości! W dużych organizacjach badawczych warto
pomyśleć o przygotowaniu odrębnych ksiąg jakości kompetencji technicznych.
A jeszcze personel - tu też? Oczywiście!
A co z niepewnością, weryfikacją, walidacją? Czy to tylko moda, czy rzeczywiście pełna
wiedza o metodach badawczych uprawianych w laboratorium?
Na zakończenie
Trudno jest w tak krótkim czasie omówić wszystkie problemy, jakie pojawią się przed
kierownictwem laboratorium i jego personelem, kiedy czyta się normę, przewodnik, normy
dotyczące badań, literaturę specjalistyczną i to wszystko usiłuje wtłoczyć w dokumentację
systemu jakości i to tak, by była ona użyteczna i pozwalała ze sobą żyć!
Przecież tym problemom poświęca się tygodniowe, a bywa że i dłuższe szkolenia.
Tak więc z konieczności zasygnalizowano niektóre z problemów stojących na drodze
laboratorium.
Na koniec jeszcze raz przypomnienie: system jakości ma pomagać w pracy, a nie utrudniać
życie - z takim założeniem wypełniajmy treścią te ogólne zapisy PN-EN 450001 i
ISO/IEC 25.
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WYMAGANIA STAWIANE LABORATORIOM BADAWCZYM
W ŚWIETLE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
DOZORU TECHNICZNEGO DT-L/95
Stanisław Szymański
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, Poznań
Urząd Dozoru Technicznego jest centralnym organem administracji państwowej w zakresie
dozoru technicznego (Ustawa o dozorze technicznym z dnia 19.11.1987 r. Dz.U. Nr 36 poz.
202). W strukturze Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) działa Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego (CLDT) stanowiące zaplecze ekspertyzowo-badawcze, obejmujące
działalnością teren całego kraju.
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany w toku:
- projektowania,
- wytwarzania materiałów, elementów przeznaczonych do ich budowy,
- wytwarzania,
- obrotu,
- eksploatacji i napraw.
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska.
Do urządzeń tych zostały zakwalifikowane:
1. Urządzenia ciśnieniowe, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym
od atmosferycznego, jak:
a kotły parowe, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy energetycznej z użyciem
ciepła uzyskanego w drodze reakcji egzotermicznej lub energii elektrycznej,
b kotły cieczowe (w tym również kotły wodne), przeznaczone do podgrzewania cieczy
bez zmiany jej stanu skupienia, z użyciem ciepła uzyskanego w drodze reakcji
egzotermicznych lub z energii elektrycznej,
c zbiorniki stałe o iloczynie nadciśnienia i pojemności wyższym od 0.03 MPa x m 3 ,
przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo do prowadzenia w nich
procesu technologicznego pod ciśnieniem wyższym od 0.07 MPa,
d zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm 3 , przeznaczone do magazynowania
cieczy lub gazów, zmieniające miejsce między napełnieniem i opróżnieniem
z wyłączeniem zbiorników do napojów gazowanych,
e wytwornice acetylenu stałe i przenośne,
f rurociągi parowe oraz ich armatura, łączące kocioł z turbiną w blokach energetycznych.
2. Bezciśnieniowe zbiorniki oraz zbiorniki ciśnieniowe o ciśnieniu nie wyższym niż
0.07 MPa, przeznaczone do
magazynowania
materiałów
niebezpiecznych
o właściwościach trujących lub żrących oraz do transportu tych materiałów, których
przewóz jest dopuszczony na podstawie przepisów szczegółowych.
3. Dźwignice:
- wciągarki i wciągniki,
- suwnice,
- żurawie,
- układnice,
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- układnice przeznaczone do układania torów,
-dźwigi,
- wyciągi torowe,
- podesty ruchome,
- dźwignice linotorowe.
4. Urządzenia techniczne baz przeładunkowych.
5. Przenośniki, a w szczególności:
- przenośniki kabinowe,
- schody ruchome,
- osobowe i torowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie.
Odnośnie dźwignic i pozostałych urządzeń transportowych nie podaje się tak
szczegółowych definicji jak dla urządzeń ciśnieniowych, ponieważ nie stwarzają one
trudności w klasyfikacji.
Szczegółowy wykaz urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu jest
zawarty w : rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31.12.1988 r. w sprawie dozoru
technicznego, (Dz.U. z dnia 16 stycznia 1989 r. Nr 1 poz.3) ze zmianami (Dz.U. z
24 grudnia 1990 r. Nr 89, poz. 521).
Czynności dozoru technicznego wykonuje się w jednostkach gospodarki uspołecznionej
i nieuspołecznionej.
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą nieść szczególne zagrożenia nie
tylko w czasie eksploatacji, ale również przy wykonywaniu ich badań. Dlatego w stosunku do
laboratoriów wykonujących wszelkiego rodzaju badania przy urządzeniach poddozorowych
były i są stawiane wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego
(WTDT).
Do dnia 28 lutego 1995 r. obowiązywały warunki techniczne oznaczone symbolem DTUT-90/WO-W. Od dnia 1 marca 1995 r. obowiązują warunki techniczne oznaczone
symbolem DT-L/95.
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1.1. POSTANOWIENIA OCÓUNE
I.I.I. Przy wykonywaniu atyutoici donora technicznego powinny byli wykorzystywane wyniki badań
diagnostyczno-ckspertyzowych Centralnego Laboratorium Oazom Technicznego. Mogą być wykorzystywane
wyniki badań innych laboratoriów posiadających uznanie Urzędu Dozoru Technicznego
1.1.Z. ViAtnW laboratorium mote nastąpić na wniosek:
1) zakładu uprawnionego przez inspektorat dozoru technicznego do wytwuzania lub naprawy urządzeń
technicznych i ich elementów oraz materiałów .jeżeli laboratorium stanowi jego jednostkę
organizacyjną,
2) laboratorium będącego samodzielną jednostką organizacyjną
t .1.3- Laboratorium mole bycunane w dwóch stopniach1.
1) stopień 1 obejmuje uznanie do wykonywania badań w fazie wytwarzania i/hib naprawy urządzeń i Kh
elementów oraz materiałów na potrzeby własne zakładu.
2) stopień II obejmuje uznanie do wykonywania badań w zakresie stopnia pierwszego ilub usług
zlecanych przez wytwarzających, naprawiających i eksploatujących urządzenia techniczne oraz badań
wymaganych przy zgłaszaniu urządzenia ilub elemcnlo* do badania typu
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Nowe warunki zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 2/95 prezesa Urzędu Dozoru
Technicznego z dnia 23 lutego 1995 r. Wymagania niniejszych warunków uwzględniają
kryteria działania laboratoriów badawczych w oparciu o normę PN-EN 45001, Przewodnika
ISO/IEC 25 oraz kryteria zawarte w przepisach i warunkach technicznych dozoru
technicznego.

ZASAOY UZNAWANIA
LABORATORIÓW BADAWCZYCH
piMZ

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Informttor
1995

URZĄD
DOZORU TECHNICZNEGO
CfHHAlflE iAłOtAIOUUM

Wydając te warunki przewidywano trudności jakie laboratoria mogą spotkać przy
spełnianiu zawartych w nich wymagań, a szczególnie przy ubieganiu się o uzyskanie uznania
drugiego stopnia. Dla ułatwienia postępowania przez laboratoria o uzyskanie uznania został
wydany specjalnie opracowany informator.
Wymienione "warunki" i "informator" zostały bezpłatnie przekazane wszystkim
laboratoriom posiadającym dotychczasowe uznanie.
Prezes UDT w wydanym zarządzeniu 2/95 wyznaczył szerokie terminy wdrożenia nowych
warunków technicznych, a mianowicie:
-

do dnia 31 grudnia 1995 r. dotychczas uznane laboratoria powinny wystąpić z nowym
wnioskiem Jeżeli chcą uzyskać uznanie na podstawie przepisów o których mowa w §1
ww. zarządzenia,

-

do dnia 31 grudnia 1996 r. zachowują ważność dotychczas wydane świadectwa uznania
laboratoriów.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, wprowadzając w organach i jednostkach dozoru
technicznego system jakości, wprowadził również nowe uregulowania w pełnieniu dozoru
technicznego w ścisłym związku z wymaganiami norm PN-EN, dyrektywami europejskimi
oraz wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Techniczno-Kontrolnych
CEOC, którego Urząd jest pełnoprawnym członkiem od maja 1994 r.
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Głównym oddziaływaniem Urzędu Dozoru Technicznego na urządzenia techniczne przy
równoległym egzekwowaniu wymagań warunków dozoru technicznego jest ich badanie, a
szczególnie badanie typu.
Wymagania badania typu są określone w art. 11 i art. 13 ww. ustawy oraz w zarządzeniu
ministra przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym
znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. z dnia 30 grudnia 1988 r.
Nr 36 poz. 332).
Potwierdzeniem pozytywnych wyników badań jest "Świadectwo badania typu" wydane w
imieniu Urzędu Dozoru Technicznego przez dyrektora Centralnego Laboratorium Dozoru
Technicznego.
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Uzyskanie ww. świadectwa jest podstawą do wydania decyzji przez inspektoraty dozoru
technicznego, uprawniającej wytwórcę do powtarzalnej produkcji badanych urządzeń i
oznaczania jednym z poniższych znaków:
znak Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający, że
urządzenie spełnia wymagania przepisów dozoru technicznego
i norm w zakresie jakości wykonania i bezpieczeństwa

lub
wzór trwałego znaku urządzenia technicznego dopuszczonego
do obrotu przez Urząd Dozoru Technicznego
Dla nadania powyższych znaków oraz w pełnieniu dozoru technicznego są
wykorzystywane tylko wyniki badań Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego jako
laboratorium kompetentnego i uznanego przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Mogą
jednak być wykorzystywane w określonym stopniu wyniki innych laboratoriów posiadających
uznanie UDT w oparciu o ww. warunki techniczne DT-L/95. Możliwość korzystania z
wyników innych laboratoriów i jednostek dopuszcza ww. ustawa w art.33.1.
Laboratorium może być uznane w dwóch stopniach:
Stopień I - uznanie do wykonywania badań w fazie wytwarzania i/lub naprawy urządzeń i
ich elementów oraz materiałów na potrzeby własne zakładu,
Dla uzyskania tego uznania laboratorium musi spełniać wymagania Warunków Technicznych
Dozoru Technicznego DT-L/95 z dnia 01.02.1995 r.
Stopień II - obejmuje uznanie do wykonywania badań w zakresie stopnia I i/lub usług
zlecanych przez wytwarzających, naprawiających i eksploatujących urządzenia techniczne
oraz badań wymaganych przy zgłaszaniu urządzenia i/lub elementów do badania typu.
Dla uzyskania tego uznania laboratorium musi spełnić kryteria normy PN-EN 45001,
Przewodnika ISO/IEC 25 oraz Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-L/95.
Zmiany dotyczące uznawania laboratoriów badawczych przez UDT nie są zaskoczeniem,
ponieważ w marcu 1993 r. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego zorganizowało
spotkanie z wszystkimi laboratoriami dotychczas
posiadającymi uznanie, na którym
zapowiedziano przedstawione powyżej zmiany.
Złożona do CLDT duża liczba wniosków o uznanie laboratoriów wraz z pełną
dokumentacją systemu jakości, oraz licznie udzielane porady techniczne dotyczące
opracowywania Księgi Jakości oraz procedur technicznych i ogólnych, potwierdzają
słuszność wprowadzonych przemian i pełne zrozumienie oraz akceptację ze strony
laboratoriów.
Jeśli wdrożenia nowych wymagań uznania laboratoriów będą stwarzały trudności i będzie
sugestia z zakładów, przewiduje się zorganizowanie seminarium lub innych spotkań
roboczych.
Funkcjonowanie krajowego systemu badań i certyfikacji określa ustawa z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 z dnia 28 czerwca 1993 r. poz. 250). W
rozdziale 3 art. 13.5 ww. ustawy wyraźnie oddziela się zakres certyfikacji i podaje się, że nie
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dotyczy pięciu grup urządzeń i usług, w tym w punkcie 5.1. "urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu na mocy przepisów o tym dozorze".
Zatem obowiązek uregulowań w zakresie akredytacji - uznania laboratoriów badawczych
oraz certyfikacji, w oparciu o ustawowe kompetencje dozoru technicznego urządzeń
podlegających dozorowi technicznemu jest w kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego.
Dla określania kompetencji dozoru technicznego prezes UDT pismem znak DV/18/94 z dnia
5.07.1994 r. określił wymagania dotyczące realizowania certyfikacji urządzeń przez organy
dozoru technicznego, a w załącznikach szczegółowo (z podaniem symbolów wg SWW)
określił urządzenia ciśnieniowe, dźwignicowe i ich elementy jako nie podlegające
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
W stosunku do tych urządzeń i elementów obowiązują warunki techniczne dozoru
technicznego wprowadzone zarządzeniami Nr 1/94 oraz Nr 2/94 prezesa UDT z dnia
20.01.1994 r.
Urządzenia te podlegają obowiązkowi zgłaszania do badań i oznaczania jednym z ww.
znaków dozorowych potwierdzających spełnienie wymagań przepisów dozoru technicznego
i norm w zakresie jakości wykonania i bezpieczeństwa.
Wprowadzając powyższe zmiany w zakresie badań i uznawania laboratoriów jako
jednostek kompetentnych w odpowiednim zakresie, Urząd Dozoru Technicznego uważa, że
działania te są niezbędne wobec wymagań obowiązujących norm krajowych,
znowelizowanych Warunków Technicznych Dozoru Technicznego oraz wprowadzonych w
kraju norm europejskich i zbliżają
laboratoria współpracujące z organami dozoru
technicznego do standardów europejskich, dając szansę uznawania wyników badań.

104

