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ENERGETYKA XXI WIEKU O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI I NISKIEJ
EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
RYSZARD H.KOZŁOWSKI
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Kraków
W referacie przedstawiono, na tle tendencji światowych, obecny stan energetyki w kraju oraz
kierunki jej rozwoju. Omówiono nowe gatunki stali ferrytyczno-martenzytycznych o
zwiększonej odporności na pełzanie w aspekcie ich zastosowania do budowy urządzeń
energetycznych.
1. POLSKA ENERGETYKA W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1. Wstęp
Polska jest znaczącym rynkiem energetycznym w Europie, elektroenergetyka ma 5%.
udział w PKB. Wartość odtworzeniową jej majątku szacuje się na 45 mld USD. Dysponuje
ponad 33 rys. MW i ponad 30%. nadmiarem mocy ciągłej. Zapewnia bezpieczeństwo
energetyczne m.in. poprzez połączenie z UCPTE. W 97%. oparta na węglu, znacząco
ograniczyła emisję szkodliwych gazów i pyłów. Zatrudnia 120 tys. pracowników i 500 tys. u
kooperantów. Ma ponad 15 min odbiorców [1].
Zdaniem dyrektora K.Ścierskiego [1] pomimo trudności związanych z transformacją
gospodarczą, elektroenergetyka w porównaniu z innymi branżami w kraju wypada korzystnie reformuje się, płaci podatki. Nie oznacza to bynajmniej, że sytuacja jest zadowalająca.
Przede wszystkim jest bardzo rozdrobniona — 70 elektrowni, elektrociepłowni, PSE i 33
zakładów energetycznych. Takiej atomizacji sektora o strategicznym charakterze nie spotyka
się nigdzie na świecie. Jest również bardzo zróżnicowana technicznie (w większości
wyeksploatowana - średni wiek urządzeń 20 do 22 lat) i ekonomicznie (zbyt duża rozpiętość
kosztów). Polska elektroenergetyka nadal jest zbyt energochłonna i mało zmodernizowana,
zwłaszcza pod kątem ochrony środowiska. Zbyt wolno postępuje dywersyfikacja na rynku
paliw, chodzi tu głównie o zwiększeniu udziału gazu i paliw płynnych. Nadal niedostateczne
jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Niezadowalający jest stan sieci średnich i
niskich napięć, co znacząco ogranicza sprzedaż energii.
Jej rozwój wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Szacuje się, że do 201 Or.
potrzeba będzie ok. 29 mld USD, w tym 12 mld USD na źródła energii, 5 mld USD to
nakłady na ekologię a pozostałe 12 mld USD na przesył i dystrybucję. [1]
Wkrótce Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Toczą się negocjacje, które mają
przystosować nasze przepisy do norm europejskich. Jak wygląda to w przypadku
elektroenergetyki?
Konferencja ,J?olska energetyka w drodze do Europy", która odbyła się w dniach 1 -2
grudnia 1998 r. w Krzyżowej k. Wrocławia, pokazała wyraźnie, że kończy się czas dyskusji na
temat liberalizacji rynku energii elektrycznej w Europie, czas zapowiedzi, że taka liberalizacja
nastąpi, zaczyna się natomiast czas rzeczywistych działań. Zmiany, które następują, są nawet
szybsze niż można było spodziewać się po wejściu w życie na początku 1997 roku Dyrektywy
96/92 EC odnośnie tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Stąd

wynika potrzeba podjęcia przez polskich elektroenergetyków natychmiastowego wysiłku w
zakresie opanowania nowych technik handlowych na rynku energii elektrycznej. Inaczej
przegramy niezwykle zaciętą konkurencję [2].
1.2. Przemiany w polskiej elektroenergetyce
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, może pojawić się w kraju problem
nadwyżki energii. Na nadwyżki energii spojrzeć należy przez pryzmat możliwości technicznych
ich przesyłu i przez pryzmat ceny. Jeśli idzie o pierwszy problem, to od 1995 roku Polska jest
połączona z zachodnioeuropejskim systemem energetycznym. Energia elektryczna może być
przesyłana w obie strony. Zresztą już teraz, energia elektryczna jest eksportowana przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Udana prywatyzacja sektora, właśnie także z udziałem
dużych firm zachodnio-europejskich, oraz wprowadzana
prorynkowa
reforma
elektroenergetyki powinny skutkować w przyszłości spadkiem cen, a zrestrukturyzowana i
sprywatyzowana polska energetyka nie musi bać się konkurencji [3].
Nasz system prawny bardzo szybko musi zostać dostosowany do norm europejskich,
dotyczy to również energetyki. Podstawowym uregulowaniem dla branży - można nawet
powiedzieć: konstytucją energetyczną-jest prawo energetyczne, które weszło w życie w 1997
roku. Ustawa ciągle czeka na komplet rozporządzeń. Jedno z najważniejszych obligatoryjnych
działa od 1 stycznia 1999 roku.
Zawarty w ustawie główny cel, którym jest tworzenie warunków do zrównoważonego
rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego
użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom
naturalnych monopoli, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji
kosztów, jest zgodny z duchem zmian legislacyjnych i organizacyjnych wdrażanych w innych
krajach europejskich [4].
Międzynarodowe zobowiązania Polski (poczucie obowiązku wobec przyszłych pokoleń)
zmusza nas do wprowadzenia w elektrowniach wysoko sprawnej instalacji odsiarczania.
Obserwacje światowych tendencji w tej dziedzinie są główną drogą optymalnego wyboru NID i metody mokrej.
Dzięki wybudowaniu w Elektrowni „Łaziska" - unikalnej na światowym rynku
energetycznym - instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą: New Intergrated
Desulphurization (NID) dla bloków 125 MW, uzyskano blisko 95%. zdolność usuwania SO2
ze spalin . Jest to pierwsza w świecie tego typu instalacja usytuowana za dużym kotłem
energetycznym. Zastosowanie filtrów workowych zintegrowanych z reaktorem i recyrkulacją
produktu odsiarczania zapewnia nie tylko doskonałe odpylanie spalin (gwarancja zapylenia
spalin na wylocie poniżej 50mg/GJ), ale także wysoką zdolność usuwania SO2.
W trakcie realizacji jest instalacja odsiarczania w technologii mokrej dla 4. bloków po
225MW, której budowa ma być zakończona do 2000 r. Instalacja zapewnia, iż poza SO2
usuwane ze spalin są także HCL, SO3 i pył (do 25mg/GJ). Końcowym produktem jest
wysokiej jakości gips stanowiący wartościowy materiał budowlany. Woda wykorzystywana w
trakcie procesu po oczyszczeniu będzie spełniać wymóg II. klasy czystości.
Inwestycje te pozwolą na obniżenie emisji SO2 o 36 tys. ton/rok.

Generalnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii, wŁaziskach
wskaźniki emisji (w g/GJ) pyłu spadły z 290 w 1989r. do 35 w 1998r., SO2 - z 852 w 1996r.
do 72 docelowo w 200lr., a wskaźnik zużycia energii chemicznej brutto (kJ/KWh) - z 10.542
w 19991 r. do 9.700 w br.
W latach 1992-95 zrealizowano z dużym powodzeniem, unikalną w skali polskiej
energetyki, kompleksową modernizację urządzeń wytwórczych oraz systemów automatyki w
Elektrowni Połaniec [5]. W efekcie uzyskany został przyrost sprawności wytwarzania energii
elektrycznej o ponad 3% oraz przyrost mocy o 200 MW, po 25 MW na każdym bloku.
Nowoczesny komputerowy system automatyki prowadzenia ruchu bloków i pracy całej
elektrowni zapewnia bezpośrednią współpracę tej elektrowni z komputerowym systemem
regulacji mocy i częstotliwości Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie. Sprawność brutto
elektrowni (w %) na przestrzeni lat od 1992 do 1998 zwiększyła się o 3,5%. Jednostkowe
zużycie energii chemicznej paliwa brutto (w kJ/kWh) zmniejszyło z poziomu 9.767 w roku
1992 do poziomu 9.229 w 1998 r.
Elektrownia posiada najniższe zużycie energii chemicznej paliwa na produkcję energii
elektrycznej spośród krajowych elektrowni systemowych oraz najniższy wskaźnik awaryjności
wśród elektrowni na węgiel kamienny.
W roku 1998 na bloku nr 4 zrealizowano nowatorskie przedsięwzięcie dotyczące
optymalizacji procesu spalania i pracy kotła w oparciu o najnowszej generacji system
automatyki z zastosowaniem sieci neutronowych.
Od 1995 roku dla czterech bloków energetycznych (nr 5-8) realizuje się budowę wysoko
sprawnej instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą, wapienno-gipsową. Jej uruchomienie do
końca roku 1998 spowodowało, że elektrownia w Połańcu jest w stanie w pełni dotrzymywać
zaostrzone normy emisji SO2 do atmosfery i spełniać europejskie standardy ekologiczne na
dzisiaj oraz w perspektywie wielu lat [5].
Dzięki zwiększeniu sprawności wytwarzania urządzeń o 4%, uzyskano zmniejszenie
zużycia węgla o 100 tys. ton rocznie i - co nie jest bez znaczenia dla środowiska zmniejszenie emisji CO2 o 120 tys. t/rok.
Na mocy umowy firmy Polish Energy Partners S.A. (PEP), pierwszego działającego w
Polsce niezależnego producenta energii, z Zakładami Chemicznymi WIZÓW S.A. w
Bolesławcu, w grudniu 1998 r. rozpoczęto budowę najnowocześniejszej w kraju kotłowni
przemysłowej pracującej w cyklu skojarzonym.
3 listopada 1998 r. podpisana została umowa pomiędzy PEP a firmą POLAR S.A. na
budowę nowej, ekologicznej elektrociepłowni opalanej gazem. Będzie to także obiekt
wykonany w technologii skojarzonej (turbina gazowa napędza generator prądotwórczy,
natomiast gazy spalinowe dzięki układowi odzysknicowemu wytwarzają parę technologiczną).
Prawdopodobnie wkrótce powstanie spółka pomiędzy elektrownią Szczecin a
amerykańską firmą Marathon, należącą do grupy jednego z największych potentatów
przemysłu naftowego i energetycznego na świecie. Rozważana jest możliwość wybudowania
na terenie elektrowni bloku parowo-gazowego, o mocy elektrycznej 200 MW i mocy cieplnej
250 MW z udziałem inwestora zagranicznego [6].
W drugim etapie realizacji przedsięwzięcia w elektrowni Szczecin zostaną zainstalowane
nowoczesne bloki parowo-gazowe. Podjęto decyzję o takim właśnie sposobie

unowocześnienia zakładu z uwagi na to, że znajduje się on w centrum miasta, a to zobowiązuje
szczególnie. Dlatego między innymi program modernizacji elektrowni kładzie szczególny
nacisk na ochronę środowiska. Wiadomo, że technologia parowo-gazowa należy do
najbardziej sprawnych i ekologicznie czystych.
Blok parowo-gazowy, który powstanie w elektrowni „Szczecin", będzie nowoczesnym,
całkowicie ekologicznym układem technologicznym — opalanym gazem, z dwoma turbinami
gazowymi i jedną turbiną parową oraz kotłem odzysknicowym. Przeprowadzone analizy
wykazały, że budowa układów w cyklu kombinowanym jest obecnie optymalnym
rozwiązaniem, uwzględniającym m. in. surowe warunki ochrony środowiska [6].
Warto podkreślić, że bloki parowo-gazowe mają najwyższą sprawność netto wytwarzania
energii elektrycznej, wynoszącą 48-58%, najniższy koszt jednostkowy
nakładów
inwestycyjnych w wysokości 250-600 USD/kW oraz krótki czas budowy - 2 lata. Układ
gazowo-parowy pozwala ponadto na uzyskanie niskich emisji spalin: SO2 - 0-^75mg/kWh, NOX
- 250^330 mg/kWh, CO2 - 420^450 mg/kWh, a więc jest to zespół najbardziej ekologiczny.
Przedstawione wskaźniki świadczą dobitnie o tym, że wprowadzenie technologii opartych
na gazie naturalnym, a zwłaszcza układów gazowo-parowych, może istotnie wpłynąć na
poprawę wyników systemu elektroenergetycznego.
Efektami modernizacji będą: obniżka kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
zwiększenie mocy elektrycznej oraz zdecydowana poprawa warunków ochrony środowiska,
co przy położeniu elektrowni Szczecin w centrum miasta ma szczególne znaczenie.
To nasza przyszłość - podkreśla prezes Karol Pawłowski. Zapewnimy miastu sprawne i
ekologicznie czyste źródło ciepła. Przewiduje się, że jednocześnie elektrownia będzie w stanie
wytworzyć energię po konkurencyjnych cenach.
1.3. Wniosek końcowy
Jedną z dróg modernizacji krajowej energetyki będzie wprowadzenie do systemu
energetycznego kotłów i turbin na nadkrytyczne parametry pary, czyli do pracy w
temperaturach do 650°C (w dalszej perspektywie do 700°C), jak również znacznie wyższych
parametrach ciśnienia roboczego.
Wysokie parametry pracy kotłów energetycznych są możliwe do uzyskania jedynie przez
zastosowanie na elementy ciśnieniowe kotła, jak również turbiny, stali o zwiększonej
żaroodporności i wysokiej żarowytrzymałości.
Jest to główne zadanie projektu COST 522, który zakłada stworzenie warunków do
zwiększenia sprawności energetycznej bloków energetycznych konwencjonalnych do poziomu
52% (przy aktualnej sprawności krajowych bloków energetycznych w zakresie 30-40%).
Według informacji uzyskanych w Elektrowni Łaziska podniesienie sprawności elektrowni,
dysponującej potencjałem energetycznym 1000 MW, o 4% daje oszczędności rzędu 100.000
ton węgla rocznie, co nie jest bez znaczenia dla środowiska wskutek zmniejszenia emisji CO?
o 120.000 ton/rok.
Łatwo obliczyć jakie efekty ekonomiczne i w zakresie ochrony środowiska może przynieść
podniesienie sprawności energetycznej naszej energetyki dysponującej mocą 33.000 MW.

2. MATERIAŁOZNAWSTWO W ENERGETYCE KONWENCJONALNEJ
2.1. Wstęp
Sięgając do metod ukształtowanych przez analizę systemów można przyjąć, że materiał
stanowi pewien system, charakterystyczny dla danej budowy fazowej, składający się
z mikrostruktury opisanej przez jej elementy oraz z dynamicznych i kinetycznych relacji
występujących między tymi elementami.
Właściwości i zachowanie materiału są wtedy określone jako reakcja tego systemu na
przyłożony bodziec i opisane złożonymi procesami wzajemnego oddziaływania między
elementami mikrostruktury. Opis ten podkreśla szczególną rolę molekularnej budowy
defektów struktury fazowej. Dzięki temu sterowanie właściwościami materiałów polega na
wpływaniu, poprzez dobór składu chemicznego, na strukturę i udział objętościowy faz, a przez
technologię przeróbki również na gęstość, rozmieszczenie, właściwości i charakter elementów
mikrostruktury.
Zachowanie materiałów w warunkach pracy zależy przy tym od intensywności procesów i
wzajemnych oddziaływań między elementarni mikrostruktury. Badania w tej dziedzinie są
prowadzone w laboratoriach przemysłowych i na uniwersytetach USA, Japonii i Europy.
W ostatniej dekadzie ważnym problemem, nie tylko krajów uprzemysłowionych, stała się
ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami przez opalane węglem elektrownie.
Oczyszczanie gazów spalinowych, ich odsiarczanie i denitryzacja pozwoliły zmniejszyć emisję
kwasów do poziomu możliwego do przyjęcia. Istnieje jednakże dotąd tylko jedno rozwiązanie
problemu redukcji emisji CO2. Jest nim podwyższenie wydajności cieplnej bloków
energetycznych przez wzrost temperatury i ciśnienia pary.
Główną przeszkodą w podwyższaniu parametrów pary jest brak odpowiednich stali
wysokotemperaturowych, o wystarczającej odporności na pełzanie, do budowy kotłów,
rurociągów parowych i turbin, gwarantujących dużą dyspozycyjność konstrukcji.
Wagę tego problemu docenia się w Unii Europejskiej, czego dowodem jest próba
utworzenia międzynarodowego zespołu naukowo-technicznego do opracowania projektu
nowoczesnego, parowo-gazowego bloku energetycznego. Realizacja tego eksperymentalnego
projektu może trwać do roku 2010, natomiast jego koszty sięgać kwoty 600 milionów
dolarów.
Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają studia materiałowe. Utworzony obecnie
COST 522 przewiduje dalsze doskonalenie stali ferrytycznych i austenitycznych oraz stopów
o osnowie niklowej.
Udział w tym zamierzeniu bierze 45 europejskich ośrodków naukowych oraz instytucji
działających w dziedzinie produkcji materiałów, sprzętu i urządzeń energetycznych.
Propozycję udziału, w charakterze koordynatora materiałoznawstwa kotłowego
w projekcie otrzymała Politechnika Krakowska, która wspólnie z partnerami zaproponowała
polską grupę roboczą do rozwiązywania problemów materiałowych i diagnostycznych. Zespół
ten jest w stanie sprostać wymaganiom projektu Unii Europejskiej.

2.2. Rozwój wysokotemperaturowych ferrytyczno - martenzytycznych stali
9- 12%Cr
Niezadowalające wyniki eksploatacyjne zebrane w USA, Japonii, UK i Niemczech,
głównie ze względu na charakterystyczną dla stali austenitycznych niską odporność na
zmęczenie, wykazały, że należy zastosować nową generację wysokotemperaturowych stali
ferrytycznych odpornych na pełzanie [9,10].
Główne prace nad zwiększeniem wysokotemperaturowej odporności na pełzanie stali
ferrytycznych, przeznaczonej na kotły, wykonali Mannesmann i Vallourec w późnych latach
pięćdziesiątych, kiedy to wprowadzili do użytkowania ferrytyczno-martenzytyczne stale
X20CrMoV121 [11] iEM12 [12]. Stal o symbolu X20CrMoV121 stosowano na rury
przegrzewaczy, jak również do budowy elementów grubościennych, podczas gdy stal EM12
tylko na rury przegrzewaczy.
Stal EM12 jest dwufazową martenzytyczno-8-ferrytyczną stalą o składzie chemicznym
9%Cr2%MoVNb. Stal ta nie nastręcza dużych trudności przy spawaniu, jej twardość
w warunkach spawania wynosi ok. 350 HV, co prowadzi do małej podatności na pękanie na
zimno. Stal ta stanowiła znaczny postęp w stosunku do stali stosowanych na rury
przegrzewaczy. Jej wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu wynosi 78 MPa (w 600°C, Kfh),
podczas gdy stal 2.25CrlMo przy tych samych parametrach ma wytrzymałość równą 39 MPa.
Wysokotemperaturową odporność na pełzanie stali X20CrMol21 otrzymano przez
wprowadzenie l%Mo i 0,3%V do martenzytycznej osnowy zawierającej 12%Cr. Pierwiastki
te polepszają odporność stali na pełzanie, głównie dzięki stabilizacji struktury martenzytycznej
[14].
Chociaż produkcja, spawanie i obróbka cieplna stali X20CrMoV121 wymagają
przestrzegania specjalnych reżimów technologicznych, była ona szeroko stosowana w Europie
i na świecie jako materiał konstrukcyjny wielu dużych kotłów energetycznych. Wieloletnie
doświadczenia eksploatacyjne wykazały przydatność tego materiału w blokach
energetycznych.
Za swą wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu równą 128 MPa w 550°C i 59 MPa w
temperaturze 600°C przy 100000 h zgodnie z normą DIN 17.175, stal X20CrMoV121
stanowiła znaczne osiągnięcie w stosunku do stali 2.25CrlMo. Materiał ten pozwala na
konstrukcje opalanych węglem elektrowni o nadkrytycznych parametrach pary
(w uruchomionej w 1992 r. 385MW. elektrowni Vestkraft 3, pracującej przy parametrach: 25,0
MPa, 560°C sprawność wynosiła 45% [14]). Dalszy wzrost parametrów wymaga stali
ferrytyczno - martenzytycznej o jeszcze lepszych własnościach wytrzymałościowych i
technologicznych.
W latach siedemdziesiątych w Japonii i USA opracowano szereg nowych stali ferrytyczno
- martenzytycznych. Materiałem wyjściowym była dobrze znana stal T9 (9%Crl%Mo),
stosowana głównie w instalacjach chemicznych i rafineriach jako stal odporna na działanie
wodoru. Jej odporność na pełzanie jest podobna jak stali 2.25CrlMo. Podwyższenie jej
wysokotemperaturowej odporności na pełzanie osiągnięto przez dodanie V, Nb i N oraz
podwojenie zawartości Mo.
W wyniku prac otrzymano takie stale, jak Sumitomo HCM9M. oraz opracowaną przez
Oak Ridge National Laboratories, we współpracy z Combustion Engineering, stal

P/T9ł(9%Crl%MoVNbN). O ile wytrzymałość na pękanie stali HCM9M. była podobna do
wytrzymałości stali X20CeMoV121, o tyle w przypadku stali P91 wytrzymałość ta w 600°C
była ok. 50% wyższa niż stali X20CeMoV121 [15,16].
Po wdrożeniu do praktyki przemysłowej stali P91 opublikowano doniesienia o nowych
opracowaniach, japońskich. Prof. Fujita z Uniwersytetu w Tokio otrzymał dwie nowe
ferrytyczno-martenzytyczne wysokotemperaturowe stale rurowe TB9 i TB12. Stopy te były
rezultatem ok. 35 lat prac nad stalami ferrytycznymi [17^-19]. W Sumitomo opracowano stal
rurową HCM12 [20].
Stał TB9 (późniejsza nazwa NF616) jest stalą o składzie chemicznym
9%CrO,5%Mo2%WVNbN. Oczekuje się, że mimo zmniejszenia zawartości Mo, dodanie
W dwukrotnie zwiększy odporność stali na pełzanie w porównaniu z odpornością stali
X20CrMoV121 i podwyższy ją o ok. 40% w porównaniu z P91.
Stal TB12 jest zmodyfikowaną wersją stali TB9, opartą na osnowie zawierającej 12% Cr.
Stal HCM12 jest stalą rurową 12%Crl%Mol%WVNbN, zawierającą ok. 30% 5-ferrytu.
Jej opracowanie jest oparte na zasadach podobnych do stosowanych przy TB9 i TB12.
Trwające do 80.000h próby na zerwanie przy pełzaniu wykazały, że jej odporność na pełzanie
jest nieco lepsza niż stali T91 [21].
Od 1989 r. trwają prace nad modyfikacją trzech stali 9 - 12%Cr nazwanych NF116 (TB9),
TB12M (TB12) iHCM12A (HCM12), w celu ich zastosowania w projekcie EPRIRP140350 jako materiału na elementy grubościenne. W projekcie tym uczestniczyli producenci stali,
kotłów i wyposażenia z Japonii, Europy i USA. Wyprodukowano rury grubościenne ze
wszystkich trzech gatunków stali, a obecnie jest realizowany duży program badawczy.
Oczekuje się, że wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu nowych stali z dodatkiem
W przekroczy 120 MPa w 600°C, 105 h. Wstępne badania przeprowadzone przez Elsam
wykazują, że umożliwi to konstrukcję elementów grubościennych w 400MW instalacjach
pracujących z parą o parametrach 35,0 MPa i 600°C, przy sprawności 48,5%. Składy
chemiczne omawianych stali zestawiono w tablicy 1 [8].

Tablica 1. Składy chemiczne omawianych stali żarowytrzymalych [8]
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Si
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Cr
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0,030
max
0,030
max
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max
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0,030
max
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-
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max
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M
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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max
0,10 0,12
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0,014
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0,10 0,08 0,04
0,50
0,50 0,60 0,50
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max
0,01 0,015 0,02
0,030
max
0,005 0,001 0,01
0,030
1,0
0,3
11,0013,00
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0,10
0,20
0,50
0,02
0,01
0,3
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1,0
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0,10
11,0

9,0
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0,40

0,50

1,0

1,8

1,9
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0,2

0,2

0,2

0,2

0,06
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0,09
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-

-

-

-

-

0,04

0,06

0,09

0,07

-

0,002 0,002

-

-
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0,20
-

2.3. Podsumowanie
Dotychczasowe doświadczenia związane z zastosowaniem stali typu HM i HMF
wskazują, że w urządzeniach energetycznych eksploatowanych w krajowej energetyce
spełniają swoje zadania i nie zachodzi potrzeba prowadzenie badań nad ich zmiennikami.
Zupełnie oddzielnym problemem są zagadnienia materiałowe dotyczące urządzeń
energetycznych pracujących na parametrach nadkrytycznych i turbin gazowych. W
projektach modernizacji i budowy nowych bloków w krajowej energetyce są brane pod
uwagę urządzenia, do wytwarzania których nie jest przygotowane polskie hutnictwo,
brakuje również wiedzy na ten temat wśród kadry inżynierskiej. Można podejrzewać, że
także krajowe placówki naukowo-badawcze nie wyszły w tym zakresie poza prace
studialne.
Rozwój energetyki krajowej na pewno będzie związany z budową nowych urządzeń
pracujących na podwyższonych parametrach wymagających stosowania gatunków stali
nowych generacji. Pierwsze urządzenia mogą być wykonane z materiałów zagranicznych.
Eksploatacja tych urządzeń wymaga stosowania części zamiennych, które powinny być
wykonywane w kraju, z materiałów produkcji rodzimej. Wzorem lat ubiegłych (stale:
15HM, 10H2M., 13HMF) należy opanować produkcję nowych stosowanych obecnie
w energetyce gatunków stali.

2.4. Nadrzędne cele projektu
2.4.1. Realizacja projektu w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie
Badań Naukowo - Technicznych (COST) umożliwi znacznie efektywniejsze
wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania.
2.4.2. Europa (Polska) jest zobowiązana do realizacji porozumień międzynarodowych
(protokół montrealski, porozumienie w Rio de Janerio), których celem jest
obniżenie emisji COX (przy założeniu, że współczesne technologie pozwalają na
eliminację ze spalin tlenków azotu i siarki), głównego czynnika powodującego
efekt cieplarniany. Efektem realizacji tych porozumień, może być2.4.3.
zmniejszenie a w perspektywie 50-ciu lat, likwidacja dziury ozonowej, która
w chwili obecnej zwiększyła swoje wymiary do powierzchni odpowiadającej
obszarowi Ameryki Pn.
2.4.4. Modernizacja wyeksploatowanych krajowych bloków energetycznych będzie
polegała na wprowadzeniu w elektrowniach, nowoczesnych kotłów
nadkrytycznych, pozwalających na, osiągnięcie sprawności energetycznej do 52%
(przy tej samej, co poprzednio ilości spalanego węgla).
Jest to główne zadanie projektu realizowanego w ramach COST522.
2.4.5. Ustalenie gwarantowanych właściwości wyrobów gatunku nowej generacji stali
do pracy przy nadkrytycznych parametrach pracy (do 650 °C / 30 MPa) weryfikacji danych do wytycznych dla konstruktorów i polskich norm.
2.4.6. Zapewnienie wysokiej opłacalności produkcji energii elektrycznej w oparciu
o krajowe źródła kopalnych paliw starych (węgiel kamienny i brunatny), przez
wzrost sprawności cieplnej bloków do poziomu 52% pozwoli na stworzenie
warunków konkurencyjności naszej energetyki (obecnie sprzedaż energii

elektrycznej do Berlina odbywa się po cenach niższych niż obowiązujące w
kraju).
Opracowano na podstawie aktualnych
i prezesów krajowych elektrowni:

wypowiedzi

polityków,

ministrów

[I] K. Scierski, Minister, Prezes Elektrowni Łaziska
[2] JanPopczyk
[3] W. Konarzewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
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ANALIZA RYZYKA DLA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH
DOZOROWI TECHNICZNEMU ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI
DYREKTYW UNH EUROPEJSKIEJ
MAREK WALCZAK
Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa
W referacie zostanie zaprezentowany główny zarys tworzonego w Unii Europejskiej
systemu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Szerzej zostaną omówione
wymagania dotyczące analizy ryzyka, zawarte w wybranych Dyrektywach Nowego
Podejścia dotyczących urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Przedstawiona
zostanie oparta na EN 1050 ogólna procedura oceniania ryzyka, która może mieć
zastosowanie zarówno przy podejmowaniu działań mających za zadanie obniżenie lub
eliminacją ryzyka związanego z urządzeniami technicznymi na etapie ich projektowania,
jaki eksploatacji.
1. CHARAKTERYSTYKA PRZEPISÓW EUROPEJSKICH W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
1.1. Podział europejskich aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa
urządzeń technicznych pod względem fazy działalności technicznej
Europejski system bezpieczeństwa urządzeń technicznych uwzględniający zasady
swobodnego przepływu towarów i osób opiera się na prawie regulującym
następujące fazy działalności technicznej:
•

:

projektowanie i wytwarzanie

•

umieszczanie na rynku

•

kontrolę rynku

•

eksploatację.

1.2. Zasada swobodnego przepływu towarów
Jednym z najistotniejszych elementów Rynku Wewnętrznego tworzonego na obszarze
Unii Europejskiej jest zasada swobodnego przepływu towarów oznaczająca, że:
• wyrób legalnie wyprodukowany w jednym Państw Członkowskich nie może być
przedmiotem ograniczeń w umieszczaniu na rynku innego kraju,
• państwa członkowskie nie mogą ustanawiać przepisów, które ograniczałyby
swobodny przepływ towarów,
• obowiązują zharmonizowane w UE przepisy o ogólnym bezpieczeństwie
wyrobów i odpowiedzialności wytwórcy.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest, przewidziana w Art. 36 Traktatu Rzymskiego,
możliwość ustanawiania przepisów krajowych dotyczących bezpieczeństwa ludzi, ich
zdrowia i mienia, bezpieczeństwa zwierząt domowych, a także np. bezpieczeństwa
państwowego, moralności publicznej, itd. Istnieje jednak obowiązek powiadamiania
innych Państw Członkowskich (notyfikacji) o planowanym zamiarze skorzystania z tej
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możliwości i poddania się ich osądowi, czy podjęte kroki są uzasadnione. Do tego czasu
wdrożenie nowych przepisów jest zamrażane.
1.3. Przepisy zharmonizowane w skali europejskiej
Przewidziane w Art. 36 Traktatu Rzymskiego prawo do stanowienia przepisów
krajowych przez poszczególne Państwa Członkowskie ustaje z chwilą ustanowienia
przepisów zharmonizowanych na poziomie europejskim. Obowiązują wtedy na terenie
UE jednolite wymagania. Przy tworzeniu prawa w dziedzinach dotyczących zdrowia,
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów jako założenie
podstawowe przyjmuje się wysoki poziom ochrony we wszystkich Państwach
Członkowskich.
1.4. Przyjęcie przepisów europejskich przez Polskę
Polska zadeklarowała wdrożenie przepisów europejskich w zakresie swobodnego
przepływu towarów do prawa krajowego do końca 2002 roku.
1.5. Ochrona i bezpieczeństwo pracowników
Kolejną fundamentalną zasadą Rynku Wewnętrznego jest swobodny przepływ osób,
łącznie z możliwością podejmowania pracy przez obywateli Unii Europejskiej w
dowolnym Państwie Członkowskim. Stąd prawo europejskie przewiduje harmonizację na
poziomie europejskim wymagań dotyczących warunków pracy, szczególnie w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W prawie tym przewidziane jest
ustalanie minimalnych wymagań w tym zakresie, biorąc pod uwagę istniejące warunki i
normy techniczne w każdym Państwie Członkowskim.
2.

GŁÓWNE NORMATYWNE AKTY EUROPEJSKIE ZWIĄZANE Z
OCENIANIEM RYZYKA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI
TECHNICZNEMU

2.1. Dyrektywy Nowego Podejścia do harmonizacji technicznej
Dyrektywa 98/37/EC (89/392/EEC) dotycząca bezpieczeństwa maszyn zawiera zasady
bezpieczeństwa kompleksowego.
• Maszyna powinna być skonstruowana w taki sposób, aby nadawała się do
wykonywania swojej funkcji oraz mogła być regulowana i konserwowana bez
stwarzania zagrożenia dla osób wykonujących te czynności zgodnie z zasadami
przewidzianymi przez wytwórcę.
• Przedsięwzięte środki powinny mieć na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka
wypadku w okresie założonego okresu eksploatacji maszyny, z jej montażem i
demontażem włącznie, nawet wówczas, gdy ryzyko wypadku może zaistnieć w
wyniku możliwych do przewidzenia sytuacji odbiegających od normy.
• Przy wybieraniu najbardziej odpowiednich metod wytwórca powinien stosować
następujące zasady, według podanej kolejności:
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> wyeliminowanie lub zminimalizowanie, zagrożenia (projektowanie
wykonywanie maszyn bezpiecznych z samego założenia),

i

> podjęcie koniecznych środków ochronnych w stosunku do zagrożeń, które
nie mogą być wyeliminowane,
> informowanie użytkowników o pozostałych istniejących zagrożeniach
spowodowanych wszelkimi niedostatkami w przyjętych środkach ochronnych
oraz wskazanie, czy konieczne jest określone przeszkolenie montujących,
konserwujących lub obsługujących a także określenie potrzeby stosowania
środków ochrony indywidualnej,
• Podczas projektowania i wykonywania maszyny, oraz podczas opracowywania
instrukcji, wytwórca powinien wziąć pod uwagę nie tylko normalne użytkowanie
maszyny, ale także zastosowania, których w sposób racjonalny można oczekiwać.
Maszyna powinna być zaprojektowana w sposób zapobiegający jej wykorzystaniu
odbiegającemu od normy, jeśli takie zastosowanie wywołałoby zagrożenie. W
pozostałych przypadkach należy w instrukcjach zwrócić użytkownikowi uwagę na
niedozwolone sposoby użytkowania maszyn.
• Niewygodę, zmęczenie i napięcie odczuwane przez operatora w zamierzonych
warunkach użytkowania należy zredukować do możliwego minimum z
uwzględnieniem zasad ergonomii.
• Podczas projektowania i wytwarzania maszyny wytwórca powinien wziąć pod uwagę
skrępowanie ruchów operatora w wyniku używania niezbędnych, lub
przewidywanych, środków ochrony indywidualnej (takich jak obuwie, rękawice, itp.).
• Maszynę należy dostarczać z podstawowym wyposażeniem specjalnym i osprzętem
umożliwiającym jej regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożenia.
Dyrektywa 97/23/EC zawiera wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych.
• Wytwórca jest zobowiązany do prowadzenia analizy ryzyka w celu zidentyfikowania
zagrożeń związanych z wytwarzanym przez niego urządzeniem, jest on zobowiązany
do uwzględnienia wyników tej analizy w trakcie projektowania i wytwarzania
urządzenia,
•

Urządzenie ciśnieniowe powinno być zaprojektowane, wyprodukowane i zbadane,
jak również, jeśli to ma zastosowanie, wyposażone i zainstalowane w taki sposób,
aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie zgodne z instrukcjami wytwórcy lub w
warunkach dających się w sposób racjonalny przewidzieć.

•

Wybierając najbardziej odpowiednie rozwiązania wytwórca powinien stosować
zasady według podanej kolejności:
> wyeliminować lub zredukować zagrożenia, na ile jest to w sposób racjonalny
praktycznie możliwe,
> stosować właściwe środki ochrony przed zagrożeniami, które nie mogą być
wyeliminowane,
r- informować użytkowników o pozostałych istniejących zagrożeniach, oraz
wskazać czy konieczne są specjalne środki zmierzające do zredukowania
ryzyka w czasie instalowania i/lub użytkowania urządzenia.

•

Jeśli znana jest możliwość niewłaściwego użycia urządzenia, lub taka możliwość
może być jasno przewidziana, urządzenie ciśnieniowe powinno być tak

17

zaprojektowane, aby istniała ochrona przed takim riiewłaściwym użyciem lub - jeśli
to nie jest możliwe- powinno istnieć ostrzeżenie, że urządzenie ciśnieniowe nie może
być używane w ten sposób.
•

Urządzenie ciśnieniowe powinno być właściwie projektowane, biorąc pod uwagę
wszystkie czynniki, tak aby zapewnić, że urządzenie będzie bezpieczne w trakcie
całego czasu jego użytkowania.

2.2. Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa pracowników (dyrektywy socjalne).
Dyrektywa 89/391/EEC dotycząca poprawy bezpieczeństwa pracowników
Dyrektywa dotycząca podjęcia kroków zmierzających do polepszenia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia robotników i innych osób zatrudnionych przy pracy, stanowi dyrektywę
ramową, uzupełnianą dyrektywami szczegółowymi (np. dyrektywą dotycząca sprzętu
ochrony osobistej).
Dyrektywa żąda od zatrudniającego:
• oceny ryzyka,
• podjęcia kroków zapobiegawczych we wszystkich stadiach pracy w celu uniknięcia
ryzyka zawodowego lub zmniejszenia tego ryzyka poprzez
a) eliminację ryzyka
b) oszacowanie ryzyka, którego nie można uniknąć
c) ograniczanie ryzyka u jego źródła
d) dostosowanie pracy do potrzeb jednostki
e) wprowadzanie postępu technicznego
f) zastępowanie sytuacji niebezpiecznych przez bezpieczne lub mniej
niebezpieczne
g) realizację ogólnej polityki ochrony w zakresie technologii, organizacji,
warunków pracy, stosunków społecznych, środowiska pracy
h) preferowanie grupowych środków ochrony w stosunku do ochrony
jednostki
i) przekazywanie zatrudnionym odpowiednich instrukcji,
• uwzględnienia
ochrony
niepełno sprawnych.

grup

szczególnego

ryzyka

np.

dzieci,

osób

2.3. Wybrane normy zharmonizowane z Dyrektywą 98/37/EC
EN 292-1
Maszyny ~ Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania
Arkusz 1. Podstawowa terminologia, metodologia
Głównym celem normy arkuszowej EN 292 jest dostarczenie projektantom,
producentom itp. ogólnych wskazówek oraz zaleceń, które umożliwią im wytwarzanie
bezpiecznych maszyn nadających się do przewidzianego celu. Ma ona pomóc wszystkim
zainteresowanym zrozumieć podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa tak, aby
mogli oni osiągnąć zgodność z przepisami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa
maszyn i urządzeń. Może ona być również wykorzystywana podczas projektowania oraz
produkcji innych wyrobów technicznych, powodujących podobne zagrożenia. Norma
zawiera postanowienia zobowiązujące do dokonywania oceny ryzyka.
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EN 1050
Maszyny - Bezpieczeństwo -Zasady oceniania ryzyka
Norma podaje ogólne zasady przy ocenianiu ryzyka, oparte na wiedzy i doświadczeniu z
zakresu projektowania, użytkowania, zdarzeń niebezpiecznych, wypadków i strat
związanych z obsługiwaniem maszyn we wszystkich fezach życia maszyny. W normie
zawarto wskazania dotyczące informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny
ryzyka. Opisano sposoby identyfikowania zagrożeń, szacowania i oceniania ryzyka.
Norma zawiera załącznik, w którym podano krótkie opisy informacyjne dotyczące
różnych metod analizy zagrożeń i szacowania ryzyka.

3.

POJĘCIA ZWIĄZANE Z OCENĄ RYZYKA

Przewidywany zakres korzystania z urządzenia zastosowanie, do którego maszyna
jest przeznaczona zgodnie z informacjami dostarczonymi przez producenta, obejmuje
zastosowanie, które jest uważane za normalne zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami
projektowymi, budową i przeznaczeniem. Przewidywany zakres zastosowania obejmuje
również zgodność ze wskazówkami technicznymi podanymi w wyraźny sposób w
instrukcji obsługi z uwzględnieniem dającego się przewidzieć wykorzystania maszyny do
nieodpowiednich celów.
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej jest rozumiane jako stan, w którym w normalnych
lub przewidywalnych warunkach, uwzględniając czas, nie występuje żadne ryzyko, bądź
występuje tylko ryzyko ograniczone do niskiego poziomu, odpowiedniego do
okoliczności, uznane za dopuszczalne przy przestrzeganiu wysokiego poziomu ochrony
zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz bezpieczeństwa zwierząt
domowych.
Bezpieczeństwo nie ma charakteru absolutnego. Jego ocena może ulegać zmianie na
skutek ewolucji kryteriów bądź upływu czasu (zmiana stanu techniki). Wynika z tego
konieczność systematycznej oceny bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo, to istotna, często ukryta, własność obiektu, materiału, technologii,
pracy, mogąca spowodować nieoczekiwane negatywne następstwa, stanowi źródło
możliwych zagrożeń.
Zagrożenie, to możliwość zaktywizowania się niebezpieczeństw w następstwie
eksploatacji ich źródeł, gdy działaniu niebezpieczeństw będzie poddany człowiek lub
środowisko.
Ryzyko - ilościowe i/lub jakościowe wyrażenie zagrożenia, miara zagrożenia, stopień
zagrożenia. Pojęcie to wyraża prawdopodobieństwo, że powstanie zjawisko negatywne,
a jednocześnie następstwa tego zjawiska, definiowane jest jako kombinacja
prawdopodobieństwa i zakresu niepożądanego wydarzenia (szkody).
Szkoda - niepożądane wydarzenie, związane najczęściej z fizycznym urazem, utratą
zdrowia, życia ludzi i/lub stratami w środowisku lub dobrach materialnymi.
Ocena ryzyka jest to kompleksowa ocena prawdopodobieństwa i zakresu możliwych
obrażeń, utraty zdrowia lub innych strat materialnych w niebezpiecznej sytuacji. Celem
oceny ryzyka jest podjęcie skutecznych środków zapobiegawczych.
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4.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY OCENIANIU RYZYKA

Skuteczność oceny ryzyka, lub szerzej kontroli ryzyka bądź zarządzania ryzykiem,
istnieje tylko wtedy, gdy wdrożony został system postępowania gwarantujący działania
przemyślane, zaplanowane i systematycznie kontynuowane. Stąd, prawidłowa ocena
ryzyka wymaga wcześniejszego przygotowania planu działania, obejmującego:
•
•
•
•
•
•
•
•

określenie celu, dla którego wykonywana jest analiza,
przygotowanie harmonogramu i założeń oceny ryzyka,
wyznaczenie grupy roboczej, która będzie uczestniczyć w procesie oceny
ryzyka i zarządzania nim oraz zapewnienie kompetencji członków grupy,
zapewnienie materiałów i informacji potrzebnych do oceny ryzyka,
opis przyjętej metody oceny ryzyka,
zainteresowanie kierownictwa wdrażaniem wniosków z wyników oceny i
kontroli ryzyka,
wprowadzenie wyników oceny ryzyka do organizacji pracy i kształcenia
pracowników,
zapewnienie systematycznej, powtarzającej się oceny ryzyka.

4.1. Określenie celu oceny ryzyka
Ocena ryzyka może mieć różny zakres, treść i metodykę w zależności od:
• celu, dla którego ma być wykonana analiza.
• rodzaju niebezpieczeństw i zagrożeń.
• wielkości produkcji, gałęzi gospodarki.
4.2. Określenie założeń do oceny ryzyka i harmonogramu
Wychodząc z celu, dla którego analiza jest wykonywana, w założeniach należy podać:
• metodą oceny ryzyka,
• charakterystyką ocenianych systemów,
• określenie niebezpieczeństw, z uwzględnieniem wszystkich węzłów kluczowych w
systemie,
• zdefiniowanie metod pracy i czynności, przy czym należy brat pod uwagą nie
tylko normalne czynności, ale i tymczasowe oraz rzadkie oraz należy uwzględnić
wszystkich pracowników i inne osoby, które mogą być wystawione na ryzyko itd.
Harmonogram pomoże zsynchronizować poszczególne etapy oceny ryzyka i umożliwi
śledzenie realizacji określonych zadań.
4.3. Dobór oceniających ryzyko
•

właściwsze jest powierzenie oceny ryzyka raczej grupie niż jednemu
człowiekowi (eliminuje się w ten sposób subiektywizm czynnika ludzkiego),

•

w grupie roboczej powinien być zarówno specjalista od teorii oceny ryzyka jak i
praktycy, którzy znają produkcję, technologię czy oceniane urządzenie,

•

oceną ryzyka należy zainteresować wszystkich pracowników mogących mieć
wpływ na oceniany system,
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•

zatrudnienie specjalistów z zewnątrz ma tę zaletę, że umożliwia niezależne,
fachowe spojrzenie,

•

w grupie roboczej prowadzącej oceną ryzyka powinno pracować od dwóch do
pięciu koordynatorów, którzy w zależności od rodzaju niebezpieczeństwa
powoływaliby innych specjalistów,

•

potrzebne jest, by oceniający mieli dostateczne kwalifikacje w danej dziedzinie;
powinni mieć umiejętność identyfikacji niebezpieczeństwa, analizowania, w jaki
sposób niebezpieczeństwa te mogą zagrozić człowiekowi i umieć ocenić
prawdopodobieństwo i doniosłość wypadku,

•

pracodawca powinien umożliwić tym pracownikom przygotowanie fachowe nie
tylko w dziedzinie technicznej, ale też i w metodach analizy logicznej,
modelowania i oceny,

•

bez względu na to kto dokonuje oceny ryzyka, za poziom oszacowania ryzyka i
przyjętych kroków służących jego eliminacji lub zmniejszeniu zawsze
odpowiada pracodawca.

4.4. Zapewnienie informacji oceniającym
Osoby, które mają oceniać ryzyko, powinny zapoznać się z różnorodnymi informacjami,
takimi jak:
• organizacja pracy i metody pracy,
• wykorzystywane maszyny, urządzenia, technologie i materiały,
• statystyka, analiza i rozwój wypadkowości,
• źródła zagrożeń i ryzyka, które są już znane,
• relacja między źródłem ryzyka i jego skutkiem,
• prawdopodobieństwo zagrożeń i ciężkość szkody,
• liczba zagrożonych osób, zasięg zakładanych szkód,
• przepisy, normy i wymogi bezpieczeństwa.
Informacje można uzyskać z następujących źródeł:
• dokumentacja techniczna i dokumentacja eksploatacji maszyn, urządzeń i
technologii,
• przepisy organizacyjne i techniczne przedsiębiorstwa, pisemne polecenia i
metody pracy,
• dane o wypadkowości, częstości zachorowań, niepożądanych wydarzeniach,
awariach, informacje o zagrożeniach wypadkiem,
• protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
• konsultacje ze specjalistami i pracownikami,
• przepisy prawne, normy, w tym europejskie, literatura fachowa, instrukcje itp.
4.5. Przyjęcie metody i oceniania ryzyka
Schemat blokowy postępowania przy ocenianiu ryzyka ukazano na rysunku 1.
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.0. START
Przygotowanie

1. Dobór ocenianego systemu
i określenie jego parametrów

2. identyfikacja
niebezpieczeństw

3. Identyfikacja
zagrożeń

Spełnienie
wymagań
przepisów

4. Zgodność z
przepisami

NIE

TAK

5. Szacowanie ryzyka dla
poszczególnych zagrożeń
Ryzyko akceptowalne

KONIEC

6. Ocena ryzyka (bezpieczeństwa
systemu)
Ryzyko nie do przyjadą

7. Zmniejszenie lub eliminacja
ryzyka
Rys. 1. Schemat postępowania przy ocenianiu ryzyka
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5.1. Dobór ocenianego systemu i jego definiowanie
Pierwszym krokiem systematycznej oceny ryzyka jest wybór ocenianego systemu.
Ocenianym systemem może być maszyna, urządzenie, technologia, przestrzeń robocza,
wykorzystywany materiał itd. Wyznaczenie ocenianego systemu pokaże nam, gdzie
występuje niebezpieczeństwo.
Wybór możliwy jest w zasadzie na podstawie dwóch metod:
a) poprzez spisanie wszystkich przestrzeni produkcyjnych, maszyn, urządzeń,
węzłów technologicznych, prac i materiałów, gdzie można zakładać zagrożenie
życia i zdrowia osób. Każda pozycja spisu będzie stanowić odrębny oceniany
system, którego analizę trzeba będzie wykonać. Na przykład, badanym systemem
będzie żuraw (maszyna), spawanie (technologia), klatka schodowa (przestrzeń
robocza) itd.;
b) na podstawie zalecanego, ogólnego wykazu niebezpieczeństw (podanego
przykładowo w rozdziale 5.2 ) można zlokalizować stanowiska pracy i metody
pracy, gdzie niebezpieczeństwa te występują. Miejsca te będą elementem
badanego systemu. Na przykład dla niebezpieczeństwa - prądu elektrycznego,
musimy stwierdzić, gdzie, w jakich miejscach, albo przy których czynnościach
można zakładać zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Metoda ta ma tę zaletę, że
kolejne kroki analizy będą takie same dla wielu określonych miejsc - elementów
ocenianego systemu.
Pod uwagę należy wziąć nie tylko normalny proces produkcyjny, ale też i działania
szczególne (na przykład, jeśli ciężki ładunek wnosić się będzie po schodach lub naprawy
specjalne itp.) Szczególną uwagę należy poświęcić substancjom niebezpiecznym,
których niepożądane działania mogą spowodować istotne szkody (przy zapobieganiu
wielkim awariom przemysłowym obowiązuje szczególny system).
Częścią tego przedsięwzięcia ma być też zdefiniowanie ocenianego systemu, a zatem
określenie jego parametrów. Na przykład wielkości napięcia, szybkości podnoszenia,
stężenia, temperatury itp. Chodzi o istotne fekty, ponieważ jeśli konieczne będzie
podjęcie jakichś kroków, jedną z dróg może być zmiana parametrów ocenianego
systemu. Takie parametry nazywane są czynnikami ryzyka.
Do charakterystyki systemu należy na przykład także poziom obsługi urządzenia.
Chodzi o to, czy są to osoby przeszkolone, doświadczone albo czy mogą wejść w
kontakt z nim także osoby niefachowe, a nawet dzieci.
5.2. Identyfikacja niebezpieczeństw
Jeśli ocenia się wybrany system (maszynę, pracę, przestrzeń roboczą itd.), należy w nim
określić te cechy, charakterystyki i aspekty, które są możliwą przyczyną powstania
szkody.
Inną drogą jest systematyczna analiza wszystkich aspektów ocenianego systemu na
podstawie dokumentacji, statystyki wypadkowości i innych materiałów oraz identyfikacja
niebezpieczeństw bezpośrednio na stanowisku pracy.
Należy stwierdzić, co na stanowisku pracy lub podczas pracy mogłoby spowodować
szkodę.
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Dobrą wskazówką mogą być przykłady niebezpieczeństw, które dotyczą konkretnych
prac i sytuacji, np. wykazy zamieszczone w normach.
Należy uwzględnić m.in. następujące czynniki:
a) Urządzenia robocze
niedostateczne zabezpieczenie części wirujących i ruchomych
swobodny ruch części lub materiału (spadających, walcujących,
ślizgających się, zatrzaskujących się, odpadających, huśtających się,
przewracających się), które mogą dosięgnąć człowieka
ruch maszyn i środków transportu
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu (tarcie, pojemniki pod ciśnieniem)
uchwycenie, skaleczenie, wciągnięcie, ukłucie, uderzenie, zdarcie,
zmiażdżenie, amputacja (zagrożenia mechaniczne)
b) Warunki pracy i organizacja stanowisk pracy
niebezpieczne powierzchnie (ostre krawędzie, rogi, szpice, szorstkie
powierzchnie, śliskie powierzchnie, wystające części)
prace na wysokości
prace w niewłaściwej pozycji (jednostronne obciążenie)
ograniczone pomieszczenia (praca między umieszczonymi na stałe
elementami)
możliwość potknięcia się i poślizgnięcie (wilgotne i śliskie powierzchnie)
stabilność pracownika
wpływ wykorzystywania środków zabezpieczających i inne aspekty pracy
metody i techniki robocze
wejścia i prace w zamkniętych pomieszczeniach
c) Wykorzystywanie elektryczności
elektryczne wyłączniki maszyn
instalacja elektryczna
urządzenia elektryczne, sterowniki, izolacja
przenośne urządzenia elektryczne
energia elektryczna, która może spowodować pożar lub wybuch
napowietrzne linie elektryczne
d) Narażenie na działanie substancji zagrażających zdrowiu
wdychanie, zażycie lub wchłonięcie przez skórę niebezpiecznych
substancji, w tym aerozoli i drobnych cząstek
używanie materiałów palnych i wybuchowych
brak tlenu
obecność substancji żrących
substancje radioaktywne
substancje podrażniające
e) Narażenie na działanie czynników fizycznych
promieniowanie elektromagnetyczne (cieplne, RTG, jonizujące)
lasery
hałas i ultradźwięki
wibracje
substancje i środowisko zimne

-

substancje pod ciśnieniem (stężone powietrze, para, ciecze)
narażenie na działanie czynników biologicznych
ryzyko zarażenia mikroorganizmami, egzo i endotoksynami
występowanie alergenów

f) Czynniki związane ze środowiskiem i klimatem w miejscu pracy
niewłaściwe oświetlenie
niewłaściwa temperatura, wilgotność, wietrzenie
zanieczyszczenie, nieporządek
t) Relacje między miejscem pracy a czynnikiem ludzkim
zależność systemu bezpieczeństwa od dokładnych informacji
zależność od umiejętności i zdolności personelu
zależność od komunikowania się i właściwych poleceń zmieniających
warunki pracy
konsekwencja przy zakładanej realizacji bezpiecznych metod pracy
odpowiednie środki ochrony
niedostateczna motywacja do bezpiecznej pracy
czynniki ergonomiczne
g) Czynniki psychologiczne
obciążenie pracą (intensywność, monotonia)
rozmiary miejsca pracy, na przykład klaustrofobia, osamotnienie w
miejscu pracy
wpływ konfliktów
wpływ podejmowania decyzji w sytuacji stresowej
niski poziom zarządzania
-.
reakcje w wypadku sytuacji alarmowych
h) Organizacja pracy
czynniki procesu pracy (praca nocna, odpoczynek itd.)
zarządzanie
konserwacja, szczególnie urządzeń związanych z bezpieczeństwem
zapewnienie poszukiwania przyczyn urazów i sytuacji wyjątkowych
i)

Pozostałe czynniki
niebezpieczne działania innych osób
praca ze zwierzętami
niesprzyjające warunki atmosferyczne
zmiany stanowisk pracy
praca pod wodą

5.3. Identyfikacja zagrożeń
Należy uwzględnić następujące aspekty:
• Kto może być wystawiony na działanie niebezpieczeństwa.
Trzeba uwzględniać nie tylko pracowników produkcyjnych, ale także wykonujących
czynności pomocnicze i serwisowe - konserwatorów, sprzątających, pracowników
innych firm i serwisów, gości, ratowników, wycieczki itp.
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• Jaki jest zasięg działania niebezpieczeństwa.
Trzeba mieć informacje o strefach zagrożenia, granicach układu człowiek - maszyna środowisko i warunkach oddziaływania niebezpieczeństwa, na przykład o strefie
zagrożenia przy wycieku niebezpiecznej substancji, o niebezpiecznym zasięgu żurawia
itp.
• Charakterystyka niebezpieczeństwa i sposób jego inicjacji
Zagrożenie zależy od parametrów ocenianego systemu i niebezpieczeństwa. Na przykład,
przy wyższej szybkości powstają kolejne możliwości obrażeń - kolejne
niebezpieczeństwa. Zagrożenie zależy też od możliwości inicjacji niebezpieczeństwa,
mogącego spowodować szkodę, jak również od stopnia ochrony. Na przykład, jeśli
niebezpieczeństwem jest prąd elektryczny, który w kontrolowanym systemie faktycznie
występuje, nie należy mówić o zagrożeniu, jeśli przewody są dostatecznie izolowane, a
obwód zabezpieczony.
• Kombinacja większej liczby niebezpieczeństw.
Jeśli istnieje możliwość oddziaływania większej ilości niebezpieczeństw, możemy mieć
do czynienia z innym zagrożeniem powstałym w wyniku integracji oddziaływań tych
niebezpieczeństw. Na przykład, jeśli grozi, że osoba zatruje się gazem i zemdleje w
określonym pomieszczeniu, gdzie jest 30 cm wody, grozi jednocześnie, że się utopi.
•

Z jednego niebezpieczeństwa może wywodzić się jedno zagrożenie lub więcej.

5.4. Ocena spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i norm
Ten krok często pozostaje nie włączony w algorytm zarządzania ryzykiem. Oczywiście,
zakłada się, że oceniany system spełnia przepisy bezpieczeństwa określone w ustawach,
rozporządzeniach, wytycznych, normach technicznych itd. Doświadczenie mówi jednak,
że właściwe jest włączenie tego kroku jeszcze przed oceną ryzyka. Respektowanie
postanowień prawa może bowiem w istotny sposób wpłynąć na parametry ryzyka:
prawdopodobieństwo i wagę niepożądanego wydarzenia. Jeśli już na tym etapie stan
będzie zgodny z przepisami bezpieczeństwa, nie będziemy musieli liczyć się z ryzykiem,
o którym rozstrzygają te przepisy.
Na tym etapie oceniający porównują, czy dane urządzenie, technologia, przestrzeń itp.
spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz dokumentacji
technicznej i instrukcji producenta.
W kroku tym po stwierdzeniu, że system:
• nie spełnia obowiązujących wymagań, należy realizować przedsięwzięcia zgodne z
przepisami i ponownie sprawdzić, czy nie zmieniły się parametry ocenianego systemu i
jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia z niego wynikają,
• spełnia obowiązujące wymagania, przechodzi się do kolejnego kroku.
5.5. Oszacowanie ryzyka
Ryzyko R wyraża prawdopodobieństwo powstania, a jednocześnie ciężkość następstw
ewentualnego niepożądanego wydarzenia. Mówimy, że ryzyko jest funkcją dwóch
podstawowych parametrów: prawdopodobieństwa p i następstw D (metoda
dwuparametrowa).
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Zależność tę można wyrazić matematycznie:
R=y(p,D).
gdzie/wyraża funkcję zależną od rodzaju oceny (może to być np. iloczyn).
Oszacowanie ryzyka można wykonać w trzech różnych formach, zależnych od
uzyskanych informacji, możliwości oceniających, a także od celu oceny ryzyka, rodzaju
zagrożeń itp.
• Ocena jakościowa wykorzystuje wypowiedź słowną do opisu różnego stopnia
prawdopodobieństwa i konsekwencji. Wykorzystywana jest szczególnie w celu
uzyskania ogólnego obrazu ryzyka wówczas, gdy chodzi o prostą produkcję lub gdy
brak jest danych liczbowych do oceny ilościowej.
• Ocena półilościowa to metoda, kiedy jakościowo opisane skale mają przypisane
wartości liczbowe, poprzez których kombinację określa się stopień zagrożenia i
następnie wysokość ryzyka. Jest to właściwa metoda dla oceny ryzyka na stanowisku
pracy, rozumianej jako punkt wyjścia do zwiększenia bezpieczeństwa w produkcji (na
przykład metoda punktowa).
• Ocena liczbowa wykorzystuje wartości liczbowe prawdopodobieństwa (1 na 100
000 cykli, 1 uraz na 100 000 pracowników itp.) i konsekwencje niepożądanego zjawiska
(wartość, stopień utraty zdrowia, szkody polityczne, ekologiczne itp.). Wykorzystywana
jest przy dokładnej i konsekwentnej ocenie ryzyka, szczególnie przy konstruowaniu
maszyn, przy wykorzystywaniu niebezpiecznych substancji itd.
• Do celów praktycznych podana jest przykładowo metoda zgodna z metodą
punktową. Jednak byśmy mogli dobrze ocenić ryzyko, należy właściwie oszacować jej
parametry: prawdopodobieństwo i konsekwencje.
5.5.1. Prawdopodobieństwo powstania szkody (wypadku)
Prawdopodobieństwo, że wypadek nastąpi, może być wyrażone w wartościach
względnych: częsty - sporadyczny - rzadki lub liczbą określającą, że wypadek wystąpi
raz na określoną liczbą zjawisk lub jednostek czasu. W praktyce i w literaturze fachowej
używa się pojęcia liczności wystąpienia zagrożenia lub zjawiska negatywnego. Różnicy
między prawdopodobieństwem a licznością właściwie nie ma, polega ona tylko na formie
wyrażenia.
Przy ocenie prawdopodobieństwa wypadku należy się opierać:
- na danych dotyczących wypadkowości w przeszłości lub w podobnych
wypadkach,
- na danych statystycznych dotyczących niezawodności,
- na fachowych szacunkach specjalistów.
Należy przy tym brać pod uwagę czynniki, które wpływają na prawdopodobieństwo
wypadku:
•

czynniki wymierne
- czas oddziaływania niebezpieczeństwa, czas wystawienia na jego działanie,
- parametry systemu (szybkość maszyny, itp.),
- szybkość powstania wydarzenia;
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•

czynniki niewymierne
- czynnik ludzki - kwalifikacje, koncentracja uwagi, stres łtp.
- poziom konserwacji,
- jakość prac kontrolnych, rewizyjnych i próbnych,
- niezawodność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- rozpoznawanie wystąpienia niebezpieczeństwa, itd.

Określenie istotności poszczególnych czynników przy wystąpieniu konkretnego
negatywnego zjawiska jest treścią fachowych dyskusji zespołu oceniającego. Oceniający
rozważają jednocześnie, czy jest potrzebne uwzględnienie innych czynników, które mogą
zależeć od rodzaju prac lub technologii.

6.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE
ELIMINACJI RYZYKA

W

CELU

OBNIŻENIA

LUB

Jeśli przy ocenie bezpieczeństwa systemu okazało się, że ryzyko ma wartość wyższą, niż
akceptowalna, należy zaproponować rozwiązaniaw celu całkowitej eliminacji lub
obniżenia ryzyka.
Całkowicie ryzyko można wyeliminować tylko wówczas, jeśli usunie się
niebezpieczeństwo (na przykład używany klej chemiczny zastąpi się innym,
nieszkodliwym) albo jeśli usunie się zagrożenie (na przykład usunie się osoby z
zagrożonego pomieszczenia). Jeśli w ocenianym systemie istnieje niebezpieczeństwo,
które wywołuje zagrożenie o wyższym ryzyku niż akceptowalne, należy zakładać, że
spowoduje obrażenia lub szkodę, jeśli nie podejmie się żadnych kroków zwiększających
bezpieczeństwo.
W celu obniżenia ryzyka należy w sposób fachowy określić konieczne działania. Wiele
zależy od doświadczenia i inwencji osób, które mają je zaproponować. Istnieją jednak
metody i zasady standardowe, które umożliwiają systematyczne podejście do
podejmowania takich przedsięwzięć (na przykład EN 292, metody zarządzania ryzykiem,
itd.). Przedstawimy tu dwie ramowe metody.
6.1. Metoda priorytetu kroków naprawczych
Przy przyjmowaniu przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo obowiązuje zasada
priorytetu. W pierwszej kolejności powinno się przyjmować kroki w celu ochrony
zbiorowej, a kiedy nie można tego osiągnąć przy pomocy obecnie dostępnych środków,
stosuje się ochronę indywidualną.
Kolejną zasadą jest, że ryzyko obniża się przede wszystkim przy pomocy rozwiązań
konstrukcyjnych i projektów. Jeśli nie osiągnie się pożądanego poziomu bezpieczeństwa,
proponuje się wykorzystanie urządzeń zabezpieczających. Jeśli ochrona jest
niedoskonała, kontynuuje się indywidualną ochronę pracowników i podejmuje
przedsięwzięcia organizacyjne. Problem ryzyka resztkowego rozwiązuje się poprzez
instrukcje bezpieczeństwa, metody pracy i szkolenie pracowników.
6.2. Metoda dostosowania parametrów ryzyka i czynników ryzyka
Metodę tę można dobrze wykorzystać do systematycznej oceny ryzyka, podczas której
na podstawie analizy można określić to, co najbardziej wpływa na parametry ryzyka
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(prawdopodobieństwo i następstwa) i te parametry systemu czy czynniki ryzyka, które
najbardziej wpływają na wartość ryzyka.
Główną zasadą metody jest zmiana albo dostosowanie tych czynników tak, by obniżyć
ryzyko:
•

Przede wszystkim należy się starać obniżyć ryzyko bezpośrednio u źródła poprzez usunięcie niebezpieczeństwa. Jeśli niebezpieczeństwem jest prąd
elektryczny, można zmienić napięcie z 220 V na 24 V - usunie się
niebezpieczeństwo. Podobnie, jeśli szkodliwą substancję chemiczną zastąpi się
nieszkodliwą,

•

Można zmieniać parametry ocenianego systemu. Na przykład przez obniżenie
prędkości, obniżenie potencjalnej energii, wprowadzenie urządzeń ochronnych
itp.

•

Obniżenie prawdopodobieństwa powstania niepożądanego wydarzenia. Na
przykład poprzez skrócenie czasu narażenia, przeszkolenie obsługi,
udoskonalenie konserwacji i kontroli itp.

•

Obniżenie konsekwencji możliwego niepożądanego wydarzenia, na przykład
poprzez usunięcie zagrożonych osób, wprowadzenie urządzeń alarmowych itd.

6.3. Określenie priorytetów przy podejmowaniu działań korygujących
Przy określaniu priorytetów należy oprzeć się na wnioskach z oceny ryzyka w zależności
od jego stopnia. W systemach o wysokim ryzyku należy działać natychmiast - poprzez
przerwanie eksploatacji lub inne rozwiązania tymczasowe.
Do planu działań należy jednak włączyć i ryzyka akceptowalne, ponieważ je także można
obniżyć, udoskonalić warunki pracy i stosunki na stanowisku pracy.
Następnie należy sprawdzić czy przy proponowanych krokach zmieni się ryzyko. A
zatem ponownie poddać system analizie zgodnie z podanym algorytmem i sprawdzić, czy
ryzyko resztkowe jest akceptowalne.
7.
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KWALIFIKACJA KONTROLI PROWADZONEJ METODAMI
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH- ZAŁOŻENIA NOWEJ
METODOLOGII W ZASTOSOWANIU DO URZĄDZEŃ
CIŚNIENIOWYCH
GRACJAN WIŚNIEWSKI
Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa
Normalny proces zapewnienia odpowiedniości stosowania i prowadzenia badań
nieniszczących stanowi o stosowaniu procedur i instrukcji opracowanych na podstawie
przepisów i norm badań i prowadzeniu ich przez personel posiadający potwierdzoną
właściwymi certyfikatami kompetencję. Istniejąjednak obszary zastosowań - szczególnie
zastosowań przemysłowych badań nieniszczących i uzasadnione okoliczności, że takie
postępowanie może nie być odpowiednie, szczególnie tam gdzie względy bezpieczeństwa
urządzeń lub konsekwencje ekonomiczne nie odpowiedniego stosowania i oceny badań
są szczególnie niebezpieczne.
Działania zmierzające do zapewnienia zwiększenia
pewności i skuteczności
stosowanych metod/technik badawczych metodami badań nieniszczących w
proponowanej nowej metodologii tych badań zwane jest kwalifikacją kontroli
(inspection qualification), która połączona jest oceną technicznego uzasadnienia
(technical justification).
Jedną z metod przygotowania do wprowadzenia tej metodologii jest prezentowany
kwestionariusz opracowany przez Grupę Zadaniową '3 — Kontrola, Europejskiej Rady
Badawczej Urządzeń Ciśnieniowych (EPERC
Metody diagnostyki urządzeń technicznych, które z istoty swojej konstrukcji,
procesu wykonania i cech eksploatacyjnych mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla
człowieka, mienia i środowiska, oparte są przeważnie o istniejące dokumenty
normatywne, procedury i instrukcje badawcze. Od osób prowadzących badania,
szczególnie metodami nieniszczącymi, wymaga się odpowiednich kwalifikacji
potwierdzonych certyfikatami. Gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników.
Taki konwencjonalny sposób podejścia był stosowany od wielu lat i uznawany jako
odpowiedni w wielu zastosowaniach, zarówno badań prowadzonych w przemyśle jak i
laboratoryjnych.
Wymuszane postępem techniki oraz zmianami legislacyjnymi (tu najbardziej
zamiennym przykładem są wdrażane nowe przepisy prawa europejskiego, a szczególnie
dyrektywy Unii Europejskich z grupy tzw. dyrektyw „Nowego Podejścia" oraz
zharmonizowane z tymi wymaganiami normy europejskie) powodują, że powstaje wiele
nowych obszarów zastosowań
i okoliczności, gdy dotychczasowy sposób
postępowania może nie być do końca odpowiedni.
Dotyczyć to może szczególnych zastosowań metod badawczych na przykład gdy:
- powodowane są one względami bezpieczeństwa wynikającymi z odpowiednich
wymagań prawnych,
- konsekwencjami ekonomicznymi wynikającymi np. uszkodzeń lub wypadków,
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- są one nieodpowiednie celem ustalenia ich wiarygodności co w konsekwencji może
być szczególnie dotkliwe dla każdej ze stron zaangażowanych w proces badawczy tj.
wytwórcy lub użytkownika lub jednostki inspekcyjnej.
W takich przypadkach może wystąpić potrzeba dodatkowych ocen stosowanych
metod (procedur, instrukcji) sprowadzająca się do walidacji, celem zapewnienia ich
zdatności i powtarzalności w stosunku do każdej z wymienionych stron prowadzących
badania nieniszczące i gdy konwencjonalne podejście nie jest wystarczające, na przykład:
zastosowana metoda badań jest metodą (techniką) nową,
nie jest ona opisana przez znaną (uznaną) normę badań lub wyrobu, nie
posiada odpowiedniego uznania w normach tzw. dobrej praktyki
laboratoryjnej (badawczej).
Takie działanie, zapewniające dodatkowe potwierdzenie wiarygodności, spełnienia
celu i przydatności (warunków spełnienia celu), w przypadku badań nieniszczących jest
znane jako „kwalifikacja kontroli" (ang. inspection qualification).
Wymienione działania są definiowane jako systematyczna ocena określonych
systemów badań nieniszczących, na którą składa się kombinacja wzajemnych zależności
pomiędzy:
- pisemnymi procedurami/instrukcjami badań metodami nieniszczącymi,
- wyposażeniem pomiarowo-badawczym,
- kwalifikacjami (certyfikacją personelu),
celem zapewnienia odpowiedniej weryfikacji potwierdzającej, że wymienione elementy są
właściwe dla uzyskania założonego celu.
Ocena jest dokonywana jako kombinacja prób i badań praktycznych oraz
przeprowadzanie tzw. działań w zakresie nazywanym „technicznym uzasadnieniem"
(ang. technical justification), na które składają się wszystkie informacje i poświadczenia
wiarygodności badania, włączając w to uprzednie doświadczenie w ich stosowaniu,
przygotowawcze badania laboratoryjne, modelowanie matematyczne, przesłanki fizyczne
itp.
Zbiór wymienionych wyżej źródeł informacji i danych musi być oceniany oddzielnie
dla każdego przypadku, dla którego zalecane jest stosowanie metodologii technicznego
uzasadnienia.
Celem kwalifikacji kontroli prowadzonej metodami badań nieniszczących jest
uzyskanie pewności, że system kontroli pozwoli na uzyskanie wymaganych celów w
rzeczywistych warunkach kontroli metodami nieniszczącymi.
Podstawą kwalifikowania są normy badań, które pozwalają na stosowanie technik
kontroli spełniających wymagane cele. Kwalifikowanie jest efektywnym sposobem
harmonizacji wymagań kontrolnych, będąc jednocześnie otwartym na każdy ze
sposobów kontroli.
Potrzeba kwalifikowania kontroli prowadzonej metodami nieniszczącymi powinna
być zdefiniowana przez wszystkie zainteresowane strony: wytwórcę, użytkownika i,
jeżeli ma to zastosowanie, przez trzecią stronę - jednostkę inspekcyjno-kontrolną.
Kwalifikowanie kontroli powinno być stosowane w przypadkach, gdy nieskuteczna
metoda badań nieniszczących może mieć poważny wpływ na bezpieczeństwo lub
ekonomiczną eksploatację urządzenie technicznego. Innym przykładem stosowania
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kwalifikowania
badań.

inspekcji może być stosowanie nieznormalizownych metod/technik

Przedstawiona charakterystyka nowego podejścia dotycząca kwalifikowania kontroli
stała się przedmiotem bardzo intensywnych prac i rozważań, podjętych z inicjatywy
EUROPEAN PRESSURE EQUIPMENT RESEARCH COUNCIL (EPERC) na zlecenie
odpowiednich gremiów Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za wdrożenie do
praktyki stosowania dyrektywy 97/23/EC „ Urządzenia ciśnieniowe". Zagadnieniu temu
poświęcone było m.in. seminarium zorganizowane w listopadzie ub. roku w Petten
(Holandia) pt. „Is there a need for inspection qualification for manufacturing NDT
inspections?"
Podczas seminarium dyskutowana była opisana wyżej filozofia postępowania, na
podstawie wstępnej definicji kwalifikacji kontroli przeprowadzanej metodami badań
nieniszczących:
„ Systematyczna ocena określonego systemu badań nieniszczących na którą składają się
kombinacja pisemnych procedur kontroli, wyposażenia pomiarowo-badawczego i
kompetencji personelu celem zapewnienia weryfikacji , że jest on zdatny do spełnienia
celu. Ocena jest prowadzona jako kombinacja praktycznych prób
oraz działań
nazywanych technicznym uzasadnieniem."

ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu aktualnych wymagań w przypadku
dotyczącym zastosowań badań nieniszczących w procesie wytwarzania i użytkowania
urządzeń ciśnieniowych.
Punktem wyjścia prezentowanych wystąpień był przegląd aktualnej praktyki takich
działań w przypadku kontroli przeprowadzanej w fazie eksploatacji, których zasady
mogą być przenoszone do kontroli metodami badań nieniszczących w fazie wytwarzania.
Szczegółowe sposoby wdrożenia takiej metodyki wymaga jednak przystosowania do
określonych sytuacji wobec faktu, że wiele doświadczeń praktycznych uzyskanych z
różnego rodzaju praktyk badawczych i kontrolnych prowadzonych w fazie eksploatacji
jest uwzględnione w nowych przepisach, w tym np. dyrektywach, w których określone
są minimalne lub zasadnicze wymagania, lub w normach zharmonizowanych z tymi
przepisami.
Stwierdzono ponadto, że różne poziomy kwalifikacji kontroli mogą być określane w
zależności od wymaganych prób badawczych (otwarte i ślepe próby badawcze),
stosowanej metody technicznego uzasadnienia (TU), lub nadzoru prowadzonego przez
jednostkę inspekcyjno-kontrolną. Przykładowe poziomy kwalifikacji kontroli zestawione
zostały w tablicy 1.
W przypadku kwalifikacji inspekcji niezbędnym jest określenie celu kontroli w
odniesieniu do charakterystyk badanego elementu/urządzenia i określenie wad oraz
ocena realizacji celów kontroli, rozumianych jako stwierdzonych wskazań od
nieciągłości i ich wymiarowania.
Relatywnie ważnym dla uzyskania celów kwalifikacji kontroli i samej realizacji
takiego postępowania, jest czynnik ludzki - jego kompetencja rozumiana jako
kwalifikacja i doświadczenie do prowadzenia tego typu działań. Zależność ta została
przedstawiona w tablicy 2.
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Tablica 1
PROCEDURA
kwalifikacje
kwalifikacja
w ramach nadzoru
określona kwalifikacja:
trzecia strona
1
otwarte próby +TU*
określona kwalifikacja:
wewnętrzna
2
otwarte próby +TU*
ogólna kwalifikacja
3
nie ma zastosowania
przepisu technicznego
objęte przepisami
4
nie ma zastosowania
technicznymi
* TU -techniczne uzasadnienie (technical justification)
Poziom

PERSONEL
certyfikacja
dodatkowa
zgodnie z EN 473
kwalifikacja
tak
określony moduł
kwalifikacji
tak
wewnętrzne określone
szkolenie
tak
wewnętrzne określone
szkolenie
tak
nie

Tablica 2

techniki badawcze/procedury
badawcze
wyposażenie
umiejętności i doświadczenie
personelu

Kwalifikacja i certyfikacja
personelu
niska

Kwalifikacja personelu

niska
wysoka

wysoka
wysoka

wysoka

Stosowane schematy certyfikacji personelu badań nieniszczących - zarządzane przez
trzecie strony, nie zawsze związane z prowadzeniem działań inspekcyjnych lub
całkowicie oderwane od takich działań, są z natury ogólne. Cele ich działań
certyfikacyjnych oraz praktyczne zastosowania nie pokrywają się z działaniami
prowadzonymi w realnych warunkach, pozostawiając takie działanie użytkownikowi pracodawcy personelu badań nieniszczących ( autoryzacji personelu).
Wstępnie rozróżnić można różne poziomy postępowania i potencjalnej kwalifikacji
personelu badań nieniszczących jako:
- schemat kwalifikacji i certyfikacji oparty na wymaganiach normy EN 473,
- schemat kwalifikacji i certyfikacji oparty na wymaganiach normy EN 473 +
określone szkolenie i egzaminowanie (autoryzacja przez pracodawcę),
schematy certyfikacji personelu mogą wygenerować określone moduły do
określonych zastosowań kwalifikacji inspekcji,
Dostrzegając potrzebę dalszych prac w zakresie tego zagadnienia w ramach
Komitetu Technicznego CEN/TC 138 „ Badania nieniszczące", utworzono nową Grupę
Roboczą WG 9 „ Methodology for qualification of NDT", która zajmuje się metodologią
prowadzenia badań nieniszczących, metodami oceny przydatności badań nieniszczących
celem uzyskania określonych celów w konkretnych zastosowaniach.
Założenia opracowywania dokumentów normalizacyjnych dotyczących tego
zagadnienia zostały zaprezentowane na Trzeciej Międzynarodowej Konferencji pt.
„Certification -99 NDT in new millenium", które odbyło się w Meriden (Wielka
Brytania) w kwietniu 1999 roku.

Prace Grupy 9 rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca br., a grupa uzyskała
potwierdzenie włączenia do mandatu Komisji Europejskiej (M/071) dotyczącego
opracowania norm europejskich zharmonizowanych z wymaganiami dyrektywy
97/23/EC: „Urządzenia ciśnieniowe".
Urząd Dozoru Technicznego poprzez swój bezpośredni udział w wymienionych
spotkaniach i pracę swego przedstawiciela w Komisji Technicznej CEOC/NDE „Badania
nieniszczące" uczestniczył we wszystkich dotychczasowych pracach tego gremium. UDT
uzyskał status pełnego obserwatora i uczestnika prac CEN/TC 138 WG 9. Wyniki
działalności Grupy będą wykorzystane w pracach Urzędu dotyczących wdrożenia do
praktyki tych zagadnień, o czym będziemy informowali w miarę postępu wszystkie
zainteresowane jednostki i instytucje, w tym szczególnie wytwórców urządzeń
ciśnieniowych.
Wybrane zagadnienia omawiające wkład UDT i innych polskich instytucji oraz
organizacji oraz udział w ankiecie EPERC nt. kwalifikacji kontroli prowadzanej
metodami badań nieniszczących, celem przybliżenia jej zakresu i metodologii, zostały
zaprezentowane w niniejszym referacie.
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ANKIETA EPERC - KWALIFIKACJA KONTROLI PRZEPROWADZANEJ METODAMI
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (WYBRANE ELEMENTY ANKIETY)
INSTYTUCJA :
ADRES:
KRAJ:

/ ankieta ma charakter poufny; żadne osoby postronne nie będą. w jakikolwiek sposób informowane o jej wynikach /

1./..../
2. Klasyfikacja instytucji na podstawie zaangażowania jako strony •
- wytwórca
- użytkownik
-jednostka inspekcyjna
- jednostka notyfikowana
- władze państwowe
- inni / określić
/
3. Rodzaj wytwarzanych urządzeń technicznych /dotyczy wytwórców urządzeń/
- zbiorniki ciśnieniowe / stacjonarne/
- zbiorniki ciśnieniowe / przewoźne i przenośne/
- rurociągi technologiczne wysokociśnieniowe
- kotły parowe
- zbiorniki magazynowe,
- rurociągi przesyłowe / medialne/
- elementy wyposażenia i armatura
- inne/określić jakie
/
4. Sektor lub zakres działalności
- wytwarzanie energii
- przemysł petrochemiczny
- konstrukcje morskie
- rurociągi
- dostawy gazu
-inne / określić/

•

-

5. /.../

6. Kto obecnie prowadzi badania kontrole metodami badań nieniszczących w instytucji/
organizacji ? / dotyczy wytwórcy i użytkownika/ .
A. kontrola wytwarzania (MI -Manufacturing Inspection) *
- własne służby
- zewnętrzna jednostka kontrolna
- obie jak wyżej wymienione / podać .% udział/
- nie ma zastosowania w przypadku instytucji
B. kontrola przedeksploatacyjna i konserwacja (ISI off - stream & PSI) *
- własne służby
- zewnętrzna jednostka kontrolna
- obie jak wyżej wymienione / podać.% udział/
- nie ma zastosowania w przypadku instytucji
C. kontrola ekspoloatacyjna (ISI-on stream)*
- własne służby
- zewnętrzna jednostka kontrolna
- obie jak wyżej wymienione / podać .% udział/
- nie ma zastosowania w przypadku instytucji
7. Które metody badań nieniszczących są stosowane w przypadku kontroli ? / dotyczy
wyłącznie jednostek zaangażowanych bezpośrednio w czynności kontrolne /
- ultradźwiękowe ( UT),
- radiograficzne promieniami X, gamma ( RT),
- prądami wirowymi (ET),
- magnetycznymi (MT)
- penetracyjne ( PT)
- wizualne (VT)
- emisji akustycznej (AE)
- termograficzne
- inne /określić jakie/
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8. Standardowe metody techniki badań nieniszczących stosowane opisane w przepisach
kontrolnych/ warunkach technicznych / dotyczy wyłącznie jednostek zaangażowanych
bezpośrednio w czynności kontrolne /
""-. '
•••'•••
nigdy
okazyjnie
często
zawsze
MI
ISI-off&PSI*
ISI on*
9. Pisemne procedury dostępne do celów prowadzonych kontroli / dotyczy wyłącznie
jednostek zaangażowanych bezpośrednio w czynności kontrolne /
nigdy
okazyjnie
często
zawsze
MI
ISI-off&PSI
ISI on*
10. 11.
12. Jaki rodzaj kontroli metodami badań nieniszczących jest prowadzonj w jednostce ?
dol>c/\ wjjacyinc leJhOaiok /aangayowdnveh biapośiednio Vr C/VVWOMI konltolnj,
_
_
Kontrola w>twar/iłiiia (Ml)
_ _ _ _
Kontrola ręczna
a) elementy badane /kontrolowane,
b) metody badań nieniszczących ( UT, RT, ET, MT, VT)
Kontrola zautomatyzowana
a) poziom zautomatyzowania:
- automatyczne zbieranie danych (ADC) ,
- automatyczne przetwarzanie danych i wyświetlanie (ADP),
- automatyczna interpretacja danych (ADI),
b) elementy badane/ kontrolowane,
c) metody badań nieniszczących (UT, RT, ET, MT,)
ISIoff-stream&PSI
Kontrola ręczna
a) elementy badane /kontrolowane,
b) metody badań nieniszczących (UT, RT, ET, MT, VT)
Kontrola zautomatyzowana
a) poziom zautomatyzowania:
- automatyczne zbieranie danych (ADC),
- automatyczne przetwarzanie danych i wyświetlanie (ADP),
- automatyczna interpretacja danych (ADI),
b) elementy badane/ kontrolowane,
c) metody badań nieniszczących ( UT, RT, ET, MT,)
ISI on stream
Kontrola ręczna
a) elementy badane /kontrolowane,
b) metody badań nieniszczących ( UT, RT, ET, MT, VT)
Kontrola zautomatyzowana
a) poziom zautomatyzowania:
- automatyczne zbieranie danych (ADC),
- automatyczne przetwarzanie danych i wyświetlanie (ADP),
- automatyczna interpretacja danych (ADI),
b) elementy badane/ kontrolowane,
c) metody badań nieniszczących ( UT, RT, ET, MT,)
13. Poziomy akceptacji w. przypadku wskazań śą określane zazwyczaj na podstawie / doty-

czywylącznie jednostek zaangażowanych bezpośrednio w czynności kontrolne /

Kontrola wytwarzania (MI)
poziom jakości / przepisy techniczne/
fitness for purpose (FFP)*
oba sposoby jak wyżej

zawsze

często

czasami

nigdy

zawsze

często

czasami

nigdy

ISI off-stream & PSI
poziom jakości / przepisy techniczne/
fitness for purpose (FFP)*
oba sposoby jak wyżej
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ISIon-stream

;',,"".
zawsze

"•''',

>
często

czasami

-

nigdy

poziom jakości / przepisy techniczne/
fitness for purpose (FFP)**
oba sposoby jak wyżej
15/ Czyjlziałaniajkonirollie metodajmi Wdajń nieniszępcych.pjcowadzonesąSy ramach
systemu zapewnienia j aKÓjści '/'dotyczy wyłącznie jednos"tek%aahgazowanych 'bezpośrednio w
r
czynności kontrolne /
"<r
''/ V, '
. ** '
"f* " r
nie
nie wiadomo
w trakcie ustanawiania
tak
jeżeli tak lub w trakcie, zgodnie z :
a) ISO 900..
b)EN4500....
c)

-

, KWALIFIKACJI- 1'RRSONELl
, 18. C/\ wymagania Kontrolne, pr/Ąjęte w jed lostce organi/ac j i , określają s])osób Uwalifikonania/ ccrljfikacji personelu prowadzące go kontrolę met odami b.idań n icniszc/ącjch
np. ogólne srtiein:i(> postępów ani a/godne z I \ 473 lub równ owa/ni; ?
ISI-offstream
MI
ISI-on stream
zawsze
często
%
%
częściowo
%
nigdy
19. Czy sposób certyfikacji personelu badań ntenis/c/ącjch odpowiada w ogólnym
zakresie odpowiada stawiany in w> maganiom ?
MI
ISI-offstream
ISI-on stream
zawsze
często
%
%
częściowo
%
nigdy
20. Czy wymagania kontroli metodami badań nieniszczących pr/jjete do sto sowania w
;
jednostce/organizacji określają certj fika ej ę wewneti/ną / autoryzację p L-r.scwielu badań
:
nieniszczących do specyficznych działań i czynności kontrolno-badawc/.y r h ?
MI
ISI-offstream
ISI-on stream
zawsze
często
%
%
częściowo
%
nigdy

'•

21,22

PROCEDURY KONTROLI
23.Czy stosowane do celów kontroli metodami badań nieniszczących przepisy techniczne i
normy wymagają stosowania pisemnych procedur?
zawsze
często
częściowo
nigdy
24. Czy są stosowane do celów kontroli metodami badań nieniszczących jakiekolwiek inne
przepisy jeżeli nie są wymagane przepisy techniczne?
zawsze
często
częściowo
nigdy
25. Czy powinny być dostfpne w każdym przypadku pisemne procedury kontroli, metodami badań nieniszczących?
'
.' ,
';.-:•"
\
/•
całkowicie tak
częściowo tak
częściowo nie
całkowicie nie
brak opinii
Określić przypadki w których pisemne procedury kontroli metodami badań nieniszczących?
26. Czy uznanie pisemnych procedur kontroli metodami badań nieniszczących powinno
zawierać ocenę jej przejrzystości i rzeczowości?
.':
\
całkowicie tak
częściowo tak
częściowo nie
całkowicie nie
brak opinii
27. Czy uznanie pisemnych • procedur kontroli metodami badań nieniszczących powinno
zawierać ocenę odpowiedniości spełnienia jej celów określonych przed kontrolą metodami
badań nieniszczących (wskazania i wymiarowanie nieciągłości, określenie nieciągłości)
całkowicie tak
częściowo tak
częściowo nie
całkowicie nie
brak opinii
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KWALIFIKACJA INSPEKCJI
28. Techniki kontroli metodami badań nieniszczących - . .
NORMY I PRZEPISY EUROPEJSKIE
całkowicie nie
częściowo nie
częściowo tak
całkowicie tak

brak opinii

PRZEPISY KRAJOWE
częściowo tak

całkowicie tak

brak opinii

całkowicie nie

częściowo nie

29. Czy znane są'ograniczenia techniki kontroli metodami badań nicn iszcztjcjch tak s;j
opisane i ÓkreśIóńeSv przepisach i nbfirinch ?
lnA i>priii
iałk<>\ ii K mi.
CA"'llOWil LIK"
całkowicie tak
częściowo tak
1

30. Czy korzystnym jest kwalifikacja^ procedur metod badaii nienN/c/aejch celem yapewnienia znajomości ich wiarygodności^zdatności ,11'/. ' ' t "
MI
brak opinii
całkowicie nie
całkowicie tak
częściowo tak
częściowo nie
ISI off stream & PSI
całkowicie tak
częściowo tak

częściowo nie

całkowicie nie

brak opinii

ISI on stream
całkowicie tak

częściowo nie

całkowicie nie

brak opinii

częściowo tak

31. Czy jest niezbędne aby kwalil"iko uanie kontroli było przeprowadzane celem zapewnienia, że cele kontroli (wsLi/ań, u\n
nvania i określania nieciągłości) są spełnione?
siar
MI
kontrola wymuszana przez przep
techniczne
całkowicie tak
całkowicie nie
częściowo tak isy
częściowo nie
brak opinii
:

nowe niestandardowe techniki kontroli
całkowicie tak
częściowo tak
częściowo nie

ISIoff-stream&PSI

całkowicie nie

brak opinii

całkowicie tak

częściowo tak

częściowo nie

całkowicie nie

brak opinii

ISI on-stream
całkowicie tak

częściowo tak

częściowo nie

całkowicie nie

brak opinii

32. Jaki rodzaj poświadczeń są stosowane w jednostce/ organizacji celem zapewnienia, że
techniki kontroli metodami badań nieniszczac>ch jest zdatna do spełnienia ich celów
M I

••

•

"

-

-

.

-

,

zawsze

często

okazyjnie

nigdy

zawsze

często

okazyjnie

nigdy

oparte na stosowanych przepisach
lub normach
próby na próbkach badawczych
Techniczne Uzasad lienie z
uwzględnieniem :
- istniejących poświadczeń,
- uprzednich prób lat oratoryjnych
- modelowania prób.
kombinacji prób na próbkach
badawczych i Technicznych
Uzasadnień
innych /określić jakich/

ISIoff-stream&PSI

oparte na stosowanych przepisach
lub normach
próby na próbkach badawczych
Techniczne Uzasadnienie z
uwzględnieniem :
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-istniejących poświaciczeń,
-uprzednich prób lab oratoryjnych
-modelowania prób,
-kombinacji prób na próbkach
badawczych i Technicznych
Uzasadnień
-innych /określić jakich/

ISI on-stream

.

zawsze

często

okazyjnie

nigdy

oparte na stosowanych przepisach
lub normach
próby na próbkach badawczych
Techniczne Uzasadnienie z
uwzględnieniem :
-istniejących poświadczeń,
-uprzednich prób laboratoryjnych
-modelowania prób,
-kombinacji prób na próbkach
badawczych i Technicznych
Uzasadnień
-innych /określić jakich/

33. Czy jeżeli na europejskim lub krajowym po7iomie /ostaKhy opracowane określone
moduły kwalifikacji (kontroli metodami badań nieniszczących) juko uzupełnienie do
istniejących europejskich lub krajowych schematów ccrljfikacji personelu jednostka/
organizacja stosowałaby je w swojej prakt>ce?
tak
nie
| okazjonalnie
34. Ogólna zasady kwalifikacji kontroli przeprowadzanej zgodnie z nowymi normami
europejskimi i przepisami zapewniający poświadczanie technik kontroli opisanych w
tych dokumentach będą użyteczne:
całkowicie tak

częściowo tak

częściowo nie

całkowicie nie

brak opinii

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI/ ORGANIZACJI
46. Czy jednostka/ organizacja ma dostęp / stosuje obowiązkowe wymagania prawne
/ warunki techniczne/ dotyczące kontroli eksploatacyjnej (ISI) w przypadku :
tak

zbiorniki ciśnieniowe /UPV/
generatory pary
rurociągi technologiczne
zbiorniki do przechowywania różnych
mediów
rurociągi przesyłowe
inne / określić
/

nie

47. Czy stosowane regulacje przewidują ustalone czasy kontroli eksploatacyjnej. Podać te
czasy w odniesieniu do odpowiednich grup urządzeń /jak określono w punkcie 46/.
tak

zbiorniki ciśnieniowe /UPV/

nie

generatory pary
rurociągi technologiczne
zbiorniki do przechowywania różnych
mediów
rurociągi przesyłowe
inne / określić
/
* MANUFACTURING INSPECTION (MI) - kontrola prowadzona w fazie wytwarzania (urządzenia)
* PRESERVICE INSPECTION (PSI) - kontrola prowadzona przed rozpoczęciem eksploatacji (urządzenia)
* INSERVICE INSPECTION OFF STREAM (ISI-off stream) - kontrola prowadzona w czasie gdy urządzenie
wyłączone jest z eksploatacji,
* INSERVICE INSPECTION ON STREAM (ISI-off stream) - kontrola prowadzona w czasie eksploatacji (urządzenia).
** fitness for purpose (FFP) - zdatność użytkowa , informacja w jakich warunkach urządzenie spełnia cel swego
przeznaczenia
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ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW BADANIA I
WZORCOWANIA
Konsekwencje różnorodnej interpretacji wymagań oraz doświadczenia
z praktycznej realizacji w Laboratoriach
JAN KROP
Zespół Akredytacji Laboratoriów Badawczych, PCBC - Warszawa
Referat przedstawia porównanie wymagań dotyczących wewnętrznej kontroli jakości i
zapewnienia jakości wyników. Zawiera również propozycją zastosowania zapewnienia
jakości wyników (ZJW) jako nowoczesnej metody sterowania działalnością badawczą
laboratorium. W trakcie prezentacji zostaną omówione przykłady aktualnych wymagań
dotyczących akredytacji laboratoriów badawczych.
Przy opracowywaniu własnego systemu zapewnienia jakości wyników (ZJW) należy
sobie przede wszystkim uświadomić do jakich celów potrzebne są nam wyniki analiz.
Jest to konieczne, aby ustalić, jakie wymagania można stawiać co do dokładności,
precyzji, jakości badań i wzorcowań oraz dopuszczalności błędu.
Błędu pomiaru i źródła błędu nie można znaleźć prostymi metodami. Aby to uczynić
należy stosować cały szereg działań kontrolnych. Ponieważ każda kontrola wymaga
dużego nakładu pracy i czasu, trzeba od początku rozważyć, czy zależy nam na
dokładnej, precyzyjnej informacji czy też nie.
Natomiast kontrola jakości analiz jest konieczna w każdej sytuacji. Dla
zagwarantowania, że wyniki badań mogą być porównywalne z innymi np. otrzymanymi
w innych laboratoriach, wewnętrzna kontrola jakości (ZJW) powinna pełnić nadrzędną
funkcję w laboratorium, przy czym należy wybrać stosowne zasady wewnętrznej kontroli
jakości (zapewnienia jakości wyników).
W zapewnieniu wysokiej jakości wyników badań i wzorcowań powinno się
rutynowo stosować każdą formę kontroli. W praktyce jednak trzeba wybierać między
tym o jaką informację nam chodzi, a nakładem pracy i czasu jaki możemy na to
poświęcić.
Trudno jest sformułować jakieś generalne zalecenia dla laboratoriów, co należy
czynić, kiedy badania i wzorcowania znajdują się poza możliwością systematycznej
oceny. Takie sytuacje zdarzają się często i w takich przypadkach doświadczenie
pracownika i znajomość przedmiotu ma decydujące znaczenie w ocenie, co robić z
rezultatami badań i wzorcowań. Należy jednak pamiętać, że wszelkie działania i kontrole
wymagają udokumentowania, tak aby w przyszłości uniknąć powtarzania podobnych
błędów.
Znaczenie akredytacji laboratoriów wzrosło w świecie wraz z uznaniem większej
roli międzynarodowej akceptacji wyników badań i świadectw wzorcowania w usuwaniu
barier technicznych w handlu. Tworzenie zaufania do kompetencji technicznych
laboratoriów wykonujących wymagane badania i wzorcowania jest sprawą zasadniczą w
procesie zapewnienia światowej akceptacji wyników takich badań i wzorcowań. Jest to
wymóg o stale rosnącym znaczeniu w międzynarodowym handlu.

Wymagania związane z problematyką zapewnienia jakości wyników lub wewnętrznej
kontroli jakości zawarte są przede wszystkim w Przewodniku ISO/IEC Nr 25, wydanie
trzecie z 1990r. Punkt 5.6 tego dokumentu zawiera następującą treść:
Poza przeprowadzaniem okresowych auditów, laboratorium powinno także
gwarantować jakość wyników dostarczanych klientom stosując kontrolę. Wyniki
kontroli należy analizować, a kontrole powinny obejmować, stosownie do potrzeb, lecz
nie ograniczając się do tego:
a) programy wewnętrznej kontroli jakości przy użyciu, w miarę możliwości technik
statystycznych,
b) uczestnictwo w badaniach biegłości lub innych porównaniach międzylaboratoryjnych,
c) regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrzną
kontrolę jakości przy użyciu kontrolnych materiałów odniesienia,
d) powtarzanie badań przy użyciu tych samych lub odmiennych metod,
e) powtórne badania przechowywanych obiektów,
f) wykorzystywanie współzależności wyników dla rozmaitych cech obiektu.
W projekcie nowelizacji Przewodnika ISO/IEC Nr 25 (do ankietyzacji przez
członków CASCO) wymagania w zakresie zapewnienia jakości wyników (ZJW) zawarte
są w punkcie 5: Wymagania techniczne.
Punkt ten opisuje wymagania, jakie musi spełnić laboratorium aby mogło wykazać,
że jest kompetentne technicznie do realizacji tych rodzajów badań i/lub wzorcowań,
których wykonania się podejmuje.
Wiele czynników wpływa na prawidłowość i wiarygodność badań i/lub wzorcowań
przeprowadzanych przez laboratorium:
5.2
- czynnik ludzki
5.3
- warunki lokalowe i środowiskowe
5.4
- metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja
5.5
- wyposażenie
5.6
- odniesienie pomiarów do wzorców jednostki miary
5.7
- pobieranie próbek
5.8
- postępowanie z obiektami badania i wzorcowania
5.9
- zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania
5.10 - przedstawianie wyników
5.11
-zapisy
Punkt 5.9: Zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania, otrzymuje nowe
brzmienie: Poza przeprowadzaniem okresowych auditów wewnętrznych, laboratorium
powinno zagwarantować jakość wyników poprzez monitorowanie wyników badań i/lub
wzorcowań. Monitorowanie należy zaplanować i poddawać przeglądom; może ono
obejmować, nie ograniczając się do tego:
a) wewnętrzne programy sterowania jakością przy wykorzystaniu technik
statystycznych;
b) udział w porównaniach międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości;
c) regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrzne
nadzorowanie jakości przy wykorzystaniu wtórnych materiałów odniesienia;
d) powtarzanie badań i/lub wzorcowań przy wykorzystaniu tych samych lub innych
metod;
e) powtórne badanie i/lub wzorcowanie przechowywanych obiektów;

f) korelacja wyników dotyczących różnych cech obiektu.
Ponadto ważna jest uwaga: Wybrane metody powinny być odpowiednie do rodzaju i
wielkości podejmowanej pracy.
Można spotkać różne interpretacje wymagań w zakresie ZJW (zapewnienia jakości
wyników) zarówno w literaturze jak i w praktyce działania poszczególnych laboratoriów.
Istnieje np. opinia, że z punktu widzenia zapewnienia jakości działania nie są trudne.
Polegają one na nadzorowaniu sprawozdań z badań, sprawdzaniu czy w programach
statystycznych nie ma pomyłki i czy użyte wyposażenie jest oznaczone tak, aby zapewnić
odniesienie do dokumentów zawierających dane o wzorcowaniu i niepewności. Można
postawić sobie pytanie czy takie działanie jest wystarczające do uznania spełnienia
wymagań Przewodnika w tym zakresie.
Podstawowym problemem jaki pojawia się przed laboratorium starającym się spełnić
wymagania Przewodnika w zakresie zapewnienia jakości wyników stanowi tajemniczy
zapis „ nie ograniczając się do tego...".
W praktyce auditowej eksperci techniczni znajdują odchylenia mniejsze niż może
wykryć system jakości. Niemniej jednak nie wolno ich zataić, mimo, że nie są one
właściwie
niezgodnościami.
Wiodący
będzie
musiał je
dokumentować.
Najodpowiedniejszym sposobem jest traktowanie ich w zapisach jako niezgodności w
taki sposób, żeby po wykonaniu działań korygujących pozostały w nich jako
„zamknięte". Mogące się pojawić, w tych wypadkach, trudności wynikające z tego, że
kierownictwo laboratorium i osoby nadzorujące z zewnątrz staną wobec wielkiej liczby
zapisów rekompensuje poprawa systemu działania laboratorium.
W normie PN-EN 45001 i Przewodniku ISO/IEC 25 szczególną rolę przy
wykazywaniu kompetencji laboratorium badawczego przypisano zapewniającemu
odniesienie wzorcowaniu, jakkolwiek takie wzorcowanie jest tylko alternatywą dla
potwierdzenia, że badania prowadzone są w sposób kompetentny.
Dyskutowane są inne sposoby
oraz konsekwencje
ich stosowania.
Międzyłaboratoryjne badania porównawcze są szeroko stosowane do oceniania
postępowania laboratoriów badawczych.
Odnośne dokumenty - Przewodnik ISO/IEC Nr 25 p 5.2 i PN-EN 45001 p 5.4.2
stanowią w tym zakresie:
Księga Jakości i towarzysząca jej dokumentacja powinna również zawierać przywołanie
praktyk weryfikacyjnych, włącznie z porównaniami międzylaboratoryjnymi, programami
badań biegłości, wykorzystywaniem materiałów odniesienia i wewnętrznymi programami
kontroli jakości. Wymaganie dotyczące konieczności przedstawienia wystarczającego
dowodu korelacji wyników w przypadku, gdy odniesienie do wzorców państwowych nie
ma zastosowania zawarte jest w punkcie 9.3 Przewodnika.
Wystarczającym dowodem jest w tym przypadku uczestnictwo w odpowiednim
programie porównań międzylaboratoryjnych lub badań biegłości. Programy badań
międzylaboratoryjnych dają, pod warunkiem ich poprawnego przeprowadzenia,
niezawodne i rzeczywiste wartości dla wewnętrznej dokładności laboratoriów
(powtarzalności) i dokładności pomiędzy laboratoriami (odtwarzalności). Wartości te
mogą być użyte jako podstawa dla wyczerpującej analizy badań w laboratorium.
Coraz więcej organizacji zaczyna rozumieć rolę odgrywaną przez pracownika w
determinacji jakości. W końcu, to pracownicy są włączani w ocenę i działanie każdego

systemu jakości wynikającego z normy i zabezpieczającego poszczególne wyniki. Jakość
działania organizacji może być poprawiona poprzez okazywanie uwagi personelowi.
Zapewnienie jakości wyników (ZJW) jako nowoczesna metoda sterowania działalnością
badawczą laboratorium powinna zawierać w sobie takie cechy jak:
- aktywność - rozumiana jako ciągłe podejmowanie działań prowadzących do
osiągnięcia celu;
- rozwój
- to wprowadzanie do działalności nowych sposobów osiągania wyższej
jakości, większej wiarygodności wyników, zdobywania nowych
klientów;
- ożywienie - to dodatkowa aktywność wynikająca ze zmiany strategii działania
laboratorium,
zmiany
filozofii
pojmowania,
postrzegania
funkcjonowania w ramach wdrożonego systemu.
Główne funkcje ZJW to:
- gromadzenie i przetwarzanie informacji rozumiane jako zarządzanie informacją;
- koordynacja procesów planowania, sterowania i działań kontrolnych w laboratorium.
-

Z głównych funkcji ZJW wynikają następujące zadania szczegółowe:
ciągłe gromadzenie danych w laboratorium dotyczących prowadzonych badań i
wzorcowań;
analiza i interpretacja danych pod kątem rozwoju i podnoszenia jakości świadczonych
usług badawczych;
przedstawianie kierownictwu laboratorium tych analiz w celu umożliwienia
podejmowania trafnych decyzji;
planowanie działalności laboratorium;
. .
określanie pożądanych celów jakościowych i ciągła analiza odchyleń od założonego
trybu ich realizacji;
ocena wyników analiz i określanie koniecznych do podjęcia działań korygujących.

Realizacja wymagań dotyczących ZJW w tym rozumieniu staje się koncepcją
zarządzania, która na pierwszym miejscu stawia poprawę jakości oferowanych usług.
Drugą zasadniczą cechą zapewnienia jakości wyników jest wspieranie kierownictwa
poprzez systematyczne zarządzanie informacją jako podstawą procesów kierowniczych
w laboratorium.
Zapewnienie jakości wyników łączy w sobie trzy obszary: planowanie, kontrolę oraz
sterowanie, które łącznie stanowią system informacji.
Właściwe wykorzystanie informacji w laboratorium, rzetelna i rozsądna analiza oraz
kontrola koniecznych do poniesienia kosztów, lepsza czytelność wyników w sensie
jakości oferowanych wyrobów jakimi są przedstawiane wyniki badań, wymuszane są
przez rosnącą konkurencję oraz konieczność zapewnienia funkcjonowania laboratorium
w dłuższym okresie czasu, co oznacza zagwarantowanie mu przetrwania i jednocześnie
spełnienie wymagań systemu.
Większa ilość danych (informacji) pozwala na właściwe wybranie metod, które będą
odpowiednie do rodzaju i wielkości podejmowanej pracy.
Istnieją ścisłe związki i wzajemne powiązania działań podejmowanych w zakresie
ZJW z innymi obszarami realizacji wymagań systemowych. System celów jakościowych,
określonych w Polityce Jakości laboratorium, powinien być kontrolowany pod względem
spójności i wykonalności. Należy przyjąć ewentualne możliwości rewizji celów w
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periodycznych odstępach czasu. Cele Polityki Jakości laboratorium muszą być
przełożone na język praktyki oraz muszą być konkretne. Analiza problemów polega w
tym przypadku na postawieniu diagnozy co do faktycznego stanu określonych wielkości
celów i czynników mających na nie wpływ.
Zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań powinno wypracowywać
propozycje rozwiązań istniejących problemów. Najwłaściwszą metodą jest poszukiwanie
alternatywnych wiązek możliwości postępowania nadających się tego celu. Za pomocą
prognoz i określonych tendencji należy oszacować jaki wpływ będą miały przyszłe
działania na poszczególne alternatywne rozwiązania - scenariusze. Należy jednak
odpowiedzieć na pytanie jakie konsekwencje będzie miała w przyszłości realizacja
poszczególnych możliwych rozwiązań.
W fazie oceny alternatywnych rozwiązań należy brać pod uwagę ich wpływ na
osiągnięcie celów, a ponadto ich rangę oraz wagę. Pod koniec fazy oceny podejmuje się
decyzje co do jednej z wypracowanych alternatyw.
W fazie realizacji ustala się kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych osób,
lub jednostek organizacyjnych, zakres oraz czas w jakim mogą się one przyczynić do
realizacji przyjętego rozwiązania. Istotne jest, aby wypracować na tyle wiążące instrukcje
postępowania aby zabezpieczyć wykonanie planów szczegółowych składających się na
plan całościowy.
Działania związane z zapewnieniem jakości wyników badań i wzorcowań można
podzielić na operacyjne i strategiczne chociaż linia podziału jest często niewyraźna. Z
formalnego punktu widzenia ich funkcje oraz zadania są identyczne. Istotę różnicy
ilustrują postawione pytania:
.
- dla działań strategicznych: Czy robimy rzeczy właściwe?
- dla działań operacyjnych : Czy robimy to właściwie?
Dla osiągnięcia sukcesu przez laboratorium działające w ramach przyjętego i
wdrożonego systemu jakości konieczna jest organizacja procesów i działań
wykorzystująca różnego rodzaju kapitał, który ma ono do dyspozycji. Do rodzajów
kapitału zaliczyć można:
- kapitał zdolności i umiejętności;
- kapitał stosunków międzyludzkich;
- kapitał miejsca na rynku usług laboratoryjnych;
- kapitał rzeczowy i możliwości badawczych;
- kapitał wyobraźni.
Rola kapitału wyobraźni jest szczególnie widoczna gdy konieczne jest poszukiwanie
nowatorskich rozwiązań w trudnych dla laboratorium chwilach. Być może, właśnie w
wykorzystaniu możliwości wynikających z kapitału wyobraźni tkwi recepta na spełnienie
wymagań kryjących się pod sformułowaniem, by nie ograniczać się do metod zalecanych
w przypadku zapewniania jakości wyników.
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Prowadzimy badania w dziedzinie szeroko pojętego
materiałoznawstwa
i wykonujemy usługi w następującym zakresie:
• analizy składu chemicznego
• badania mikrostruktury metali i połączeń spawanych wraz
z badaniem składu fazowego i tekstury metali
• badania odporności metali na działanie korozji
międzykrystalicznej i naprężeniowej
• badania własności mechanicznych metali, ich stopów i
połączeń spawanych w tym: twardość, własności
wytrzymałościowe i plastyczne, udarność, zmęczenie
niskocyklowe, wytrzymałość na pełzanie i mechanika
pękania
• badania nieniszczące w tym: wizualne, penetracyjne,
radiograficzne, ultradźwiękowe i badania struktur metodą
replik
• pomiary geodezyjne rurociągów oraz naprawy i regulacje
ich zawiesi
• ocena stanu oraz żywotności resztkowej kotłów i
rurociągów przesyłowych wraz z prognozowaniem rozwoju
pęknięć

DIAGNOSTYKA MATERIAŁOWA URZĄDZEŃ
PODDOZOROWYCH W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ
PRZEPISÓW
EWA HAJEWSKA, WALDEMAR BIŁOUS, WITOLD SZTEKE, JAN WASIAK,
MARTYNA PRZYBORSKA, TADEUSZ WAGNER
Laboratorium Badań Materiałowych
Zakład Doświadczalny Instytutu Energii Atomowej - Świerk
W referacie omówiono nowe podejście do diagnostyki materiałowej urządzeń
ciśnieniowych związanych z wprowadzaniem w życie nowych przepisów oraz zmianą
zakresu działalności Urzędu Dozoru Technicznego. Szczególną uwagę zwrócono na
metody mechaniki pękania, stanowiące istotną inowację w stosunku do dotychczasowej
praktyki.
1. KONIECZNOŚĆ ZMIANY PODEJŚCIA DO DIAGNOSTYKI
MATERIAŁÓW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 lutego 1994r. Układu Europejskiego o
stowarzyszeniu Rzeczpospolitej Polskiej ze Wspólnotami Europejskimi, Polska została
zobowiązana do spełnienia wielu wymagań, między innymi w zakresie ujednolicenia
krajowych przepisów technicznych z obowiązującymi w krajach UE. Niniejszy referat
jest poświęcony omówieniu w skrócie procesu harmonizacji przepisów w tej dziedzinie,
w szczególności przepisów dotyczących wymagań technicznych na materiały
przeznaczone do budowy urządzeń ciśnieniowych.
Proces harmonizacji jest prowadzony w oparciu o tzw. dyrektywy nowego
podejścia, w których zawarte są wymagania techniczne mające istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń. Sformułowania w nich podane są dość
ogólne i pozwalają na uzgodnienie odpowiednich przepisów w sposób stosunkowo
prosty. Celem tych przepisów jest zapewnienie, że na rynek będą wprowadzane
wyłącznie wyroby bezpieczne.
Na V. Seminarium naukowo-technicznym pn.: ,3adania materiałowe na potrzeby
elektrowni i przemysłu energetycznego", które odbyło się w czerwcu 1998r. w
Zakopanem, zostały wygłoszone przez panów mgr.inż. Marka Walczaka [1] i
mgr.inż. Marka Zdankiewicza [2] referaty omawiające między innymi Dyrektywy:
-

87/404/EEC - dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych
seryjnie, przy czym pod pojęciem prosty zbiornik ciśnieniowy rozumie się dowolny
zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bar
zawierający powietrze lub azot, i który nie ma być ogrzewany,

-

97/23/EC - mająca zastosowanie do projektowania, wytwarzania i oceniania
zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, których
najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bar; jako urządzenia ciśnieniowe
objęte tą dyrektywą rozumie się naczynia ciśnieniowe, rurociągi i osprzęt
zabezpieczający oraz pomocniczy, a także elementy zamocowane do urządzeń
ciśnieniowych takie jak króćce, kołnierze, złączki, podpory, uchwyty itp.

Należy zauważyć, że proste zbiorniki ciśnieniowe są, jak dotąd, wyłączone z zakresu
obowiązywania Dyrektywy 97/23/EC [3]. Wymagania w zakresie doboru oraz badań
materiałów przed i w czasie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych precyzuje norma
zharmonizowana z wymaganiami tej Dyrektywy, a mianowicie EN 261 -1 [4].
Urządzenia ciśnieniowe są klasyfikowane na kategorie od I do IV, w zależności od
wzrastającego stopnia zagrożenia, które powodują. Kategorie zagrożenia zależą od
rodzaju medium roboczego a także od ciśnienia, pojemności, iloczynu ciśnienia i
pojemności, temperatury oraz średnic nominalnych. Dla celów ww. klasyfikacji media
robocze dzieli się na dwie grupy. Grupa 1 obejmuje płyny niebezpieczne w rozumieniu
Dyrektywy 67/548/EEC [5, 6] tj. wybuchowe, niezwykle łatwo zapalne, łatwo zapalne,
zapalne, bardzo trujące, trujące i utleniające. Do grupy 2. zalicza się wszystkie płyny nie
wymienione w grupie 1.
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa muszą zostać spełnione dla wymienionych
w Dyrektywie urządzeń, które zostały zakwalifikowane co najmniej do kategorii I.
Wymagania powinny być wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich, a ich
spełnienie stanowi warunek konieczny dla oznakowania urządzenia znakiem CE, co
umożliwi swobodne przemieszczanie tego urządzenia w obrębie państw członkowskich
Unii.
Urządzenia wymienione w Dyrektywie, o ciśnieniu powyżej 0,5 bar i o parametrach
stanowiących granicę kategorii I., nie podlegają podstawowym wymaganiom
bezpieczeństwa Dyrektywy i mogą być projektowane, wytwarzane i badane zgodnie z
racjonalną praktyką zawodową obowiązującą w poszczególnych krajach. Urządzeń
takich nie wolno jednak znakować symbolem CE. Graficzne prezentacje klasyfikacji
poszczególnych urządzeń zawarte są w załączniku II do Dyrektywy.
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania techniczne na materiały
Dla spełnienia wymagań Dyrektywy należy stosować materiały:
- zgodnie ze zharmonizowanymi normami, lub
- zgodnie z Europejskim Uznaniem Materiałowym, lub
zgodnie z jednorazowym (specjalnym) zatwierdzeniem.
=
Norma Europejska, określa wymagania techniczne dla materiałów używanych
powszechnie do budowy urządzeń ciśnieniowych w Europie. W każdym prEN w
załączniku A, podano wykaz Norm (projektów Norm) Europejskich dotyczących
materiałów. Na razie opracowane zostały normy dotyczące stali i staliwa. Normy na
wyroby z metali kolorowych zostaną podane w terminie późniejszym.
Europejskie Uznania Materiałowe (European Approval for Material: skrót EAM ) są
to warunki techniczne na materiały nie ujęte w Normach Europejskich a przeznaczone do
powtarzalnego stosowania w budowie urządzeń ciśnieniowych. EAM mogą mieć zakres
nieograniczony („unrestricted") lub ograniczony („restricted").
- Uznania nieograniczone są oparte o istniejące normy (warunki techniczne) krajów
członkowskich CEN oraz innych krajów. ( Przykładem mogą tu być materiały
amerykańskie wg ASTM/ASME, często stosowane w Europie).
- Uznania ograniczone obejmują materiały nowe, wytwarzane przez wyznaczonych i
podanych w tych uznaniach wytwórców.

Dla materiałów objętych Europejskimi Uznaniami opracowuje się warunki
techniczne w formie tzw. Europejskiego Arkusza Danych Materiałowych (European
Material Data Sheet). Europejskie Uznania Materiałowe są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Procedury opracowywania i zatwierdzania EAM podane
są w Załączniku M do Dyrektywy.
Jednorazowe dopuszczenie materiału odnosi się do pojedynczych przypadków, gdy
jakiś materiał, wykonany z niego wyrób lub wymiary wyrobu, nie są ujęte ani w Normach
Europejskich ani w Europejskich Dopuszczeniach Materiałowych i nie są, w chwili
obecnej, przeznaczone do powtarzalnego użytkowania, względnie gdy jakiś wyrób ujęty
w EN lub EAM ma być jednorazowo użyty do budowy urządzenia ciśnieniowego o
parametrach przekraczających normalne parametry stosowania dla tego wyrobu.
2.2. Uprawnianie wytwórców materiałów i wytwórców urządzeń ciśnieniowych
Urządzenia ciśnieniowe i materiały przeznaczone do ich budowy powinny być
wytwarzane przez uznane instytucje, posiadające działające programy zapewnienia
jakości, zgodne z wymaganiami normy ISO 9000.
Niezależnie od wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości, załączniki do
części materiałowej projektów norm zharmonizowanych z Dyrektywą na wyrób,
nakazują różnicować zakres i rodzaje badań uprawnieniowych w zależności od opisanych
poniżej sytuacji, tzn.:
- materiał uznany, produkowany już uprzednio prżeż danego wytwórcę,
- materiał uznany, nie produkowany uprzednio przez danego wytwórcę,
- materiał nowy produkowany po raz pierwszy przez danego wytwórcę.
Materiał uznany jest to materiał ujęty w Normach Europejskich lub nieograniczonych
Europejskich Uznaniach Materiałowych, zaś jako materiał nowy traktuje się każdy
materiał inny niż uznany. W przypadku wyrobów z materiałów o zbliżonych składach
chemicznych i podobnych własnościach, zakres badań w ramach procedury
uprawnieniowej można będzie ograniczyć do badań, dla których PN i EN stawiają
odmienne wymagania odnośnie ich rodzaju lub warunków ich przeprowadzenia.
W przypadku stosowania nowych gatunków stali wytwórcy urządzeń ciśnieniowych
będą musieli posiadać potwierdzenia wykonania badań materiałów (w tym prób
odporności na pełzanie i odporności na pękanie) lub ich przeprowadzenia. Ponadto, tak
jak dotychczas, będą zobowiązani do uzyskania zarówno uprawnień dla spawaczy, jak i
uznania dla stosowanej przez siebie technologii spawania. W przypadku materiałów
zbliżonych do stosowanych dotychczas, ponowne uprawnianie spawaczy w pełnym
zakresie procedury może okazać się zbędne i wystarczy jedynie wykonanie próbek
kontrolnych. Natomiast konieczne będzie powtórzenie zakwalifikowania technologii
spawania, z uwagi na ewentualne odmienne własności wytrzymałościowe oraz inny typ
próbek i inną temperaturę badania udarności zgodnie z wymaganiami normy na materiał
rodzimy
System zapewniania jakości wytwórcy powinien być oceniony i certyfikowany przez
jednostkę kompetentną, ustanowioną w Unii i akredytowaną zgodnie z normą EN 45012
[5].

3. SPOSOBY OCENY ŻYWOTNOŚCI RESZTKOWEJ URZĄDZEŃ. SYSTEM
SACC W DIAGNOSTYCE EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ
CIŚNIENIOWYCH
Postanowienia dyrektywy 97/23 EC odnośnie materiałów konstrukcyjnych
używanych w energetyce, zarówno jądrowej jak i zawodowej, są w ogólności zgodne z
wymaganiami dokumentów normatywnych stosowanych obecnie w Polsce.
Wprowadzenie podstawowych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/EC do prawa
krajowego spowoduje zmiany w dotychczasowych postanowieniach dotyczących
materiałów przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi
technicznemu. Między innymi wprowadzi konieczność wykonywania szczegółowych
badań własności materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe
zarówno na etapie wytwarzania, jak i w późniejszej diagnostyce eksploatacyjnej. Do
ostatecznego sprecyzowania zakresu i rodzaju zmian w praktyce krajowej, brakuje
jeszcze sporo dokumentów i ustaleń, zarówno natury technicznej, jak i formalnej.
Niemniej w oparciu o Dyrektywę, projekty zharmonizowanych z nią norm na wyrób oraz
inne normy i dokumenty, można dokonać wstępnego podsumowania wymagań
dotyczących zagadnień związanych z wprowadzaniem wymagań Dyrektywy, których
stosowanie będzie wymagane po dniu 29 maja 2002r.
Zakres badań podstawowych własności materiałów konstrukcyjnych pozostanie
podobny jak dotychczas i obejmie: atestację składu chemicznego własności
wytrzymałościowych i plastycznych, udarności, twardości i wytrzymałości na pełzanie.
Rozszerzenia zakresu badań dotyczy odporności na pękanie wyznaczanej metodami
mechaniki pękania. Wymaganie znajomości granicznych współczynników odporności na
pękanie wprowadzone zostaje już na etapie projektowania urządzeń.
Na etapie eksploatacji, jak dotychczas, dużą rolę będą nadal odgrywały badania
nieniszczące. Zmianie ulegnie sposób wykorzystania wyników otrzymywanych z tych
badań. Na przykład, wymiary wad wykrytych metodą nieniszczącą posłużą dalej do
oceny żywotności resztkowej urządzenia po estymacji rozwoju określonej wady w
warunkach pracy.
Jak wspomniano, zakres sprawdzania odpowiednich własności zgodnie z nowymi
przepisami jest poszerzony w stosunku do obecnie obowiązującego. Mianowicie, w
punkcie 2. PROJEKTOWANIE jest punkt 2.2.3.b. WYTRZYMAŁOŚĆ, zgodnie, z
którym wśród innych wymaganych własności wytrzymałościowych materiału
wprowadzony jest wymóg uwzględniania odporności na pękanie już na tym etapie, a w
punkcie 4. MATERIAŁY w podpunkcie 4.I.e. zaznaczono, że materiały stosowane do
budowy urządzeń ciśnieniowych nie mogą pogarszać swych własności w procesie
produkcji urządzeń. Ten ostatni zapis nakłada obowiązek takiego opracowania
technologii, aby własności wyjściowe materiałów konstrukcyjnych nowo produkowanych
urządzeń ciśnieniowych były zgodne z atestami hutniczymi (przed obróbkami
mechaniczną, cieplną i plastyczną).
Metody wyznaczania wskaźników odporności na pękanie są skomplikowane i w
chwili obecnej nie są rozpowszechnione w kraju ze względu na konieczność stosowania
nowoczesnego oprzyrządowania. Tylko nieliczne ośrodki badawcze mają możliwości ich
wykonywania. W ramach niniejszego referatu nie będziemy omawiać sposobów
prowadzenia badań i wyznaczania granicznych wskaźników odporności na pękanie
materiałów konstrukcyjnych, przedstawimy jedynie korzyści praktyczne wynikające z ich
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znajomości i przykład ich wykorzystania w prognozowaniu trwałości resztkowej
urządzeń..
W celu przewidywania powstawania i rozwoju pęknięć w materiałach opracowano
wiele programów komputerowych. Jednym z nich jest angielski program R6,
opracowany przez f-mę Nuclear Electric [7], pozwalający uzyskać odpowiedzi na wiele
skomplikowanych pytań. Między innymi, program pozwala na określenie maksymalnych
dopuszczalnych obciążeń w elemencie zawierającym stwierdzone pęknięcie a także na
określenie wymiarów maksymalnej wady materiałowej dopuszczalnej w znanych
warunkach obciążenia elementu konstrukcyjnego. Można także z jego pomocą
wyznaczać rzeczywiste współczynniki bezpieczeństwa dla elementu konstrukcyjnego z
wadą, a co najważniejsze prognozować rozwój szczeliny (pęknięcia) w czasie przy
założonym obciążeniu konstrukcji. Na tej podstawie określa się tzw. żywotność
resztkową urządzenia.
Program ten został wykorzystany, w opracowanym w Szwecji, systemie o nazwie
SACC (Safety Assessment of Components with Cracks) służący do oceny
bezpieczeństwa stosowania elementów z pęknięciami. System w formie programu
komputerowego został sfinansowany przez duże szwedzkie korporacje przemysłowe,
głównie energetykę jądrową, ale jest na tyle ogólny, że może być stosowany w wielu
zakładach, nie tylko w przemyśle nukleonicznym. Służy on do:
- oceny ogólna elementów zawierających wady typu pęknięć bazująca na programie R6,
- oceny zbiorników ciśnieniowych ze stali ferrytycznych z pęknięciami, zgodnie z
przepisami ASME Sec. XI, App. A,
- oceny rurociągów z kwasoodpornych stali austenitycznych z pęknięciami, zgodnie z
przepisami ASME Sec.XI, App.C,
- oceny rurociągów ze stali ferrytycznych z pęknięciami, zgodnie z przepisami ASME
Sec.XI, App.H,
- prognozowania
naprężeniowej.

rozwoju

pęknięcia

w

wyniku

korozji

zmęczeniowej

lub

Program komputerowy systemu SACC składa się z następujących części:
- charakterystyka defektów,
- geometria defektów,
- określanie stanu naprężeń,
- określanie właściwości materiału,
- obliczanie przewidywanego powolnego rozwoju szczeliny (pęknięcia),
- obliczanie współczynników intensywności naprężeń pierwotnych i naprężeń wtórnych,
- obliczanie współczynnika obciążeń granicznych,
- obliczanie współczynnika pękania,
- ocena odporności na pękanie,
- ocena bezpieczeństwa
obliczeń.

konstrukcji

na podstawie wyników przeprowadzonych
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W zasadzie, proponowany system oceny odporności materiałów na pękanie może
być używany dla wszystkich materiałów metalicznych stosowanych do budowy urządzeń
poddozorowych. Nie mniej, bardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się dla stali, ponieważ
dla tego typu materiału jest więcej wyników badań z zakresu mechaniki pękania.
Stosowanie programu wymaga posiadania, lub stworzenia, odpowiedniej bazy danych
materiałowych, ponieważ do obliczeń z użyciem programu SACC niezbędna jest
znajomość odpowiednich właściwości materiałów, w tym również współczynników
odporności na pękanie.
4. PODSUMOWANIE
W najbliższej przyszłości, w związku z wprowadzaniem kolejnych wymagań
Dyrektyw EC, należy liczyć się z koniecznością zmiany podejścia do oceny materiałów
konstrukcyjnych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe objęte dozorem
technicznym. Zmiany trzeba będzie wprowadzać już na etapie konstruowania tych
urządzeń (odpowiedni dobór materiałów), a następnie na etapie ich budowy i podczas
całego okresu eksploatacji. Warunki techniczne będą zmieniane stopniowo, tym niemniej
już w chwili obecnej należy zadbać o odpowiednie narzędzia do wdrażania tych
wymagań w praktyce.
Prezentowany przykładowo system SACC, jest bardzo dobrym narzędziem służącym
do oceny trwałości konstrukcji, uwzględnia zarówno rzeczywiste własności materiału
konstrukcyjnego jak i parametry pracy oraz obciążenie konstrukcji. Z pomocą tego
systemu diagnostycznego łatwiej i bardziej wiarygodnie będzie można oceniać zużycie
materiałów i konstrukcji.
:
Należy jednak pamiętać, że nie jest on pomyślany do prognozowania trwałości
materiałów w temperaturach, w których dominującą rolę odgrywa zjawisko pełzania.
Prace nad rozszerzeniem możliwości systemu na temperatury wyższe (pełzania) trwają, i
najbardziej zaawansowane są w Anglii.
System SACC w Szwecji działa w oparciu o grupę wiodącą, zlokalizowaną w
sztokholmskim biurze SAQ (szwedzki odpowiednik UDT). Grupa ta otrzymuje dane o
awariach i ich przyczynach np. o pęknięciach, stwierdzonych innych wadach
materiałowych, parametrach pracy w momencie awarii itp. oraz wyniki badań
prowadzonych w miejscu zainstalowania urządzeń np. metodami nieniszczącymi.
Następnie przetwarza i analizuje otrzymane dane i opracowuje prognozę dalszej
bezpiecznej eksploatacji. Możliwości wykorzystywania programu SACC w praktyce
diagnostycznej zostaną zaprezentowane na pokazie.
Literatura:
1. Marek Walczak: Europejski system harmonizacji przepisów technicznych. Dyrektywy
dotyczące urządzeń ciśnieniowych, V.Seminarium naukowo-techniczne: Badania
materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego, Zakopane, 24-26
czerwca 1998r.
2. Marek Zdankiewicz: Wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące materiałów
na urządzenia ciśnieniowe, ibid
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3. Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997
on
the approximation of the laws of the Member States concerning pressure
equipment
4. EN261-1. Simple Pressure Vessels. Part 1: Design, Manufacturing and Testing
5. Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of the laws, regulations
and administrtive provisions relating to the classification;, packaging and labelling of
dangerous substances
6. J,St, Michalik: Nowe regulacje prawne dotyczące zapobiegania poważnym awariom z
udziałem substansji niebezpiecznych oraz ich odniesienia do sektora paliwowoenergetycznego, V.Seminarium naukowo-techniczne: Badania materiałowe na
potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego, Zakopane, 24-26 czerwca 1998r.
7. Milne I., Ainsworth R.A., Dowling A.R., Stewart A.R., Stewart A.T.: Assessment of
the integrity of structures containing defects, The International Journal od Pressure
Vessels and Piping, Vol.32, pp. 3-104, 1988
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BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI
GAZU ZIEMNEGO
A DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA PGNiG S.A.
ANATOL J. TKACZ, KRYSTYNA KUCHTA
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa

W referacie przedstawiono działalność normalizacyjną prowadzoną w Polskim
Górnictwie Naftowym i Gazownictwie dla potrzeb gazownictwa, jej
strukturę
organizacyjną i zakres tematyczny. Podano tematykę programu prac normalizacyjnych
na lata 1999-2001 obrazującą tendencje europejskiej i krajowej normalizacji w
zakresie bezpiecznego prowadzenia prac, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzkiego oraz środowiska, przy budowie i eksploatacji przesyłowej i dystrybucyjnej
sieci gazowej Przedstawiono miejsce normalizacji w systemie dopuszczania wyrobów
budowlanych do obrotu i stosowania w gazownictwie dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania systemu gazowniczego. Wskazano kierunek działań dotyczących
wdrażania norm europejskich do norm krajowych w zakresie gazownictwa.
Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest Spółką Akcyjną o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Postawione cele statutowe Spółki takie
jak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie ciągłości dostaw gazu
do odbiorców oraz dysponowanie ruchem urządzeń przyłączonych do wspólnej sieci,
wymagają wyjątkowej troski o niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie całego systemu
gazowniczego.
PGNiG S.A. przesyła należącym do niego systemem gazociągów transportowych i
dystrybucyjnych około 11 mld m3 gazu rocznie. Zaopatruje w paliwo gazowe ponad 2
tysiące zakładów przemysłowych i 6,5 min gospodarstw domowych. Zarządza i steruje
blisko 100 tysiącami kilometrów sieci gazociągów i 125 kopalniami ropy i gazu
ziemnego.
Wszystko to wymaga działań opartych o rozwiązania techniczne o wysokim stopniu
bezpieczeństwa i niezawodności, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wysokich
wymagań jakościowych w eksploatacji systemu gazowniczego. Wymagania takie
postawione są w normach krajowych i zakładowych opracowanych dla potrzeb
gazownictwa.
Normalizacja w przedsiębiorstwie PGNiG S.A działa w następujących obszarach
tematycznych:
> systemy przesyłu i rozprowadzania paliwa gazowego (sieć, instalacje, urządzenia,
armatura);
> obiekty technologiczne (magazyny, tłocznie, stacje gazowe);
> systemy pomiarowe i zdalnego przekazywania danych;
> ocena jakości gazu ziemnego
i prowadzona jest jako:
• normalizacja zakładowa koordynowana w Biurze Norm i Przepisów Technicznych
PGNiG S.A., przy ścisłej współpracy specjalistów całego przedsiębiorstwa PGNiG,
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• Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałości. [Pr EN 1594:1996]
• Zewnętrzne organiczne otuliny do ochrony przeciwkorozyjnej dla układów w ziemi i
w wodzie stalowych przewodów rurowych ze wspólnym działaniem z ochroną
katodową [EN 12068:1997]
• Instalacje i wyposażenie dla ciekłego gazu ziemnego (LNG) [Pr EN 1473:1996; Pr
EN 12838:1995; Pr EN 12308:1996]
• Wymogi funkcjonalne magazynowania gazu pod ziemią [Pr EN 1918-1:1997; Pr EN
1918-2:1997; Pr EN 1918-3:1997; Pr EN 1918-4:1997; Pr EN 1918-5:1997]
Wymieniona wyżej tematyka norm europejskich wskazuje jak ważne dla bezpiecznej
eksploatacji systemu gazowniczego są wszystkie etapy wykonawstwa tj. od
projektowania, budowy, badania do użytkowania gazociągów. Normy te stawiają
wymagania jakościowe oraz określają zasady pracy dla wszystkich etapów
wykonawstwa w aspekcie zapobiegania wszelkim awariom i zagrożeniom dla życia i
zdrowia ludzkiego oraz środowisku naturalnemu.
Zarządzeniem Prezesa PGNiG S.A. wprowadzony został obowiązek stosowania,
przez zakłady zgrupowane w PGNiG, norm zakładowych precyzujących wymagania,
metody kontroli i obliczeń dla procesów technologicznych w gazownictwie, budowy i
odbiorów sieci oraz urządzeń gazowych w oparciu o obowiązujące przepisy państwowe.
Aktualnie obowiązuje w PGNiG S.A. 17 norm zakładowych, które dotyczą:
• wymagań, wytycznych, badań, kontroli z zakresu Pomiarów paliw gazowych
• wymagań i badań dla gazociągów z rur polietylenowych
• wymagań i badań dla gazociągów z rur przewodowych klasy B
• metod oznaczania zawartości THT w procesie nawaniania paliw gazowych
• wymagań i badań dla punktów redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych
stosowanych do obniżania ciśnienia w sieciach gazowych średniego ciśnienia
rozprowadzających paliwa gazowe
• zasad wyznaczania stref zagrożenia wybuchem dla elementów i obiektów sieci
gazowych, klasyfikacji stopni emisji paliwa gazowego
• wymagań i badań dla stacji gazowych wysokiego ciśnienia powyżej 0,4 MPa do 10
MPa dla paliw gazowych grupy I i II wg PN-C-96001:1997 oraz dla stacji gazowych
średniego ciśnienia powyżej 5 kPa do 0,4 MPa włącznie służących do redukcji
ciśnienia paliw gazowych grupy I i II.
W ramach programu NKP nr 277 dobiegają końca prace nad nowelizacją normy PN096001:1987 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej. Przygotowano 4 projekty norm dotyczące jakości i oceny
jakości gazu w sieci przesyłowej oraz gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej.
Wprowadzają one podział na grupy wg wymagań europejskich. Ustalają parametry
mające wpływ na niezawodność systemu przesyłu i dystrybucji gazu. Uwzględniają
współczesny stan wiedzy i techniki oraz nowoczesny sposób podejścia do normalizacji.
Podstawą nowelizacji były przepisy europejskie i międzynarodowe ISO.
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• normalizacja krajowa prowadzona wspólnie przez PGNiG S.A. i IGNiG na podstawie
upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i tworzona w Normalizacyjnej
Komisji Problemowej nr 277 ds. Gazownictwa, której sekretariat umiejscowiony jest
w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Prowadzone w NKP nr 277 ds. Gazownictwa prace normalizacyjne dotyczą
wdrożenia do zbioru Polskich Norm 33. norm europejskich oraz 36. projektów norm
europejskich, których publikacja przewidziana jest na lata 1999-2001. Trwają
intensywne, dostosowujące do wymagań europejskich, prace normalizacyjne dotyczące
przesyłowej i dystrybucyjnej sieci gazowej tj. gazociągów wraz z instalacjami i
urządzeniami towarzyszącymi, których budowa i eksploatacja może stwarzać zagrożenie
dla zdrowia, życia oraz środowiska. Prace normalizacyjne dotyczą następujących norm
europejskich:
• Dostawa gazu. Rurociąg gazowy dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze 5 bar.
Zalecenia funkcjonalne. ( E N 1775:1998 + Al :1998)
• Zasadnicze wymogi dotyczące systemów pomiarowych dla gazu naturalnego
związane z projektowaniem, materiałami, budową, niezawodnością, kalibracją i
konserwacją. [ Pr EN 1776:1998 ]
• Gazomierze turbinowe [Pr EN 12261:1998]
• Gazomierze rotorowe [PrEN 12480:1997]
• Ogólne wymagania funkcjonalne dotyczące materiałów, projektowania, budowy,
eksploatacji, konserwacji oraz renowacji systemów dostawy gazu o ciśnieniu do 16
bar włącznie [Pr EN 12007-1:1998]
• Sieci gazowe. Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar.
Wymagania techniczne. [PrEN 1594:1996]
• Sieci gazowe. Prace spawalnicze. Wymagania techniczne. [Pr EN 12732:1997]
• Test ciśnieniowy, końcowy odbiór techniczny zdawczo odbiorczy oraz procedury
wycofywania z użytkowania dotyczące systemów dostawy gazu. [Pr EN 12327:1997]
• Stacje regulacyjne ciśnienia gazu dla przesyłania i dystrybucji. [Pr EN 12186:1997 ]
• Instalacje regulacyjne ciśnienia gazu na usługowych liniach. [Pr EN 12279:1995]
• Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wlotowych do 100 bar. [Pr EN 334:1998]
• Urządzenia bezpieczeństwa dla stacji redukcyjnych i instalacji. Część I: Zawory
szybko zamykające dla ciśnień do 100 bar [Pr EN ...1CEN/IC235:1997];
Część II: Zawory upustowe dla ciśnień do 100 bar [Pr EN....2 TC235 WG-1:1998]
• Specyficzne funkcjonalne wymogi względem materiałów, planowania, budowy,
użytkowania i napraw systemów sieci gazowych o ciśnieniu roboczym do 16 bar.
Część I: Systemu polietylenowe o ciśnieniu roboczym do 10 bar. [Pr EN 120072:1998]
Część II: Systemy stalowe do i łącznie 16 bar MOP. [Pr EN 12007-3:1998]
Część III: Renowacje. [PrEN 12007-4:1998]
• Stacje kompresorów w systemach zaopatrywania w gaz. [Pr EN 12583:1996]
• Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. [Pr EN 1594:1996]
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Z tematyki normalizacyjnej przedstawionej powyżej wynika, że ws2ystkie aspekty
techniczne związane z eksploatacją systemu gazowniczego od sieci gazociągów
przesyłowych wysokiego ciśnienia 5,5 MPa począwszy, sieci dystrybucyjne, stacje
redukcyjne I. i II. stopnia, armaturę na sieciach gazowych aż po procesy nawaniania
gazu, są normalizowane pod względem wymagań, badań i kontroli dla zapewnienia
bezpieczeństwa przesyłu i dystrybucji gazu.
Dla potwierdzenia określonych w normach wymagań bezpieczeństwa wyroby
budowlane stosowane w gazownictwie poddawane są obowiązkowej certyfikacji na
zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji znak bezpieczeństwa, który
potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta,
nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Takie elementy sieci gazowej jak:
• rury stalowe bez szwu na przewody dla gazownictwa
• rury stalowe ze szwem na przewody dla gazownictwa
• rury z tworzyw sztucznych na przewody do sieci gazowych
• armatura metalowa gazowa (do instalacji)
stosowane w dystrybucji i przesyle gazu, podlegają obowiązkowej certyfikacji na znak
bezpieczeństwa.
Na mocy Ustawy prawo budowlane gazownictwo polskie
wyroby budowlane:

stosuje w budownictwie

• właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
• dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją obowiązkową a mających istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i
drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.
PGNiG S.A. dopuszcza do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie,
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami. Jako wyroby budowlane traktowane są wszystkie elementy
systemów gazociągowych (tj. rury, kształtki, elementy łączące, zawory, armatura,
powłoki ochronne), które są stosowane w instalacjach i sieciach, służące do zaspokojenia
potrzeb użytkowników obiektów budowlanych.
Wyroby budowlane stosowane w gazownictwie dla których nie istnieją jeszcze
polskie normy, ich jakość i przydatność jest oceniana w procesie aprobacyjnym.
Jednostką aprobacyjną upoważnioną do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu
do wyrobów budowlanych sieci gazowych i instalacji paliw gazowych jest Instytut
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Wydana w procesie aprobacyjnym
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aprobata techniczna stanowi pozytywną ocenę techniczną wyrobu, potwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie gazowniczym. Określa ona właściwości
użytkowe i własności techniczne wyrobów, poziom wymagań i metody ich sprawdzenia
oraz program badań (typu i odbiorczych).
PODSUMOWANIE
1. Zgodnie z polityką normalizacyjną w kraju, podstawowym celem naszego
przedsiębiorstwa jest taka działalność techniczna oraz stosowanie takich wyrobów na
sieci gazowe, aby spełnione były wymagania odpowiednich norm krajowych
zharmonizowanych z przepisami UE, o rozwiązaniach optymalnie zaspokajających
potrzeby odbiorców gazu i zapewniających bezpieczne użytkowanie sieci gazowych.
2. Działalność normalizacyjna zorganizowana w PGNiG S.A. dla potrzeb Spółki
przynosi efekty w postaci norm i przepisów technicznych określających standardy
jakościowe dla materiałów i technologii stosowanych w gazownictwie, a celem jej jest
niezawodność i bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowniczego, jak również
zadowolenie odbiorców gazu z bezawaryjnej dostawy gazu o ustalonych parametrach
jakościowych.
3. Niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowniczego oraz działania
związane z integracją polskiego systemu gazowniczego z systemami krajów Unii
Europejskiej w zakresie połączeń, jak i stosowanych technik i technologii budowy,
eksploatacji oraz zarządzania - to priorytety jakie stawia sobie PGNiG S.A. dziś i w
najbliższej przyszłości.
4. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. stawia wysokie wymagania
dostawcom wyrobów oraz wykonawcom usług związanych z budową gazociągów,
tłoczni gazu czy stacji gazowych żądając od nich certyfikowanych systemów jakości
na zgodność z wymaganiami PN-ISO 9000.
Materiały źródłowe:
1/. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. Ustaw z 1993r., nr
55, poz. 250)
21. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414, Dz.U. z
1996r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496, Nr 146, poz. 680, Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 oraz Nr 111, poz. 726)
3/. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251)
AL Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
listopada 1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 136 poz. 672)
5/. Materiały własne Biura Norm i Przepisów Technicznych PGNiG S.A.
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SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH
NA TERYTORIUM POLSKI. TECHNOLOGIE PRZEKROCZENIA
GAZOCIĄGIEM DUŻYCH RZEK
NORBERT PIKOR, JERZY WINCKOWSKI
SGT EuRoPol GAZ S.A.
W referacie przedstawiono problemy występujące przy budowie gazociągu tranzytowego
Jamal Europa Zachodnie związane z przekraczaniem rzek. Opisano dwie metody
przekraczania akwenów wodnych stosowane w budowie polskiego odcinka rurociągu.
System Gazociągów Tranzytowych Jamał Europa Zachodnia na swej długiej trasie
zaprezentowanej na rys.l, przekracza około 850 różnorodnych akwenów, co wymaga
wykonania około 80km przepustów podwodnych dla każdej linii. Przekroczeń
napowietrznych nie przewiduje się w tym gazociągu, między innymi ze względu na
ochronę środowiska i trwałe zniszczenie krajobrazu.
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Rys. 1. Trasa Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał Europa Zachodnia
Z wymienionej liczby przekroczeń na terenie Polski wypada ich kilkadziesiąt, w tym
6 dużych rzek: Odra, Wisła, Warta, dwukrotnie Narew, Noteć i Skrwa. Z punktu
widzenia praktyki inżynierskiej są one ciekawszym elementem prac liniowych typowych
dla budowy rurociągów przesyłowych, co ośmieliło i zachęciło nas do tej publikacji. Przy
wykonywaniu przekroczeń wodnych wykorzystywane są w trakcie budowy gazociągu
dwie techniki: wykonanie gazociągu pod dnem metodą wykopu otwartego i metoda
bezwykopowa oparta na zasadzie ,,mikrotuneliagu".
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W pierwszej metodzie, tj. wykopu otwartego, przewiduje się przejście rurociągu
pod dnem cieku dwiema nitkami o rozstawie na ogół 50m. Głębokość przykrycia
rurociągu zależy od warunków hydrotechnicznych i dochodzi do 3m. Wykop może być
wykonany za pomocą bagrowania zestawem pływającym. Odcinki nitek rurociągu zwane
syfonami, służące do późniejszego przerzucenia przez ciek i umieszczenia w wykopie,
wykonywane są na brzegu na specjalnych podporach ustawionych na osi przekroczenia.
Na rury syfonu stosowana jest rura o średnicy DN1422mm i grubości ścianki 22,9mm
wykonana ze stali L480 MB, z trójwarstwową izolacją polietylenową. Po spawaniu
spoiny poprzeczne są badane w 100 procentach radiograficznie i ultradźwiękowo.
Następnie syfony po zamknięciu końców specjalnymi komorami i wypełnieniu wodą
poddane są hydraulicznej próbie wytężeniowej
(stress test), dowodzącej
doświadczalnego osiągnięcia stanu granicznego materiału (do 1,1 Re) i potwierdzenia
osiągnięcia projektowanego współczynnika bezpieczeństwa. Po teście stresowym
wykonuje się wstępną próbę szczelności metodą oględzin wszystkich połączeń pod nieco
mniejszym ciśnieniem. Po wypompowaniu wody z rurociągu następuje zaizolowanie
złączy spawanych opaskami termokurczliwymi, kompatybilnymi z izolacją rurociągu oraz
jej kontrola poroskopem iskrowym. Jeżeli wynik kontroli izolacji jest pozytywny, na
powierzchni syfonu wykonuje się obciążający płaszcz betonowy zapewniający zatopienie
i pewne posadowienie rurociągu na dnie wykopu. Zewnętrzny płaszcz betonowy, dla
wymienionej wyżej średnicy i grubości ścianek gazociągu, posiada grubość 22cm.
Obciążający płaszcz betonowy wykonuje się za pomocą dzielonej formy wypełnianej
betonem i przestawianej po związaniu betonu do sąsiedniego położenia. Syfon podczas
nakładania płaszcza betonowego przedstawiono na rys.2.

Rys.2. Pokrywanie odcinka gazociągu płaszczem betonowym.
Przekroczenie rzeki Wisła
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Po wykonaniu obetonowania dotychczasowe elementy podparcia należy zmienić na
podpory rolkowe przeznaczone do wciągnięcia syfonu, a do czoła syfonu przyspawać
masywne płaskowniki służące do zamocowania sań ciągowych. Rurociąg przygotowany
do operacji wciągania przedstawiono na rys.3.

Rys.3. Odcinek gazociągu (przekroczenie rzeki Narew) przygotowany do
operacji wciągania
Sanie wyposażone są w linowy krążek zwrotny, stanowiący punkt zaczepienia
systemu wciągania. Konstrukcja sań ciągowych powinna wykluczyć możliwość
zakopania się ich w dno wykopu podczas wciągania. Celem zwiększenia wyporu syfonu
korzystne jest przymocowanie do niego dodatkowych pływaków, zwalnianych po
posadowieniu syfonu na dnie wykopu. Do wciągania stosuje się wciągarki hydrauliczne
wraz z układem linowym. Po procesie posadowienia gazociągu i sprawdzeniu jego
posadowienia rurociąg zostaje zasypany i ubezpieczony materacem faszynowo-taflowym.
Podobnie ubezpiecza się brzegi cieku i ewentualnie umieszcza się oznakowanie dla celów
żeglownych. Syfon przechodzi powtórne próby hydrauliczne wraz z odcinkiem
gazociągu z którym jest połączony.
Mikrotuneling jest nowoczesną, bezwykopową technologią budowy przepustów
rurowych o średnicach od 200mm do 3000mm mającą zastosowanie w budowie
rurociągów kanalizacyjnych, wodnych i gazowych. Technologia mikrotunelu została
opracowana w USA i Japonii na bazie doświadczeń i w oparciu o różne techniki
tunelowania. Dokonuje się tego przez automatyczne drążenie poziomego tunelu, o
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wymaganej średnicy, z szybu startowego do szybu końcowego zlokalizowanego w
przypadku przekroczenia cieku na drugim brzegu rzeki. Szyby startowy i końcowy
wykonane są na przeciwległych brzegach. Są to szczelne szyby wykonane z pali Larsena.
Drążenie otworu połączone jest z sukcesywnym wprowadzaniem do otworu, w miarę
wiercenia, odcinków tzw. rur HOBASA. Odcinki rur łączone są na zamki z uszczelkami.
Rury HOBASA mogą być wykonane ze stali, żelbetonu, tworzywa.
Urządzenia do wykonania mikrotunelu przedstawiono na rys.4.

6
3

4

Rys.4. Schemat stanowiska wykonania miokrotunełu:
zasilania 12. Rama stacji siłowników
1. Kontener sterowania
i
13. Pompa płuczkowa (powrót)
energetycznego
14. Głowica
maszyny
wiercącej
2. Panel sterowania
(mikrotunelowej)
3. Oświetlenie szybu
15. Widok końca tarczy
4. Pompa smarowania
16. Wylot rury płuczkowej
5. Zbiornik czyszczenia płuczki
17. Wtrysk płuczki
6. Zbiornik wody
18. Smarowanie
7. Pompa ciśnieniowa
39. Wentylator
8. Pompa płuczkowa (zasilanie
20. Wlot płuczki
9. Pompa płuczkowa (powrót)
21. Wlot wody chłodzącej
10. Laser pomiarowy
11. Blok oporowy
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Głównym elementem roboczym maszyny mikrotunełowej jest głowica wiercąca,
wyposażona w system zębów, gryzaków i kruszarek. W miarę posuwania się jej do
przodu, stożkowy wirnik rozkrusza urobek i przesyła go do komory mieszania z płuczką
wiertniczą. Dalszy transport urobku odbywa się w formie zawiesiny płuczkowej
rurociągami technologicznymi. Przednia część tarczy zamontowana jest przegubowo i
sterowana sterowniczymi siłownikami hydraulicznymi w dowolnym kierunku. Kontrola
toru i kierunku wiercenia realizowana jest za pomocą wiązki laserowej pod stałym
nadzorem komputera. Dodatkowo głowica wiertnicza wyposażona jest w system dysz
wysoko-ciśnieniowych umożliwiających wspomaganie procesu wiercenia wypłukiwaniem
hydraulicznym. Głowica wiertnicza wraz z rurą HOBASA wpychane są w grunt w miarę
postępu wiercenia przez stację siłowników zamontowaną w szybie startowym i opartą o
blok oporowy na tylnej ścianie szybu.

Rys. 5. Szyb stanowiska wykonania mikro tunelu. Przekroczenie rzeki Warta
Przy budowie przekroczenia rzeki Warta zastosowano kompozytowe rury HOBASA
o średnicy 2000mm i grubości ścianki 60mm. Stanowiły one rurę osłonową dla rur
produktowych. Do rur HOBASA odcinkami o długości ograniczonej do 8m z uwagi na
wymiary szybu startowego wstawiano sukcesywnie spawane, badane jak w poprzednim
przypadku, i izolowane rury produktowe. Wprowadzenie rur odbywało się na rolkach.
Następnie po przeprowadzeniu prób hydraulicznych, przekroczenie połączono z
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pododcinkiem rurociągu, razem z którym przejdą one ponowne badania hydrauliczne.
Końcowym momentem budowy jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami betonem.
Odrębnym sposobem wykonywania przekroczeń jest metoda przewiertu
kierowanego. Jednakże, z uwagi na nie stosowanie jej przy budowie pierwszej nitki
gazociągu, nie została ona opisana w artykule.
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WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
METALOGRAFII IFRAKTOGRAFII ILOŚCIOWEJ
W BADANIACH MATERIAŁOWYCH
JERZY BIELANIK, JERZY WAWSZCZAK
Politechnika Warszawska - Płock
W referacie zaprezentowano metodę i procedurą analizy obrazów mikroskopowych.
Przedstawiono podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne wykorzystania programu
komputerowego do przetwarzania obrazów mikrostruktur.
1. WPROWADZENIE
Dynamiczny rozwój technik cyfrowego zapisu obrazów oraz komputerowych
algorytmów ich matematycznego przetwarzania, umożliwił bardzo efektywne a zarazem
efektowne opracowywanie obrazów mikrostruktury. Wiedza o topologicznych i
statystycznych aspektach metalografii ilościowej (stereologii) [1], w rutynowych
badaniach, dotychczas dość rzadko mogła być wykorzystywana ze względu na
pracochłonność związanych z jej stosowaniem czynności i niewspółmierne do efektu
koszty ich automatyzacji.
Początki automatyzacji badań ilościowych w metalografii (1963) [2] związane były z
rozwojem konstrukcji wizyjnych analizatorów obrazu, początkowo analogowych a
obecnie cyfrowych. Oparte na technice telewizyjnej; półautomatyczne a następnie w
pełni automatyczne analizatory, stanowiły obok mikroskopów elektronowych najdroższe
narzędzia badawcze, dostępne tylko najbogatszym laboratoriom. Z początkiem lat 90tych (także w Polsce) znalazły się w sprzedaży pakiety oprogramowania, które
skojarzone z mikroskopem metalograficznym wyposażonym w kamerę CCD (ChargeCouplet Device) i komputer wyposażony w kartą graficzną z tzw. „grabberem" (układem
procesorowym przetwarzającym analogowy sygnał wizyjny w zapisaną binarnie macierz
cyfrową) umożliwiały otrzymanie w pamięci komputera, rastrowego (bitmapowego)
pliku graficznego [3]. Powszechnie już dzisiaj będące w użyciu narzędzie, stało się
popularne głównie dzięki wyeliminowaniu ciemni i fotochemicznej obróbki
mikrofotografii.
Również przy tradycyjnych technikach rejestracji obrazu, fotograficzny (analogowy)
obraz mikrostruktury można przetworzyć do postaci cyfrowej za pomocą skanera.
Współczesna mikroskopia elektronowa powszechnie już wykorzystuje komputerową
obróbkę obrazu.
2. PODSTAWY TEORETYCZNE
Zróżnicowanie technik badawczych jak i matematycznych relacji między
otrzymanymi wynikami badań a także rysujące się podziały w literaturze przedmiotu,
wymuszają potrzebę wprowadzenia rozróżnienia między Analizą Obrazu (Image
Analysis), Metalografią Ilościową (Quantitative Metallography) oraz Fraktografią
Ilościową (Quantitative Fractography).
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Analiza obrazu jest częścią technik i algorytmów komputerowego przetwarzania
obrazu niezależną od jego merytorycznej zawartości, zatem sposoby i metody ukryte w
algorytmach przetwarzania są jednakowo skuteczne dla dowolnych obiektów
graficznych różniących się rozkładem i intensywnością kolorów (odcieni szarości)
względem przyjętego umownie położenia w układzie współrzędnych prostokątnych x, y.
Istniejące procedury zmiany wartości pikseli zgodnie z opracowanymi matematycznymi
formułami, służące przetwarzaniu obrazu, w grafice komputerowej noszą nazwę filtrów.
Użyte odpowiednio zestawy filtrów i specjalnych algorytmów pozwalają mierzyć
powierzchnię obszarów o zbliżonych odcieniach szarości lub koloru (area), długości
otaczających je konturów (perim), wyznaczać współrzędne położenia ich środków
geometrycznych (crt x, crt y) oraz średnie średnice zastępczych okręgów (avr D) i
średnice maksymalne okręgów opisanych na obszarze (max D) itp. (tablica 2). Dane te,
zapisane jako pliki tekstowe, pozwalają przenieść zmierzone wielkości w postaci jawnej
do edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego. Występujący najczęściej zestaw wielkości
opisujących obiekty obrazu mikrostruktury [4] przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1.

Schematyczne przedstawienie komputerowo mierzonych wielkości obiektu

Krytycznym parametrem procedury ze względu na subiektywizm, jest wybór
poziomu progu szarości lub koloru(threshold). Umiejętność doboru progu szarości lub
koloru zależy od jakości zgładu, rodzaju odczynnika trawiącego lecz głównie zależy od
doświadczenia operatora.
Metalografia Ilościowa (Słereologia), powstała w celu uzasadnienia istnienia
związku między wielkościami opisującymi obiekty mierzone na płaszczyźnie z
objętościową naturą tych obiektów w metaloznawstwie. Badania te przyczyniły się do
pogłębienia wiedzy metaloznawczej, jak i rozwoju
analizy
statystycznej
polikrystalicznych obiektów, zazwyczaj służącej do wyznaczania: średniej wielkości
cząstek, rozkładu ich wielkości (histogramu), równomierności ich rozkładu w objętości
itp. Opracowane zależności umożliwiły późniejszą automatyzację badań, ułatwiając
precyzyjne określanie takich wielkości jak: numer ziarna wg ASTM [5], badania kinetyki
procesów spiekania materiałów porowatych itp. Statystyczne ujęcie problemu zazwyczaj
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wymagało pomiarów pochodzących z dużej liczby pól widzenia. Zatem analiza ilościowa
w mikroobszarze przy tych założeniach nie była brana pod uwagę, tak ze względu na
wykorzystywany aparat matematyczny jak i wysokie koszty badań.
Podstawowe dla metalografii ilościowej zależności stereologiczne oraz wiążące je
wzory zawiera tablica 1.

Tablica 1:

Związek między
stereologicznymi.

mierzonymi

Obiekt mikrostruktury

(O)

i

obliczanymi

(•)

wielkościami

wymiar dla oznaczenia
-2

-i

mm

mm

mm

Punkty
Linie
Powierzchnie

Sv

Objętości

Vv

Podstawowe zależności
0

VV=AA=LL=PP,

(mm )

Sy=(±\LA=2PL,

(mm'1)

(1)
(2)

(3)

(mml
Fraktografia Ilościowa służy liczbowemu opisaniu a następnie porównywaniu
obiektów w postaci powierzchni przełomów o różnym pochodzeniu (zmęczeniowym,
udarowym,
wytrzymałościowym
itp.),
zorientowanych
przestrzennie
lub
anizotropowych. Otrzymywane najczęściej w badaniach dane wyjściowe są
nieregularnymi krzywymi bezpośrednio zdjętymi z profilografu bądź jako obrazy SEM.
W obu przypadkach, po przyjęciu odpowiedniej skali, możliwe jest wykonanie za
pomocą komputerowego digitizera lub tabletu, pomiarów długości obrysu konturu
profili jako wielokrotności odcinka pomiarowego h\ o zmiennej długości (według metody
odcinkowej). Dla opisania konturów zamkniętych obiektów o rozwiniętych i
nieregularnych granicach, często używa się również metody siatkowej. Wykorzystywane
w Geometrii Fraktali [6] równania potęgowe, stanowiące matematyczną interpretację
dla obu metod, po sprowadzeniu do postaci logarytmicznej mają postać (4, 5) zaś
związek między nimi przedstawia równanie (6):
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logN=logN0-DlogS,

(4)

IogL = iogi: o -.D'log£

(5)

gdzie:

N-liczba oczek siatki zawierających analizowaną krzywą,
No - stała,
L - długość badanej krzywej jako zmierzona wielokrotność odcinka pomiarowego,
Lo - stała,
8 -jednostkowy odcinek pomiarowy lub bok kwadratu siatki,
D - wymiar fraktalny dla metody siatkowej,
D - wymiar fraktalny dla metody odcinkowej,
(6)

D = l + D,

Według przyjętego standardu [7], we Fraktografii Ilościowej podstawowymi
parametrami opisującymi liczbowo powierzchnię są współczynniki szorstkości
(chropowatości): liniowy RL oraz powierzchniowy Rs analogicznie do wskaźników
opisujących profile gładkości dla powierzchni obrabianych skrawaniem. Ich związek z
wymiarem fraktalnym (liczbą fraktalną) D przedstawiono w równaniach (7 4- 11).
Wymiar fraktalny wedle różnych interpretacji jest zwykle utożsamiany z wymiarem
samopodobieństwa zaś dla potrzeb Geometrii Fraktali stanowi miarę złożoności kształtu
krzywej, która na płaszczyźnie może przyjmować wartości (1 < D p < 2) lub powierzchni,
która w objętości może przyjmować wartości (2 < D y < 3).

(8)

?

Dzieląc oba równania stronami odpowiednio przez rzut profilu na prostą (L') oraz
powierzchnię (A') otrzymamy:

RS(S2)=C2[S2\

(10)

^ ,

Jedną z prostszych zależności wiążących liniowy i powierzchniowy wymiar szorstkości jest
równanie [11]:
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gdzie: L, 5, Lo - mają znaczenie jak w równaniach (3,4),
S(82), So - stanowią odpowiednio, powierzchnię mierzoną oraz stałą równania,
Dp, D r — stanowią odpowiednio liniowy i powierzchniowy wymiar fraktalny
powierzchni przełomu po dodatkowej procedurze linearyzacji typu RSC (Reverse
Sigmoidal Curve)

Opisywana procedura linearyzacji RSC dotyczy krzywych, które mimo
sprowadzenia do postaci logarytmicznej nie pozwalają na bezpośrednie wyznaczenie
współczynników równania (4,5).
3. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Wielokrotnie w badaniach wycinków próbek pochodzących z instalacji o długich
okresach eksploatacji lub w badaniach próbek pochodzących z urządzeń po wypadkach
lub awariach, było by interesującym nie tylko opisowe, ale także liczbowe określenie
stopnia zmian zachodzących w strukturze materiału lub na powierzchni powstałego
przełomu. Często zmiany te mają charakter lokalny i nie spełniają warunków dla pełnej
statystycznej analizy, co nie ogranicza ich przydatności w określeniu wielkości
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów. Jako przykład posłużyć może
zróżnicowanie mikrostruktury powstałej w zmiennych warunkach odkształcenia na
zimno na przekroju równoległym do kierunku odkształcenia. Wydaje się intuicyjnie
poprawne założenie liczbowych zależności między zgniotem na zimno powstałym w
trakcie jednoosiowego plastycznego płynięcia, ze zmianami w proporcjach obiektów
(ziaren) tworzących mikrostrukturę. W pracy [8] przedstawiono wyniki badania
mikrostruktury przekroju wzdłużnego próbki wytrzymałościowej od strony przewężenia
(szyjki) po zerwaniu. Próbki wykonano ze stali 15HM wykorzystywanej w energetyce w
stanie wyżarzonym. Schemat badania w funkcji odległości badanego zgładu od miejsca
zerwania w szyjce przedstawiono na rysunku 2.

wzdłużne ułożenie pól widzenia na przekroju próbki [mm]

Rysunek 2.

Przekrój wzdłużny fragmentu próbki wytrzymałościowej ze stali 15HM po
zerwaniu z zaznaczonym położeniem pól widzenia i krzywą zgniotu
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Przykładowy fragment tablicy wyników otrzymany w trakcie komputerowego
wyznaczania charakterystycznych wielkości mikrostruktury, przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. ł)

label type

Przykładowe zestawienie dla kilku pierwszych ziaren (obiektów) dla pola
widzenia pochodzącego z osi wzdłużnej zgładu przy zgniocie 0,26
area

perim

[um 2 ]

avrd

[um]

maxd

[um]

ctrx

ctr_y

[um]

[um]

[um]

frt_x
[jam]

frt_y

elong

[um]

1

object

575,55

160,70

27,07

39,99

16,29

10,47

38,60

23,68

1,34

2

object

942,58

273,78

34,64

61,40

76,66

10,76

61,40

24,56

2,50

3

object

124,65

49,97

12,60

20,25

112,06

4,22

19,30

7,90

2,40

4

object

433,20

107,09

23,49

33,89 139,64

7,78

33,33

17,54

1,69

5

object

280,85

173,74

18,91

28,47 226,83

10,85

24,56

21,05

1,08

6

object

836,40

196,55

32,63

55,22

182,40

13,87

54,39

21,05

2,64

•)

kopia oryginalnego zapisu pochodzącego z programu MicroScan.

W procedurze badawczej przyjęto hipotezę roboczą zakładającą istnienie liniowych
zależności między wielkością zgniotu a takimi wskaźnikami mikrostruktury badanej stali
jak: wydłużenie (elongation), spłaszczenie jako stosunek średniej średnicy zastępczego
ziarna Davr- do średnicy maksymalnego koła opisanego na średnim ziarnie D m a x . oraz
stopnia rozwinięcia granicy jako stosunku średniego obwodu (perim) do średniej
powierzchni ziarna (area). Do opisu wielkości użyto oryginalnych określeń
generowanych w programie. Przebieg poszczególnych zależności w funkcji zgniotu, dla
sumy zgładów badanych przy tym samym poziomie zgniotu, przedstawiono na rysunku
3.
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0,40
0,30
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

zgniot
• E/Emax

Rysunek 3.

o Davr/Dmax

A perim/area

Wpływ zgniotu na wielkość opisanych w tekście wskaźników mikrostruktury
wraz z opisującymi je równaniami Unii trendu
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Wieloletnie badania stali martenzytyczno austenitycznych typu 0H14N5MCuNb [9]
prowadzone w Laboratorium Materiałoznawstwa PW w Płocku, dostarczyły obszernego
materiału badawczego szczególnie w zakresie własności mechanicznych tej stali w
różnym stanie obróbki cieplnej. W trakcie badań udarności ww. stali w temperaturze
pokojowej i temperaturze -85°C, stwierdzono istotne zróżnicowanie morfologii
przełomów [10]. Ciekawym zatem zamierzeniem badawczym było sprawdzenie
wybranych obrazów przełomów uzyskanych na mikroskopie skaningowym TESLA
BS300 metodami Fraktogrąfii Ilościowej oraz oszacowanie związku między udamością i
wymiarem fraktalnym D dla wybranych przełomów.
Zastosowanie procedur związanych z wyznaczaniem wymiaru fraktalnego
D
wymagało przetworzenia obrazu wyjściowego do postaci konturu „wyspowego".
Kolejne kroki procedury przetwarzania obrazu wyjściowego do konturu pokazano na
rysunku (4a,b,c,d).

a.)

b.)

c.)

d.)

Rysunek 4. Kolejne stadia przygotowania obrazu przełomu dla obliczeń wymiaru
fraktalnego konturu przy użyciu oprogramowania MicroScan dla progu
szarości równego 100
Bezpośrednio, do wyznaczenia liczby firaktalnej D wykorzystano program napisany
w „Visual Basicu", opracowany specjalnie dla metody siatkowej i sprawdzony w trakcie
opisywanych tu badań.
Poszukując maksimum wartości D dla przełomów wyraźnie różniących się
udamością otrzymano wyniki przedstawione na rysunku 5.
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Rysunek 5. Zależność między udamością stali 0H14N5MCuNb a wymiarem fraktalnym D
wyznaczanym jako maksimum rozkładu w obszarze 30 -^ 60% udziału
powierzchni ograniczonej konturem do wielkości fotografii przełomu
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4. PODSUMOWANIE
Jak wynika z przebiegu linii na rysunku 3, stosunek średniej średnicy ziarna DaVi do
maksymalnej wielkości średnicy koła opisanego na średnim ziarnie D m a x wykazuje
przybliżenie funkcją liniową dla całego zakresu zgniotu zaś pozostałe zbiory punktów
aproksymują funkcje krzywoliniowe. Dla stosunku obwodu średniego ziarna do jego
powierzchni (perim/area) przy pełnym zakresie odkształceń zaleca się wykorzystanie
równania potęgowego. Wskaźnik (elong.) zarówno opisany względem maksymalnej
wartości jak i dla bezpośrednich wartości wykazuje silną nieliniowość w całym zakresie
pomiaru. Wyjściowa wielkość ziarna oraz użyte powiększenie pozwoliły na ominięcie
ograniczenia metody ze względu na liczebność populacji. W pokazanych na rysunku 2
badaniach minimalna wielkość populacji dla sumy mikroobszarów w każdym stanie
zgniotu wynosiła minimum 450 obiektów (ziaren).
Przedstawione wyniki badań w pełni uzasadniły przydatność metody do szacowania
stopnia zgniotu w mikroobszarze. Ponieważ obliczone zależności mogą mieć charakter
incydentalny zależny od składu i wyjściowej struktury (np. wielkości ziarna), opisana
procedura może być wykorzystana do „skalowania metody", zwiększając precyzję
wnioskowania.
Mimo prostoty formalizmu matematycznego metoda wyznaczania wymiaru
fraktalnego (liczby fraktalnej)
D, dla obrazów przełomów pochodzących ze
skaningowego mikroskopu elektronowego, okazała się wrażliwa na szereg parametrów
początkowych takich jak: wielkość powierzchni objętej konturem względem całkowitej
powierzchni fotografii, wybór początkowego wymiaru siatki, jakość fotografii oraz
powiększenie. O ile wielkość oczka siatki, powiększenie i jakość fotografii
porównywana przy pomocy rozkładu jasności pikseli miały charakter wyborów
arbitralnych, o tyle wybór wielkości obiektu względem powierzchni fotografii, mający
bardzo duży wpływ na wymiar fraktalny D, wymagał przeprowadzenia szczegółowych
badań. Zmieniając poziomy progu szarości uzyskano szereg konturów obiektów o
rosnącej powierzchni ograniczonej konturem. Stwierdzono, że dla porównywalności
otrzymywanych liczb fraktalnych D, wybór progowania (funkcja threshold) powinien
generować kontur ograniczający powierzchnię mieszczącą się pomiędzy 30 a 60%
całkowitej powierzchni obrazu (fotografii przełomu) [11].
Dzięki uzyskaniu wysokich współczynników korelacji R, prostych opisanych
równaniem (4), nie wystąpiła konieczność stosowania procedury RSC. Zastąpienie
procedury zdejmowania profilu krzywej za pomocą profilografu procedurą
przetworzenia fragmentu powierzchni do postaci wieloczłonowego konturu wyspowego
(rysunek 4d), spowodował wystąpienie różnic w sposobie opracowania wyników w
metodzie siatkowej względem metody odcinkowej, popularnej w dotychczas
publikowanych badaniach. Podobnie problem wyboru i interpretacji wielkości L' i A' we
wzorach 7 i 8 uczynił bezzasadnym zastosowanie procedury obliczania wskaźników
szorstkości RL lub Rs dla otrzymanego w badaniach wymiaru fraktalnego D, z powodu
ryzyka popełnienia błędu w interpretacji zależności stereologicznych. Ponieważ jednak
szorstkość przełomu opisana wielkościami RL i Rs jest pośrednią funkcją wymiaru
fraktalnego D, stanowi to dostateczną przesłankę uzasadniającą posługiwanie się
bezpośrednio wymiarem fraktalnym D do oceny stopnia nieregularności profilu
powierzchni. Wskazuje to na przydatność opisanej procedury w badaniach związków
między wymiarem fraktalnym a kruchą lub plastyczną postacią przełomu. Ponadto nadal
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czynione są próby stereologicznej interpretacji otrzymanych danych w celu możliwości
dokonania porównań między oboma metodami.
Jak wynika z przedstawionych danych, dysponując szeregiem przełomów o znanym
pochodzeniu możemy wnioskować o jego skłonności do kruchego pękania, nie tylko na
drodze rozważań postaci przełomu, lecz także poprzez nadanie tym przełomom
stosownej interpretacji liczbowej.
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OCENA SPAWALNOŚCI STALI O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA PEŁZANIE HCM12A
W OPARCIU O BADANIA SYMULACYJNE
MARIAN ZEMAN, JERZY BRÓZDA
Instytut Spawalnictwa - Gliwice
Podano charakterystyką stali HCM12A na tle innych nowoczesnych stali o wysokiej
żarowytrzymalości. Badania spawalności stali przeprowadzono w oparciu o technikę
symulacji cykli cieplnych spawania. Opracowano wykres przemian austenitu CTPc-S,
określono wpływ pojedynczych i podwójnych cykli cieplnych spawania oraz obróbki
cieplnej na strukturę, udarność i twardość symulowanej strefy wpływu ciepła. Zbadano
skłonność stali HCM12A do powstawania pęknięć gorących typu likwacyjnego oraz
pęknięć wyżarzeniowych. Stwierdzono, że badana stal HCM12A w stanie dostawy ma
niższą udarność od stali P91 a cykle cieplne spawania powodują dalszy jej spadek. Po
obróbce cieplnej udarność symulowanej strefy wpływu ciepła ulega wyraźnej poprawie.
Uzyskane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że stal HCM12A charakteryzuje się
dobrą spawalnością.

1. WPROWADZENIE
Zapotrzebowanie na energię elektryczną ma bezpośredni związek z rozwojem
gospodarczym kraju. Przy utrzymującej się tendencji 5-7 % rocznego wzrostu Produktu
Krajowego Brutto może dojść w latach 2000-2010 do znacznego niedoboru energii
elektrycznej, jeśli nie zostaną zintensyfikowane działania modernizacyjne i inwestycyjne
w przestarzałym w znacznym stopniu systemie energetycznym kraju. Przy łącznej mocy
elektrycznej polskich elektrowni i elektrociepłowni ok. 30 000MW, 45% mocy
zainstalowanej wprowadzono do systemu przed 1970 rokiem, a ok. 27% przed 1960
rokiem.
Modernizacja i rekonstrukcja krajowego systemu energetycznego konieczna jest nie
tylko ze względu na techniczne zużycie urządzeń, ale także z uwagi na dotychczasowe
zaniedbania w zakresie ochrony środowiska. Powinna ona uwzględniać światowe
tendencje rozwojowe, zmierzające zarówno do poprawy wskaźników technicznoekonomicznych (podwyższenia sprawności, wzrostu niezawodności i dyspozycyjności,
zmniejszenia kosztów inwestycyjnych) jak i wymogów ekologicznych (ochrona
powietrza i wód, eliminowanie hałasu, dostępność i konkurencyjność paliw
alternatywnych - gazu i ropy).
Przy uzasadnionym dla polskiego rynku założeniu, że jeszcze długo węgiel kamienny
i brunatny będą podstawowym paliwem, zapewnienie konkurencyjności na europejskim
rynku wymagać będzie wdrożenia "czystych technologii", opracowanych i
zastosowanych już w wielu krajach w kotłach parowych nowej generacji - kotłach
pracujących przy nadkrytycznych parametrach pary. Wprowadzenie takich kotłów do
eksploatacji przyczyni się do istotnego wzrostu sprawności cieplnej z około 36 do
powyżej 45 %, a tym samym do
• zapewnienia wysokiej opłacalności produkcji energii elektrycznej w oparciu o
krajowe źródła kopalnych paliw stałych (węgla kamiennego i brunatnego),
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•

minimalizacji negatywnego wpływu konwencjonalnej energetyki cieplnej na
środowisko naturalne - obniżenie emisji COX, NOX, i SOX do poziomu spełniającego
wymagania UE (Clean Coal Technology),
• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w sytuacji planowanego wzrostu
gospodarczego (uniezależnienie się od importu energii).
Aby podjąć w kraju budowę nowoczesnych kotłów nadkrytycznych i
towarzyszących rurociągów pary, niezbędne są działania wyprzedzające, które obejmują
między innymi określenie spawalności stali nowej generacji o podwyższonej
żaroodpomości w celu uzyskania danych do opracowania warunków spawania różnych
wyrobów z tych stali.

2. NOWOCZESNE STALE ENERGETYCZNE - PORÓWNANIE ICH
WŁASNOŚCI
Na elementy nowoczesnych instalacji energetycznych pracujących w warunkach
pełzania znalazły zastosowanie wysokostopowe stale zawierające od 8 do 12 %Cr z
dodatkiem Mo, Co, W z mikrododatkami B, N, V, Nb (tablica 1). Skład chemiczny stali
o zawartości do 12 %Cr produkowanych przez znanych światowych wytwórców
zamieszczono w tablicy 1.
Tablica 1. Skład chemiczny nowoczesnych stali o zawartości 8-13% Cr

Pierwi
astek

C
Si
Mn

P

S
Ni
Cu
Cr
Mo
W
V
Nb
Co
N

B

Gatunek i wytwórca stal i
P91
X20Cr
HCM9M
E911
MoV 12.1
Mannesmann Sumimoto
Vallourec
(Niemcy)
(Japonia)
(Francja)
0.17-0.23
0.08-0.12 0.014
0.08
0.50
0.05
0.20-0.50
0.5
1.00
0.30-0.70 0.30-0.60 0.300.02
0.03
0.70
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.04
0.30-0.80
0.03
8.0-9.5
10.0-12.5
8.0-10.0
0.80-1.20
1.80-2.20 0.85-1.05 11.013.0
0.18-0.25 0.8-1.2
0.25-0.35
0.06-0.10 0.8-1.2
_
0.2-0.3
0.2
0.03-0.07
-

P92

HCM12A TB12M

NF12

0.1
0.1
0.5
0.01
0.005
9.0
0.5
1.8
0.2
0.06
0.04
0.002

Sumimoto
(Japonia)
0.12
0.1
0.08
0.04
0.6
0.5
0.015
0.02
0.001
0.01
0.3
1.0
0.1
1.0
11.0
11.0
0.4
0.4
1.9
1.9
0.2
0.2
0.05
0.09
_
0.06
0.09
0.002

Kyoto
(Japonia)
0.08
0.05
0.5
0.02
0.01
0.5
11.0
0.15
2.6
0.2
0.07
2.5
0.05
0.004

W ostatnich latach krajowy przemysł energetyczny zainteresował się grupą stali o
wysokiej odporności na pełzanie z dodatkiem wolframu, do której należy stal P92
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produkowana przez firmę Vallourec (obecnie Koncern Vallourec&Mannesmann) lub stal
o symbolu HCM12A produkcji japońskiej firmy Sumimoto Metal Industries Ltd z Osaki
[5-7, 10]. Firma Sumimoto w swoim profilu produkcyjnym wytwarza grupę
nowoczesnych stali nisko- i wysokostopowych do pracy w całym zakresie temperatur
eksploatacji instalacji energetycznych. W tablicy 2 zestawiono nowe stale do pracy w
podwyższonych temperaturach produkcji firmy Sumimoto, a w tablicy 3 przedstawiono
korzyści wynikające ze zastosowania rur ze stali HCM12A w stosunku do innych stali z
tej grupy.
Stal HCM12A została zakupiona przez jedną z czołowych krajowych firm
produkujących kotły energetyczne z myślą o wdrożeniu jej na elementy nowej generacji
kotłów pracujących przy parametrach nadkrytycznych. Firma ta zleciła Instytutowi
Spawalnictwa zbadanie spawalności tej stali, a w następnych etapach pracy dobór
materiałów dodatkowych do spawania, ustalenie obróbki cieplnej przed i po spawaniu
oraz opracowanie warunków technologicznych spawania (WPS).
3. CHARAKTERYSTYKA STALI HCM12A
Stal HCM12A opracowana została przez japońskie firmy Sumimoto Metal
Industries oraz Mitsubishi Heavy Industries, z przeznaczeniem do stosowania jej na
przegrzewacze pary świeżej. Jest ona modyfikacją wcześniej produkowanej stali
HCM12, zawierającej średnio około 0,l%C, 12%Cr, l%Mo, 1%W, V i Nb i
charakteryzującej się dwufazową strukturą odpuszczonego martenzytu i około 30%
ferrytu 8. Struktura ta zapewniała stali dobrą spawąlność, wysoką plastyczność oraz
wytrzymałość na pękanie. Dodatek 12%Cr gwarantował wysoką odporność na korozję
naprężeniowa i korozję gazową [3, 4].
Stal HCM12A, o składzie chemicznym podanym w tablicy 1, charakteryzuje się
wyższą wytrzymałością na pełzanie w wysokich temperaturach oraz podwyższoną
odpornością na utlenianie w stosunku do stali HCM12. Stal ta ma strukturę
odpuszczonego martenzytu z dodatkiem ferrytu 8 w ilości do 5% [5, 8].
Skład chemiczny i własności mechaniczne stali HCM12A ujęty został w normie
ASME Code Case 2180/1994. W tablicach 4 i 5 podano odpowiednio skład chemiczny i
własności wytrzymałościowe stali wg wymagań normy DIN 50049-3.IB zbieżnej z
wymaganiami normy ASME Code Case 2180. Wg publikacji [5] dopuszczalne
naprężenie w warunkach pracy w temperaturze 600°C dla stali HCM12A jest wyższe o
około 30% od dopuszczalnego naprężenia dla stali P91 (wg ASME SA335) w tej
temperaturze (o=83 MPa dla stali HCM12A i 66 MPa dla stali P91).
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Tablica 3. Porównanie wymiarów oraz masy rur cienkich i grubych z nowoczesnych materiałów dla energetyki [11]
Parametry pary świeżej
ciśnienie
temp.
[°C] ^_ [MPa]

550

23,2
[232 kG/cm2]

co
o

600

22,4
2
[224 kG/cm ]

Gatunek stali
Wyszczególnienie
Dopuszczalne naprężenie
[kG/mm2] w temp. 550°C wg
ASME
Wymiar rury:
średnica <)j x grubość t [mm]
Ciężar rury [kg/m.]
ciężar rury [%] w odniesieniu do rury ze stali P22
Dopuszczalne naprężenie
[kG/mm2] w temp. 550°C wg
ASME
Wymiar rury:
średnica <j) x grubość t [mm]
Ciężar rury [kg/m]
ciężar rury [%] w odniesieniu do rury ze stali P22

P22
(2>25Cr-lMo)

X20
CrMoV12.1

HCM2S

P91
(X10CrMoVNb9.1)

4,9
[49 MPa]

8,7
[87MPa]

9,1
[91 MPa]

9,6
[96 MPa]

437,4 x 83,7

353x41,5

348,8x37,1

344,2x37,1

730

319

301

281

-

237

100%

44%

41%

38%

-

32%

2,8
[28 MPa]

4,0
[40 MPa]

5,4
[54 MPa]

6,7
[67 MPa]

7,0
[70MPa]

8,5
[85 MPa]

38x10,9

38x8,3

38x6,5

38x5,4

38x5,2

38x4,4

6,1

5,0

4,3

4,2

3,6

84%

68%

59%

58%

49%

7,3
100%

.

HCM12

HCM12A
11,0
[110 MPa]

-

333,6x31,8

Tablica 2. Grupa nowoczesnych stali produkowanych przez Sumimoto Metal Industries (Japonia) przeznaczonych na instalacje energetyczne i ich
własności[ll]
>tali
Własności <

norma

DIN

Stale o zawartości 2%Cr
P/T22
10CrMo910

ASME SA.213 T22
SA 335 P22
Orientacyjny skład
chemiczny stali

HCM2S
Sec. I
case 2199

2,25Cr2,25Cr-lMo 1.6W-Nb,V

Stale 18%Cr-8%Ni i 25%Cr-20%Ni
TP347
Super
HR3C
HFG
304H
TP304H
X6CrNi
(X6CrNi
Nbl810)
1811
SA213
Sec.I
Sec.I
SA213
case
TP347H case 2159
TP304H
2115
25Cr-20
18Cr18Cr-llNi12Cr-lMo- 12Cr-lMo- HCr-0.4Mo9Ni-3Cu- Ni-NblW-V-Nb
0.9Nb
2W-Nb-V- 18Cr-8Ni
V
N
Nb
Cu
134
123
85
110
82
110
99

Stale o zawartości 9-12%Cr
X20Cr
P/T91
MoV 12.1
HCM12
HCM12A
VdTUV
XlOCrMo
510
VNb91
SA.213 T91
Sec. I
SA 335 P91
case 2180

Dopuszczalne 550 °C
naprężenia
[MPa]
600 °C
wg ASME, w
temperaturze 650 °C

48

90

9Cr-lMoNb
94

27

53

66

39

69

83

57

101

115

124

-

-

29

16

34

42

37

67

80

76

min. Re [MPa]
min. R m [MPa]
Grubość warstwy
odwęglonej
(650°Cxl000h)
Korozja gazowa
2
[mg/cm ]
(650°Cxl000h)
Obróbka cieplna
po
spawaniu

205
415

400
510

415
585

490
690-840

390
590-740

400
620

205
515

205
550

235
590

295
655

-

-

90 urn

50(am

50jim

50um

35um

17um

18um

<2um

-

-

119

115

85

85

45

28

35

12

Wymagana

Dopuszcza
się
bez OC

Wymagana

Wymagana

-

Wymagana

-

-

-

-

4. BADANIA SPAWALNOŚCI STALI HCM12A Z WYKORZYSTANIEM
SYMULATORA CYKLI CIEPLNYCH
Badania spawalności przeprowadzono na grubościennej rurze produkcji Sumimoto
Metal Industries Ltd. (Japonia), ze stali HCM12A o wymiarach 355,6 x 45mm
dostarczonej w stanie po normalizacji i odpuszczaniu.
Skład chemiczny (tablica 4) i własności wytrzymałościowe (tablica 5) podano w
oparciu o atest firmy Sumimoto. Stal odebrano wg wymagań DIN 50049-3.IB.
Tablica 4. Skład chemiczny badanej stali HCM12A wg atestu f-my Sumimoto i
wymagania wg DIN
Zawartość pierwiastka w %

Materiał

Badana stal
wg DIN
50049-3.l.B

C Mn Si
P
0,13 0,60 031 0,01
4
0,07 max max Max
0,14 0,70 0,50 0,02
0

S
0,00
1
max
0,01
0

Cr Ni Mo Cu W
V Nb
B
N Almet
10,6 035 035 0,94 1,92 0,22 0,06 0,003 0,06 0,009
1
5
10,0 max 0,25 030 1,50 0,15 0,04 max
max max
0
1,70
2^0
0,10
0,50 0,60
030
0,0050 0,10 0,010
12£
0
0

Tablica 5. Własności wytrzymałościowe stali HCM12A wg atestu
f-my Sumimoto i wymagania wg DIN
Materiał
Badana stal
wg DIN 50049-3.1.B

Ro,2

[MPa]
600
min. 430

Rm
[MPa]
800
min. 630

A5
[%]
min. 25

Badania spawalności objęły:
• wykonanie wykresu rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S,
• określenie wpływu cykli cieplnych spawania i obróbki cieplnej na udarność, twardość
i strukturę symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC),
• zbadanie skłonności stali do pękania gorącego i wyżarzeniowego.
Badania wykonano za pomocą aparatury do wyznaczania temperatur przemian i
symulatora cykli cieplno-odkształceniowych, zgodnie z metodyką opracowaną i
stosowaną w Instytucie Spawalnictwa [12].
4.1. Wykonanie wykresu CTPc-S
Wykres rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych wykonano zgodnie z
metodyką badań opracowaną w Instytucie Spawalnictwa [13]. Próbki z badanej stali o
kształcie cylindrycznym (<J)6/<J)5x6 mm) nagrzewano w ognisku lamp podczerwieni do
temperatury 1250 °C z szybkością około 250 °C/s, a następnie chłodzono z różną
szybkością określoną czasem stygnięcia w zakresie temperatur 800-500 °C - tg/5=3
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sekund. W czasie chłodzenia rejestrowano temperatury przemian fazowych
równocześnie metodą dylatometryczną, magnetometryczną i analizy termicznej. Wykres
CTPc-S dla stali HCM12A przedstawiono na rysunku 1. Na wykresie tym zamieszczono
przebieg twardość HVł badanych próbek i udarność KCV symulowanych SWC w
funkcji czasu stygnięcia tg/s, jak również mikrostrukturę materiału rodzimego oraz
dwóch wybranych stref wpływu ciepła symulowanych cyklem ts/s=6 i 300 sekund
(powiększenie 200x, trawienie elektrolityczne oraz w odczynniku FeCk). Metodą
dylatometryczną wyznaczono temperatury Aci i AC3, które wynoszą odpowiednio 802 i
904 °C.
4.2. Badanie wpływu cykli cieplnych spawania i obróbki cieplnej na własności
symulowanej SWC stali HCM12A
Badania symulacyjne przeprowadzono na próbkach o wymiarach 10x10x55 mm.
Próbki po zamocowaniu w szczękach mocująco-prądowych symulatora cykli cieplnoodkształcenio-wych poddawano działaniu cykli cieplnych, a następnie w środku obszaru
symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC) nacinano karb udarnościowy ISO-Charpy V,
prowadzono badania mikrostruktury i pomiary twardości.
Próbki poddano działaniu:
a) pojedynczych symulowanych cykli cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej
Tmaxi=1250 °C i czasach stygnięcia tg/5 = 6, 24, 60, 300 i 600 sekund (rys. 2a),
b) podwójnych cykli cieplnych o temperaturze maksymalnej pierwszego cyklu
Tmaxi=1250°C, o temperaturach maksymalnych drugiego cyklu TmaX2=550oC (poniżej
Aci), Tma^ =850 °C (pomiędzy Ad i Ac3) i TMBZ =950 °C (powyżej A^) oraz o
czasach stygnięcia wszystkich cykli U/s = 6, 60 i 600 s (rys. 2b),
c) pojedynczego cyklu cieplnego o temperaturze maksymalnej Traaxi = 1250 °C i czasie
stygnięcia tg/s =6, 60 i 600 s oraz obróbki cieplnej w piecu w temperaturze 750 °C z
czasem wygrzewania przez 2, 4 i 6 godzin i chłodzeniem na powietrzu (rys.2c).
Czas obróbki cieplnej symulowanych stref wpływu ciepła stali HCM12A został
wydłużony w stosunku do podanego przez firmę Sumimoto (740 ±10 °C, 5 h) [5,11]).
Mikrostrukturę symulowanej SWC badano na mikroskopie optycznym przy
powiększeniu 200x po trawieniu próbki metodą elektrolityczną i w odczynniku FeCk.
Wyniki badań metalograficznych symulowanej SWC poddanej działaniu pojedynczego i
złożonego cyklu cieplnego (rys.3) dla stałego czasu stygnięcia ts/5=6 sekund
przedstawiono na rysunku 4.
Wyniki badań udarności KCV symulowanych SWC dla różnych czasów stygnięcia
tg/s podano w postaci wykresów słupkowych na rysunkach 4, 5 i 6 a na rysunkach 7, 8 i 9
twardość HV10.
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1000

A

T[°C1

A,i=904 °C

900

A,,=802 °C

800
700
600
500
400
300
200

Ms

Mf

M
— . __ — — _

^^m . ^ ^ ^ ^ H

^^m^^m ^^m^^m

-

100

HV1

Materiał rodzimy martenzyt odpuszczony

ts/5=6 s

Martenzyt

tg/5=300 s

Martenzyt

Rys.l. Wykres CTPc-S dla stali HCM12A o składzie chemicznym jak w tablicy 4

a)

Xmaxl

b)

t[ S ]

•I obróbki cieplnej

Chłodzenie
na powietrzu
obróbki cieplnej

'tocz

t[s]
Rys. 2. Pojedynczy cykl cieplny spawania (a), podwójny cykl cieplny spawania (b) oraz
cykl złożony z pojedynczego cyklu cieplnego i klasycznej obróbki cieplnej po
spawaniu (c)
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Cykl pojedynczy o T max i=1250 o C
Martenzyt
495HV10

Cykl podwójny Tmaxi=1250°C+ Tmax2=550°C
Martenzyt odpuszczony
505HV10

IS 654/98

Cykl podwójny Tmaxi=1250°C+ T max2 =850°C
Martenzyt odpuszczony
363HV10

Cykl podwójny T maxl =1250°C+ Tmax2=950°C
Martenzyt odpuszczony
507HV10

s! Cykl pojedynczy Tmaxi=1250°C+obróbka
' cieplna (750°C/2h)
Martenzyt odpuszczony
335HV10

Rys.3 Mikrostruktura symulowanej SWC stali HCM12A poddanej działaniu różnych cykli
cieplnych spawania (rys.2) o czasie stygnięcia ts/5=6 sekund (powiększenie 200x, trawienie elektrolityczne + odczynnik
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Na rysunkach 4-r6 przedstawiono zależność udarności KCV od czasu stygnięcia tg/5, temperatury cyklu wtórnego TmaX2 i czasu obróbki cieplnej, a na rysunkach 7-5-9 podano twardość
symulowanej SWC w funkcji czasu stygnięcia tg/s..
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Rys.4. Udamość KCV symulowanej strefy wpływu ciepła stali HCM12A poddanej działaniu
pojedynczych cykli cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej T m a x i = 1250 °C
i czasach stygnięcia tg/5 =6 +600 sekund

550

B850

H950 i

60

600

materiał
rodzimy

Czas stygnięcia t 8 / 5 [s]

Rys.5. Udamość KCV symulowanej strefy wpływu ciepła stali HCM12A poddanej działaniu
podwójnych cykli cieplnych o temperaturach maksymalnych T m a x i = 1250 °C,
Tmax2 =550, 850 i 950 °C i czasach tm=6, 60 i 600 sekund
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60

600

Czas stygnięcia t 8 / 5 [s]

materiał
rodzimy

Rys.6. Udarność symulowanej SWC stali HCM12A poddanej działaniu pojedynczych cykli
cieplnych o T m a x i = 1250 °C i czasach stygnięcia t8/s=6, 60, 600 sekund oraz obróbce
cieplnej po spawaniu w temp. 750 °C przez 2, 4 i 6 godzin

495

487

Czas stygnięcia t 8 / 5 [s]

Rys.7 Twardość HV10 symulowanej strefy wpływu ciepła stali HCM12A poddanej działaniu
pojedynczych cykli cieplnych o temperaturze maksymalnej T max i=1250 °C i czasach
stygnięcia t8/5=6, 24, 60, 300 i 600 sekund

600
505

507

482

492

431

IT=550oC
IT=850oC
IT=950 oC
ZQ_

60
600
Czas stygnięcia t 8 / 5 [s]

materiał rodzimy

Rys.8 Twardość HV10 symulowanej strefy wpływu ciepła poddanej działaniu podwójnych
cykli cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej T max i-1250 °C i T maX 2 = 550,
750 i 950 °C oraz o czasach stygnięcia tg/5 = 6, 60 i 600 sekund

t=2 godz.

t=4 godz.

t=6 godz.

Rys. 9 Twardość HV10 symulowanej strefy wpływu ciepła poddanej działaniu cykli cieplnych o temperaturze maksymalnej Tmaxi^ 1250 °C i czasach stygnięcia tg/5=6, 60, 600
sekund oraz obrobionej cieplnie w temperaturze 750 °C przez 2, 4 i 6 godzin
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4.3. Badanie skłonności stali HCM12A do pękania gorącego
Badanie skłonności stali do pękania gorącego przeprowadzono w oparciu o
metodykę badań opublikowaną przez Belgijski Instytut Spawalnictwa [15]. Badanie
polegało na poddaniu próbek działaniu symulowanych cykli cieplnych spawania o
temperaturze maksymalnej 1320 °C i obciążaniu ich siłą rozciągającą (w założonych
punktach cyklu cieplnego) aż do zerwania. Szybkość rozciągania próbki wynosiła 50
mm/s. Miarą odporności na pękanie gorące jest różnica temperatur AT pomiędzy
temperaturą TND, W której przewężenie Z=0 (przy nagrzewaniu próbki) a temperaturą
TNs, W której naprężenie rozciągające cr=0 (przy jej chłodzeniu). Wg ww. metodyki
różnica temperatur AT mieszcząca się w zakresie do 50°C świadczy o wysokiej
odporności na pękanie gorące badanej stali (klasa 0). Jeżeli różnica temperatur AT jest
wyższa, wówczas stal wykazuje skłonność do pękania gorącego.
Wyniki badań skłonności stali HCM12A do pękania gorącego zamieszczono w
tablicy 6 oraz na rysunku 10.
4.4. Badanie skłonności stałi HCM12A do pękania wyżarzeniowego
Skłonność stali HCM12A do pękania pod wpływem obróbki cieplnej po spawaniu
(zwanej inaczej skłonnością do pękania wyżarzeniowego) wyznaczono wg metodyki
badania opracowanej przez Vinckiera i podanej w publikacji [15]. Kształt próbek podano
na rysunku zamieszczonym w tablicy 6. Próbki poddawano działaniu pojedynczych cykli
cieplnych spawania o temperaturze maksymalnej 1250 °C i czasach stygnięcia t8/s=6, 60 i
600 sekund. Następnie próbki rozciągano w piecu oporowym maszyny
wytrzymałościowej Instron
M-1115 z szybkością 0,5 mm/min, po uprzednim ich
wygrzaniu przez około 30 minut w temperaturach mieszczących się w zakresie 400-850
°C. W trakcie próby wyznaczano następujące własności wytrzymałościowe próbki:
umowną granicę plastyczności Ro>2, wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie A5 i
przewężenie Z. Jako kryterium odporności na pękanie wyżarzeniowe przyjmuje się
wartość minimalnego przewężenia próbki Z=20%. Wyniki badań zamieszczono na
rysunkach Il-rl3.
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Tablica 6. Wyniki próby pękania gorącego stali HCM12A dla cyklu cieplnego spawania
o T max 1320 °C, t8/5=6 s, tn=10 s i szybkości rozciągania v=50 mm/s
Om.
próbki

Faza
cyklu
cieplnego

nagrzewanie

chłodzenie

T NS

Temp.
rozciągania
próbki

Wymiary
próbki
przed próbą
do

Wymiary
próbki
po próbie
do

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

Wyniki badań

Opis
przełomu
próbki

[MPa]

ni

850

5,00

16,00

1,72

21,74

91,8

26,4

18,12

przełom odkształcony plastycznie

n2
n3
n4

1000
1230
1270

5,95
6,00
5,99

15,61
16,24
16,65

2,46
3,27
4,80

21,47
19,28
18,26

85,9
66,3
35,8

27,3
15,6
8,8

12,90
4,7
1,1

l.w.
i.w.
brak odkształcenia
plastycznego próbki

n5
nl2

1300
1320

6,01
6,00

16,17
16,08

5,70
5,98

16,48
16,12

10,1
0,1

1,9
0,3

0,6
-0,1

j.W.

cl3

1300

6,01

16,05

5,99

16,16

-0,1

0,5

-0,1

j.W.

c6
c7
c8

1285
1230
1150

6,01
6,01
6,00

16,11
16,41
16,30

5,99
5,83
2,07

16,39
16,81
20,99

0,7
6,8
88,1

1,7
2,4
28,8

0,3
2,6
7,10

J.W.
j-w.
przełom odkształcony plastycznie

c9
clO
cli
= 1320°C,

1050
930
760
= 1300°C,

•1-w.

32,4
6,02
16,15 1,90 21,38 90,0
•1-w.
17,3
28,4
•1-w.
6,00
16,35 2,73
21,00 79,3
26,6
16,24 2,90 20,89 76,7
6,01
28,6
34,2
.1-w.
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Rys. 10 Przewężenie Z oraz naprężenie a w funkcji temperatury badania wyznaczone w próbie pękania gorącego stali HCM12A
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Rys. 11 Przewężenie Z w funkcji temperatury obróbki cieplnej symulowanej SWC stali
HCM12A poddanej działaniu cyklu cieplnego o Tmax=1250°C i ts/5—6, 60 i 600 s
(wyniki badania skłonności do pękania wyżarzeniowego).
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Rys. 12. Własności wytrzymałościowe symulowanej SWC stali HCM12A w funkcji temperatury. W założonej temperaturze pracy 600°C: Ro,2= 470 MPa, Rm=618 MPa,
A 5 =l 1%, Z=78%. Parametry cyklu cieplnego: Tmax=1250°C, t8/5=6 s
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Rys. 13. Granica plastyczności w podwyższonych temperaturach symulowanej SWC poddanej
działaniu cykli o temperaturze Tmax-1250°C i czasach stygnięcia ts/5—6, 60 i 600 s
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5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Badania spawalności przeprowadzono na stali HCM12A produkcji f-my Sumimoto
(Japonia), która w stanie wyjściowym charakteryzowała się strukturą odpuszczonego
martenzytu o twardości 270 HV10 oraz udarności w temperaturze otoczenia 81,7 J/cm2.
Z uwagi na małą ilość materiału którym dysponowano, ocenę spawalności stali
przeprowadzono tylko w oparciu o badania wykonane przy zastosowaniu technik
symulacyjnych. Poniżej omówiono wyniki poszczególnych rodzajów badań.
Wykres rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S (rys.l) wykazuje, że
w obszarze strefy wpływu ciepła złączy spawanych ze stali HCM12A nagrzanym do
najwyższych temperatur będzie występował martenzyt o twardości od ok. 490 HV10 dla krótkich czasów stygnięcia (tg/s=3 s), do ok. 440 HV10 - dla warunków bardzo
wolnego stygnięcia (tg/5=250 s).
Udarność symulowanej strefy wpływu ciepła poddanej działaniu pojedynczego cyklu
cieplnego o temperaturze maksymalnej Tmax=:1250oC i czasach stygnięcia ts/s=6^600
sekund jest wyraźnie niższa od udarności badanej stali HCM12A w stanie dostawy
(KCV=81,7 J/cm2) i nie przekracza wartości 18,4 J/cm2, przy czym udarność ta obniża
się wraz ze skracaniem czasu stygnięcia ts/5 (rys.4). Analogiczne badania
przeprowadzone na stali P91 wykazały wyraźnie większe udarności symulowanej SWC,
dochodzące do 80 J/cm2 dla krótkich czasów tg/5 [16]. Udarność stali P91 w stanie
dostawy jest również zdecydowanie wyższa (300 J/cm2).
W celu określenia wpływu kolejnego ściegu na zmianę własności SWC ściegu
poprzedniego, próbki poddano działaniu podwójnych symulowanych cykli cieplnych
spawania. Stwierdzono, że udarność symulowanej SWC poddanej działaniu podwójnego
cyklu cieplnego spawania (TmaX2 =550, 850 i 950 °C) jest niska i nie przekracza wartości
34 J/cm2 (rys. 5), przy czym wyższe udarności uzyskano na próbkach nagrzanych
drugim cyklem cieplnym do temperatury TmaX2=850 °C (rys. 5). Z powyższego wynika,
że drugi ścieg nie ma istotnego wpływu na zmianę udarności nagrzanego do wysokich
temperatur obszaru SWC pochodzącej od pierwszego ściegu.
Twardość symulowanej SWC poddanej działaniu cykli cieplnych o temperaturze
=
maksymalnej 1250 °C jest wysoka (dla cyklu ts/5 6 sekund wynosi 495 HV10) i obniża
się ze wzrostem czasu stygnięcia (rys. 7), przy czym nawet dla bardzo długich czasów
tg/5 nie spada ona poniżej 394 HV10. Również wysokie twardości (powyżej 500 HV10)
uzyskano w symulowanej SWC poddanej działaniu drugiego cyklu cieplnego (rys. 8), za
wyjątkiem SWC z drugim cyklem o temperaturze Tn,ax2=850 °C, której stopień
utwardzenia jest mniejszy (325-h?63 HV10). W przypadku stali P91 twardości te nie
przekraczały wartości 423 HV [16],
W oparciu o przedstawione wyniki badań można wnioskować, że złącza spawane
ze stali HCM12A będą się charakteryzowały większą skłonnością do pęknięć zimnych i
pęknięć kruchych w stanie nie obrobionym cieplnie w porównaniu do stali P91, dla
której symulowana SWC wykazuje niższe twardości i wyższą udarność [16]. Wyniki
badań przeprowadzonych w firmie Sumimoto [5] wskazują jednak, że odporność na
pękanie zimne stali HCM12A, określona za pomocą próby Tekken, jest wyższa niż
odporność stali P91. Wymagana temperatura podgrzania przed spawaniem wynosi
150°C.
Obróbka cieplna w temperaturze 750 °C przez 2 godziny próbek poddanych
działaniu cykli cieplnych o Tmax-1250°C i tg/5=6, 60, 600 sekund powoduje wyraźny

wzrost udamości symulowanej SWC (rys.6) w stosunku do podobnych próbek nie
obrobionych cieplnie (rys.4). W przypadku cyklu cieplnego tg/5=6 sekund następuje
wzrost udamości do poziomu 61 J/cm2, przy czym z wydłużaniem czasu tg/s następuje
znaczący spadek udamości symulowanej SWC do poziomu 34 J/cm2 dla t8/5=600
sekund. Obróbka cieplna symulowanych SWC na stali P91 powoduje znaczny wzrost
udamości do poziomu ok. 280 J/cm2[16].
Wydłużenie czasu obróbki cieplnej po spawaniu powyżej 2 godzin powoduje spadek
udamości symulowanej SWC (nieznaczny spadek udamości w przypadku czasu obróbki
przez 4 godziny i zdecydowany spadek udamości do poziomu 22-27 J/cm2 po 6
godzinach).
Twardość HV10 symulowanych SWC poddanych obróbce cieplnej mieści się w
zakresie od 315-353 HV10 (rys. 9) i jest wyraźnie wyższa od twardości analogicznych
próbek ze stali P91 (poniżej 288 HV) [16].
Badania skłonności stali do pękania gorącego wykazały, że różnica temperatur AT
pomiędzy zerowym przewężeniem i naprężeniem wynosi 35°C, co świadczy o wysokiej
odporności stali HCM12A na pękanie gorące (tabl.6, rys. 10).
Stal HCM12A charakteryzuje się również dużą odpornością na pękanie
wyżarzeniowe, co wynika z wartości przewężenia Z próbek z symulowaną SWC
poddanych próbie rozciągania w podwyższonych temperaturach, wyraźnie wyższych od
wymaganej wartości 20 % (rys. 11).
Własności wytrzymałościowe symulowanej SWC stali HCM12A w temperaturze
pracy 600°C (Ro,2 = 470 +503 MPa, R™ = 600+642 MPa) są wyższe od odpowiednich
własności dla materiału rodzimego podanych w [5]. Czas stygnięcia tg/s ma nieznaczny
wpływ na umowną granicę plastyczności symulowanej SWC w zakresie temperatur
badania 400-850 °C (rys. 13).

6. WNIOSKI
1) Stal HCM12A produkcji f-my Sumimoto Metal Industries Ltd, przeznaczona do
pracy w zakresie temperatur do 600 °C, ma w stanie dostawy strukturę martenzytu
odpuszczonego o twardości ok. 270 HV10 i udamości ok. 82 J/cm2.
2) Symulowane cykle cieplne spawania o temperaturze maksymalnej 1250°C i czasach
2
stygnięcia tg/5=6+600 sekund powodują wyraźny spadek udamości (poniżej 18 J/cm )
w stosunku do udamości materiału rodzimego oraz zdecydowany wzrost twardości
(do 495 HV10). Spadek udamości i wzrost twardości są znacznie wyraźniejsze niż w
przypadku stali P9L
3) Obróbka cieplna w temperaturze 750°C przez 2 i 4 godziny podwyższa udarność
symulowanej SWC do wartości w zakresie 23+61 J/cm2, przy czym wyższą udarność
mają próbki poddane działaniu cyklu cieplnego o krótkim czasie stygnięcia (ts/5=6 s).
W porównaniu ze stalą P91 udamości te są niższe.
4) Stal HCM12A wykazuje wysoką odporność na pękanie gorące i wyżarzeniowe.
5) Własności wytrzymałościowe symulowanej SWC stali HCM12A w temperaturze
pracy 600°C są wyższe od odpowiednich własności dla materiału rodzimego.
6) Wysoka odporność na pękanie gorące i wyżarzeniowe, zadawalająca udarność
symulowanej SWC po obróbce cieplnej oraz umiarkowana temperatura podgrzania
(wg publikacj) zapobiegająca powstawaniu zimnych pęknięć pozwalają wnioskować,
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że stal HCM12A
charakteryzuje się dobrą spawalnością. Ostateczna ocena
spawalności tej stali będzie możliwa dopiero po zakończeniu badań złączy spawanych
o zróżnicowanej grubości.
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MODELOWANIE STANÓW MECHANICZNYCH RUROCIĄGÓW
ENERGETYCZNYCH JAKO METODA DIAGNOSTYKI
TECHNICZNEJ
JERZY OKRAJNI, KAZIMIERZ MUTWIL, MAREK CIEŚLA
Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, Gliwice
W opracowaniu przedstawiono problematyką związaną z badaniem stanu rurociągów
energetycznych pracujących w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych.
Analizie poddano proces odkształcania oraz wytężenie rurociągów. Uwzględniono
wpływ cech geometrycznych oraz dynamicznych rurociągu na jego odkształcenia i
oddziaływania na inne elementy bloku energetycznego. Zagadnienie omówiono na
przykładzie rurociągu „upustowego" pary. Określano oddziaływania rurociągu na
„krociec upustowy" turbiny. Opracowano metodę doboru cech konstrukcyjnych
rurociągu zapewniających zmniejszenie jego oddziaływań na turbinę.

1. WSTĘP
Diagnostyka stanu technicznego bloków energetycznych jest obecnie przedmiotem
licznych prac o charakterze naukowo-badawczym oraz aplikacyjnym, co wynika z
istotnego znaczenia tego zagadnienia dla bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń
pracujących w polskiej energetyce. Obiekty te zazwyczaj właściwie spełniają wyznaczone
im zadania, pomimo że w niektórych przypadkach upłynął już, określony w projekcie,
okres ich sprawnego i bezawaryjnego działania.
Rurociągi parowe należą do najbardziej odpowiedzialnych urządzeń w bloku
energetycznym ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz ich powiązanie z innymi
urządzeniami, z którymi tworzą układ wzajemnie oddziałujących na siebie elementów. W
szeregu elektrowni pojawiają się bieżące problemy podczas eksploatacji rurociągów,
wynikające ze zmian jakim podlegają ich cechy geometryczne oraz charakterystyki
zamocowań. Oceny wpływu tych cech na właściwości całego obiektu można dokonać
opierając się na metodach modelowania, w tym metodzie elementów skończonych.
W krajowej energetyce istnieje wiele bloków energetycznych, które przekroczyły tak
zwany „obliczeniowy czas pracy". Obecnie prowadzone są działania zmierzające do
opracowania dokumentacji rejestracyjnej elementów tych bloków, w tym rurociągów
parowych. Nadrzędnym celem prac jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stworzenie
możliwości bieżącego nadzoru technicznego nad rurociągami. Niezbędne są w tym
wypadku badania diagnostyczne w celu określenia aktualnego stanu tych obiektów.
Analiza zachowania się elementów bloku energetycznego w warunkach eksploatacji
wymaga określenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy jego różnymi elementami. Cechy
geometryczne rurociągu, jego sposób zamocowania i charakterystyki zawieszeń decydują
bowiem o obciążeniu innych części tego złożonego mechanicznego układu wywierając
wpływ na jego cechy dynamiczne [1-3].
W pracy przedstawiono przykład zastosowania metod symulacji numerycznej do
analizy w ujęciu globalnym jednego z rurociągów energetycznych.
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2. OBIEKT BADAŃ
Jednym z najistotniejszych urządzeń spośród elementów bloku energetycznego jest
turbina. Obciążenie turbiny siłami pochodzącymi od rurociągu, zwłaszcza w stanach
nieustalonych - podczas rozruchu i wyłączania, w sposób istotny wpływa na możliwość
pojawiania się drgań. Przypadki takie zauważono w warunkach przemysłowych.
Stwierdzono, że powstawanie dodatkowych obciążeń oddziałujących na króciec
upustowy turbiny i pochodzących od połączonego z nim rurociągu może być przyczyną
zmian charakterystyk dynamicznych układu. Potwierdzenie tego przypuszczenia
wymagało wykonania analizy przemieszczeń rurociągu oraz wyznaczenia reakcji w
punktach jego zamocowań, co było możliwe przy wykorzystaniu numerycznej metody
modelowania obiektu. Dokonano również próby określenia technicznie możliwych zmian
sposobu mocowania rurociągu w celu zmniejszenia wartości reakcji w miejscu jego
połączenia z turbiną.
Przedmiotem badań był rurociąg upustowy pary z turbiny pracujący w temperaturze
T u = 385°C pod ciśnieniem p u = 3,6MPa. Dla tego rurociągu określono rozkład wytężenia
oraz wartości przemieszczeń w stanie gorącym, jak również wartości oddziaływań
rurociągu na króciec turbiny. Celem tych wstępnych obliczeń było potwierdzenie
hipotezy zakładającej, że przyczyną drgań korpusu turbiny podczas rozruchu jest
przeciążenie króćca siłami reakcji pochodzącymi od rurociągu. Kolejnym etapem miała
być ocena możliwości dokonania korekty cech konstrukcyjnych, zmierzająca do
odciążenia króćca mocującego rurociąg. Schemat obiektu przedstawiono na rysunku 1.
Rurociąg o zmiennej średnicy zamocowany był za pomocą sprężystych zawieszeń oraz
utwierdzony w trzech punktach.

podpora sprężysta R. V. 16

podpora sprężysta H.V.Z3
20

podporo stała I

Rys.I. Schemat rurociągu z zaznaczonymi punktami, w których wyznaczano naprężenia
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Rys.2. Schemat rurociągu przed i po odkształceniu

3. MODEL OBLICZENIOWY
Obliczenia numeryczne rurociągu wykonano na podstawie dokumentacji, która
zawierała: izometryczny rysunek rurociągu upustowego pary, średnice nominalne,
średnice zewnętrzne, grubości ścianek, długości poszczególnych fragmentów rurociągu,
parametry pary, dane na temat materiału. Zbudowano model z uwzględnieniem:
wymiarów rur - średnic i grubości ścianek, cech armatury - wymiarów i ciężaru, cech
zawieszeń - rodzaju podpór i stałych sprężystości, cech materiałowych - gatunku
materiału, jego właściwości fizycznych i mechanicznych, cech izolacji - grubości i ciężaru
właściwego, rozkładów temperatury wzdłuż osi rurociągu. Założono stałą temperaturę w
gałęzi upustowej oraz aproksymowano liniowo rozkład temperatury w gałęzi rurociągu
do zaworów bezpieczeństwa. Obliczenia przeprowadzono dla 3. wariantów rozkładów
temperatury zestawionych w tablicy 1.
Tablica 1. Przyjęte do obliczeń wartości temperatury w różnych punktach wzdłuż osi
rurociągu
Numer
Punktu

18
19p
20
21

Lokalizacja

Tl
(średnia)

rurociąg
do zaworów
bezpieczeństwa

250
225
195
100

22p
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Temperatura

T2
(minimalna)

250
225
205
175
95

Charakterystyki zawieszeń sprężystych przyjęto na podstawie tabliczek
znamionowych podpór. Warunki początkowe modelu w stanie zimnym zdefiniowano
zakładając wstępne siły w podporach. Założono, że brak jest oddziaływań pomiędzy
kołnierzem rurociągu a upustem turbiny. Analiza w stanie gorącym uwzględniała
przemieszczenia wywołane termiczną rozszerzalnością korpusu turbiny, zgodnie z
dokumentacją.
4. WYNIKI OBLICZEŃ
Obliczenia oddziaływań kołnierza rurociągu upustowego na turbinę przeprowadzono
metodą elementów skończonych. Uzyskane wartości momentów i sił podano w tablicy 2.
Natomiast poglądową ilustrację wyników obliczeń przemieszczeń przedstawiono na
rysunku 2.
Tablica 2. Wartości oddziaływań rurociągu na króciec turbiny w zależności od wariantu
rozkładu temperatury - aktualny stan zawieszeń
Wariant
rozkładu
temperatury
Tl
T2
T3

Siły
Fx
[daN]
15
15 ,
12

Fy
[daN]
342
375
310

Fz
[daN]
-202
-221 -184

Mx
[daNm]
594
650
542

Momenty
My
[daNm]
-167
-181
-154

Mz
[daNm]
-514
-564
-467

Porównanie wartości oddziaływań podanych w tablicy 2 z odpowiednimi
wartościami dopuszczalnymi, określonymi przez konstruktora rurociągu wykazało, że
pionowa składowa oddziaływania rurociągu na turbinę Fy, a także całkowity moment
zginający Mg w „stanie gorącym" przekraczają wartości dopuszczalne, co może być
powodem podwyższonego poziomu drgań turbiny.
5. METODY OBNIŻENIA WARTOŚCI ODDZIAŁYWAŃ RUROCIĄGU NA
KOŁNIERZ TURBINY
W celu zmniejszenia obciążeń turbiny przez rurociąg dokonano korekty zawieszenia
rurociągu. Podporę sprężystą R.V.15 w punkcie 8p zastąpiono podporą sprężystą
R.V.14. Dla zmodyfikowanego podwieszenia rurociągu odpowiednie wartości
oddziaływań podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wartości oddziaływań rurociągu na króciec turbiny w zależności od wariantu
rozkładu temperatury - zmodyfikowane charakterystyki zawieszeń
Wariant
rozkładu
temperatury
Tl
T2
T3

Siły
Fx
[daN]
-10
-10
-10

Fy
[daN]
84
110
60

Fz
[daN]
-225
-245
-210

100

Mx
[daNm]
295
340
250

Momenty
My
[daNm]
-188
-205^
-174

Mz
[daNm]
-282
-326
-242

Zmniejszenie wartości oddziaływań rurociągu na kołnierz turbiny można również
osiągnąć dokonując podwieszenia rurociągu ze wstępnym naciągiem wynikającym z
przestawienia osi kołnierza upustu turbiny i osi kołnierza rurociągu w płaszczyźnie
poziomej (XZ) oraz rozsunięcia obydwu kołnierzy w kierunku pionowym (Y). Istotne
obniżenie oddziaływań uzyskano montując rurociąg ze wstępnym przemieszczeniem osi,
które wynoszą odpowiednio: AX=-18mm, AY=-20mm, AZ=0. Taki sposób nie wymaga
zmiany lokalizacji oraz charakterystyk sprężystych podpór.
Wyniki analizy obciążenia kołnierza upustu turbiny po montażu z rurociągiem ze
wstępnym naciągiem przedstawiono w tablicy 4. Odpowiednie wartości przesunięć
podano na rysunku 3, orientację układu współrzędnych przyjęto zgodnie z dokumentacją
techniczną turbiny.

Tablica 4. Zestawienie maksymalnych i dopuszczalnych wartości
oddziaływań rurociągu na króciec upustu turbiny - montaż rurociągu
z wstępnym naciągiem

momenty

siły
wartości
oddziaływań

Fx
[daNl

obliczon Stan „gorący"
stan „zimny"

R.ys.3.

Dopuszczalne

;

206

264

Fz
TdaNl
20
6

300

300

300

46

Fy
[daNl

5

Zginający
Mg
[daNrn]
146
640

Skręcający Ms
[daNmi
116
225

500

500

Wielkości wstępnych
przemieszczeń upustu
turbiny
względem
rurociągu

Obliczono również wartości stosunków naprężeń zredukowanych po modyfikacji
podparcia rurociągu do naprężeń zredukowanych przed jego modyfikacją (rys.4).
Okazuje się, że przedstawione sposoby obniżania oddziaływań rurociągu na turbinę nie
powodują istotnego wzrostu występujących w nim naprężeń zredukowanych
wyznaczonych zgodnie z hipotezą Hubera (rys.4). Proponowane sposoby obniżenia
obciążeń turbiny nie powodują konieczności zmian charakterystyk podpór sprężystych, a
także nieznacznie wpływają na wartości wstępnych obciążeń zawieszeń
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numer punktu

16a

16b

17a

17b

18a

18b

19p

20a

20b

21 a
numer

21b

22p

punktu

Rys.4. Wartości stosunku naprężeń zastępczych dla rozwiązania aktualnego i do naprężeń
po zaproponowanych korektach polegających na wprowadzeniu wstępnych
odkształceń
6. PODSUMOWANIE
Przedstawione w pracy rozwiązanie problemu technicznego ilustruje możliwość
nowego sposobu podejścia do analizy cech dynamicznych obiektów pracujących od
szeregu lat w energetyce. Urządzenia te w wielu przypadkach zmieniły swoje cechy
geometryczne, materiałowe oraz dynamiczne, i w chwili obecnej sposób ich pracy budzi
uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa użytkowania. Nowoczesne metody analizy
przy wykorzystaniu modelowania numerycznego stwarzają możliwość ponownej oceny
tych obiektów w odniesieniu do ich wytrzymałości [4-8], jak również pozwalają, w
ujęciu „globalnym", na uwzględnienie ich powiązań z innymi elementami złożonych
mechanicznych układów, co w większości wypadków nie było możliwe na etapie
projektowania tych urządzeń.
W pracy wykazano, że możliwa jest korekta cech konstrukcyjnych rurociągów
energetycznych w celu polepszenia ich współpracy z innymi elementami bloku
energetycznego. Zmian takich można dokonać prostymi metodami bez konieczności
budowania nowych obiektów o doskonalszych charakterystykach eksploatacyjnych.
Wyniki tego typu badań stanowią również źródło danych dla konstruktorów nowych
rurociągów, zawierają bowiem informacje na temat zachowania się obiektów
pracujących w przemyśle. Można w ten sposób określić czynniki istotne dla
wytrzymałości i trwałości oraz wzajemne powiązania pomiędzy cechami konstrukcyjnymi
i właściwościami użytkowymi wyrobów.
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7. WNIOSKI
1. W wyjściowym stanie podparcia przy zachowaniu właściwego sposobu montażu
badanego rurociągu, pionowa składowa obciążenia Fy oraz moment zginający Mg w
stanie „gorącym" przewyższają wartości dopuszczalne oddziaływań rurociągu na
kołnierz turbiny.
2. Obniżenie wartości oddziaływań na kołnierz turbiny do poziomu wartości
dopuszczalnych można uzyskać poprzez modyfikację podpory w pkt. 8p. (zastąpienie
podpory R.V.15 podporą R.V.14), lub poprzez zastosowanie wstępnego napięcia
montażowego związanego z przesunięciem osi rurociągu względem osi upustu.
3. Przedstawione sposoby zmniejszenia obciążenia kołnierza upustu turbiny nie
powodują istotnego wzrostu naprężeń zredukowanych w rurociągu.
4. Przedstawione propozycje obniżenia wielkości oddziaływań rurociągu na turbinę nie
powodują konieczności zmian charakterystyk sprężystych zawieszeń i nieznacznie
wpływają na wartości obciążeń wstępnych w podporach.
5. Badania wykazały możliwość prostego, w sensie technicznym, korygowania cech
konstrukcyjnych rurociągów w celu polepszenia warunków ich pracy oraz
zniwelowania niekorzystnego oddziaływania na inne elementy bloku energetycznego.
8. UWAGI KOŃCOWE
Praca przedstawia wybrany przykład rozwiązania problemu technicznego, w którym
istotną częścią byty badania diagnostyczne z wykorzystaniem numerycznych metod
modelowania stanów mechanicznych rurociągu. Zagadnienia tego typu łączą się z
bardziej ogólnym problemem badań diagnostycznych w procesie opracowywania
dokumentacji rurociągów po wieloletniej eksploatacji oraz oceny ich stanu technicznego.
Na obecnym etapie wiedzy niezbędne wydaje się potraktowanie zagadnienia oceny
stanu rurociągów energetycznych jako procesu ciągłego, z licznymi sprzężeniami
pomiędzy danymi wyjściowymi, badaniami oraz prognozami i wytycznymi.
Przedstawione rozwiązanie może być jednym z etapów takiego procesu. Próbę ujęcia
istotnych elementów ciągłej procedury nadzoru nad rurociągami przedstawiono na
rysunku 5. W każdym przypadku zagadnienie określenia programu koniecznych badań
diagnostycznych uwarunkowane jest specyfiką warunków użytkowania oraz dostępną
dokumentacją zawierającą dane wyjściowe. Niezbędne jest równocześnie określenie
czasowej sekwencji badań diagnostycznych w odniesieniu do tych zagadnień, w których
stykamy się z koniecznością oceny stanu obiektu przy ograniczonej liczbie danych
wyjściowych, jak na przykład w zadaniach przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej
rurociągu [9]. Procedurę postępowania zaprezentowano w tym wypadku na rysunku 6.
W przedstawionym schemacie zaznaczono bloki działań, które mogą być realizowane
równocześnie oraz przedstawiono umowną oś czasu, określającą sekwencję prac
wynikającą z konieczności wykorzystywania wyników badań i analiz z poprzednich
etapów w kolejnych fazach przygotowania danych do dokumentacji rurociągu.
Wyniki analiz, które wykonywano posługując się metodą elementów skończonych
wykazują konieczność tego typu badań w ujęciu globalnym i lokalnym [1-4, 6, 7].
Uzyskane na tej podstawie charakterystyki obiektów pozwalają ocenić stopień
zagrożenia wynikający ze zmian właściwości materiałowych oraz obecności pęknięć w
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elementach rurociągów. Jednakże w chwili obecnej nie ma ustalonych, powszechnie
akceptowanych procedur prognozowania trwałości tego typu obiektów. Prowadzone od
szeregu lat prace umożliwiły opracowanie nowych charakterystyk badanych obiektów
niezbędnych dla oszacowania ich trwałości. Problem ten wymaga jednakże wielu
dalszych badań, w tym także badań materiałowych w celu określenia fizykalnych
podstaw procesów odpowiedzialnych za degradację ich struktury i utratę właściwości
użytkowych.

WYTYCZNE DO METODYKI OCENY STANU RUROCIĄGÓW
PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI
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Rys.5. Schematyczne ujęcie metodyki oceny stanu rurociągu po wieloletniej eksploatacji
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ANALIZA DOSTĘPNEJ W ZAKŁADZIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNEJ ORAZ
HISTORII RUROCIĄGU
ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA W
UJĘCIU GLOBALNYM I LOKALNYM
BADANIA NIENISZCZĄCE
STRUKRURY MATERIAŁU

i
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|
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Czas

Rys. 6. Schemat czasowej sekwencji badań diagnostycznych
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ZAŁOŻENIA KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI
ELEMENTÓW GRUBOŚCIENNYCH
PODDOZOROWYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
PIOTR ZAJĄCZKOWSKI*, WITOLD SZTEKE**
*MEGA-ERG Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe - Warszawa, **Laboratorium
Badań Materiałowych ZD Instytut Energii Atomowej - Świerk

W referacie przedstawiono podstawowe założenia kompleksowej diagnostyki elementów
grubościennych poddozorowych urządzeń energetycznych. Założenia opracowano w
oparciu o doświadczenia własne, z uwzględnieniem wymagań nowych przepisów,
wynikających z wprowadzania do praktyki Dyrektyw Nowego Podejścia.
1. WSTĘP
Do grubościennych
energetycznych zaliczamy:
- rurociągi,
- komory,
- kolektory,
- walczaki.

elementów

ciśnieniowych

poddozorowych

urządzeń

Pod pojęciem elementu rozumie się całość układu, np. rurociągi łączące kocioł z
turbiną, komory przegrzewaczy itp.
Awaria wymienionych elementów wiąże się z ogromnym zagrożeniem dla obsługi z
uwagi na parametry pracy (ciśnienie i temperatura) oraz możliwość rozprzestrzeniania
się jej skutków w rejonach łatwo dostępnych dla ludzi.
Diagnostyka każdego z omawianych elementów wymaga indywidualnego podejścia.
Istnieją jednak pewne wspólne zasady obowiązujące wszystkie omówione dalej
urządzenia (elementy).
2. KLASYFIKACJA
Elementy grubościenne klasyfikuje się biorąc pod uwagę:
a.
-

czas pracy
elementy nowe,
elementy pracujące do 100 tysięcy godzin,
elementy pracujące od 100 tysięcy do 200 tysięcy godzin,
elementy pracujące powyżej 200 tysięcy godzin,

b.
-

rodzaj pracy w powiązaniu z liczbą uruchomień i odstawień oraz awarii
okresowa,
podszczytowa,
ciągła,
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c.
-

stan techniczny
poprawny,
warunkowe dopuszczenie do ruchu (określenie zakresu i czasu kolejnych badań),
do naprawy,
do wymiany częściowej lub całkowitej.

3. ZALECANE KRYTERIA
Często spotykamy się z opinią, że element przekroczył projektowy czas pracy i
należy go wymienić. Decyzja o wymianie lub dopuszczeniu do ruchu badanego elementu
lub jego części powinna opierać się nie na teoretycznych założeniach lecz na rzetelnie
sporządzonej ocenie stanu technicznego.
Podczas sporządzania oceny należy brać pod uwagę zarówno czas jak i rodzaj pracy.
Jednak zasadniczym kryterium powinien być stan techniczny urządzenia, bowiem
zdarzają się elementy nowe w stanie technicznym, w którym nigdy nie powinny być
dopuszczone do pracy. Dotychczas badania odbiorcze nowych urządzeń lub ich
elementów są w Polsce zjawiskiem rzadkim, a dopuszczenie do ruchu odbywa się na
podstawie atestów producenta. W każdym przypadku o dopuszczeniu do ruchu powinni
decydować inspektorzy dozoru technicznego na podstawie wyników badań i rzetelnie
sporządzonej oceny stanu technicznego oraz wyników prób wymaganych przez przepisy
UDT.
4. ANALIZA DOKUMENTACJI
Przed przystąpieniem do prac badawczo-pomiarowych należy dokonać analizy całej
posiadanej przez użytkownika dokumentacji:
- technicznej,
- ruchowej,
- badawczo-pomiarowej.
-

W wyniku przeprowadzonej analizy powinno się uzyskać rozeznanie w zakresie:
budowy elementu,
przebiegu eksploatacji,
stanu materiału elementu w oparciu o dotychczas przeprowadzone badania
(degradacja struktury, pęknięcia, wady, naprawy),
stanu urządzeń zewnętrznych oddziaływujących na element, np. podparcia,
zawieszenia,
wyboru miejsc kryterialnych do przeprowadzenia badań i pomiarów.

Z powyższego wynika istotne znaczenie gromadzenia przez
dokumentacji, zarówno technicznej jak i eksploatacyjnej.

użytkownika

5. ZAKRES BADAŃ
Opracowując zakres badań należy uwzględniać zalecenia Dyrektyw Nowego
Podejścia, obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić
na elementy nowe, ponieważ znajomość ich stanów wyjściowych bardzo pomaga w
dalszej diagnostyce urządzeń i jednocześnie pozwala na
eliminację dostaw
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niepełnowartościowych części oraz ich złego montażu. Dla urządzeń eksploatowanych
należy również uwzględnić poprzednio sporządzone oceny stanu technicznego.
JeżQ)i dla starych urządzeń nie posiadamy wyników wcześniejszych badań i pełnej
dokumentacji eksploatacyjnej, opracowując zakres badań należy posłużyć się kryterium
czasu pracy.
5.1. Elementy nowe
-

Elementy nowe powinny podlegać następującym badaniom i pomiarom:
potwierdzenie zgodności z projektem zastosowanych materiałów,
pomiary kształtu oraz gabarytów elementów przed montażem,
badania składu chemicznego,
badania strukturalne w stanie wyjściowym materiału elementów,
pełne badania niszczące odcinka próbnego, zawierające badania odporności na kruche
pękanie i zmęczenie niskocyklowe,
pomiary defektoskopowe spoin i materiału dostarczonych części elementów oraz
spoin elementów po zmontowaniu na obiekcie,
pomiary naprężeń własnych elementów,
pomiary naprężeń wstępnych po montażu,
pomiary geodezyjne po montażu (stan zimny, stan gorący po uruchomieniu),
przeliczenie wytrzymałościowe konstrukcji po montażu na podstawie danych
rzeczywistych (wyniki pomiarów geodezyjnych),
pomiary zawieszeń stało-siłowych w stanie dostawy (określenie siły progowej i
histerezy).
:

Proponowany zakres badań ma charakter ogólny. Niektóre badania dotyczą tylko
określonych elementów. Na przykład, pomiary zawieszeń stało-siłowych dotyczą tylko
rurociągów, a pomiary geodezyjne zawieszeń walczaka należy traktować inaczej niż
pomiary zawieszeń elementów przemieszczających się (dylatacja rurociągów).
5.2. Elementy pracujące do 100.000 godzin
Elementy pracujące do 100.000 godzin powinny podlegać następującym badaniom:
oględziny zewnętrzne,
defektoskopia spoin i materiału,
ocena stanu struktury metodą replik,
pomiary naprężeń,
inwentaryzacja zawieszeń,
ocena stanu zawieszeń (wyrywkowa kontrola sił progowych oraz histerezy 10%
zawieszeń stało-siłowych),
- pomiary geodezyjne w stanach zimnym i gorącym,
- przeliczenia wytrzymałościowe uwzględniające dane rzeczywiste.
-

5.3. Elementy pracujące od 100.000 do 200.000 godzin i powyżej
Zakres badań powinien być minimum taki jak podany w punkcie 5.2. W zależności
od potrzeb należy przeprowadzić inne badania, przy czym dla elementów pracujących
powyżej 200.000 godzin koniecznie należy wykonać pełen zakres badań, wraz z
badaniami niszczącymi.
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6. CZASOOKRESY BADAŃ
Zwyczajowo badania elementów urządzeń energetycznych przeprowadza się
podczas remontów generalnych, tj. co 4 do 8. lat. Okresy pomiędzy badaniami są
przyjmowane różnie w zależności od rodzaju elementu, potrzeb, przepisów oraz zaleceń
wynikających z wcześniejszych badań.
Można przyjąć, że badania niszczące poza badaniami elementów nowych, powinny
być prowadzone co 50.000 godzin pracy poczynając od 100.000 godzin.
7. PROGNOZOWANIE ŻYWOTNOŚCI
Wszystkie teoretyczne systemy prognozowania, zwane niekiedy także
obliczeniowymi, są mało dokładne. Otrzymywane w ten sposób wyniki są często mylące
(np. dopuszczają miliony godzin pracy), co wiąże się z przyjmowaniem do obliczeń
bardzo przybliżonych niepełnych modeli zużycia elementów. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku elementów dyktujących oraz przy występowaniu procesów degradacji
zachodzących w stanach nie ustalonych podczas uruchomień i odstawień bloków, nie
mówiąc o stanach awaryjnych lub nieprawidłowej technologii ruchu urządzenia.
Prognozowanie w oparciu o ocenę zmian strukturalnych zachodzących na powierzchni
elementu (repliki) jest metodą w miarę prawdziwą w przypadku znajomości stanów
wyjściowych. Najrzetelniej można prognozować żywotność elementów w oparciu o
pełne badania diagnostyczne obejmujące badania nieniszczące i niszczące. Te ostatnie
powinny obejmować, w myśl zaleceń Dyrektyw Nowego Podejścia, badania odporności
materiału na kruche pękanie i zmęczenie niskocyklowe. Pamiętać trzeba również, że
wszelkie prognozy mogą dotyczyć tylko prawidłowo, zgodnie z technologią,
eksploatowanych urządzeń.
8. UWAGI KOŃCOWE
• Badania diagnostyczne elementów grubościennych poddozorowych urządzeń
ciśnieniowych powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru
Technicznego, z uwzględnieniem wskazań Dyrektyw Nowego Podejścia.
• Przeliczenia wytrzymałościowe rurociągów, opierające się o dane rzeczywiste,
powinny być prowadzone przy pomocy programów zaakceptowanych przez Urząd
Dozoru Technicznego.
• Przeliczenia wytrzymałościowe walczaków i komór są stosunkowo proste, i można je
wykonać bez użycia specjalnych programów, opierając się jednak o wyniki pomiarów
rzeczywistych, np. grubość ścianki.
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Ryszard H.Kozłowski: Power Generation in the 21 s t Centure: Ultra Efficient, Low
Emission Plant. The ready availability of energy at an economical price is a major factor
affecting the success of manufacturing industry, upon which the general well-being and
the standard of living of the population depend. The provision of sufficient supplies of
energy, bearing in mind the large increase in world population expected over the coming
decades, presents a considerable economic and technological challenge to the power
manufactures. The introduction of increasingly stringent emission regulations to
safeguard health and preserve the environment for future generations increases the
pressure for the development of environmentally bening power generating plants with
low NO, SO and CO emission. For plant designers and manufacturers, materials
suppliers and component manufactures, the buisness opportunities and technical
challenges that will arise trough the increased world demand for electricity are
significant.
Marek Walczak: Risk Analysis for the Devices Subject to Technical Inspection as
Provided by EU Directives. The paper presents the general layout of the EU system for
technical safety in the field of technical devices. The requirements included in New
Approach Directives concerning risk analysis are described in the more detailed manner.
The general procedure of risk assessment based on EN 1050 is presented. The procedure
can be applied to undertake tasks aimed at reduction or elimination of risks connected
with technical devices during the time of their design or use.
Gracjan Wiśniewski: Inspection Qualification for NDT Inspections - Approach of the
New Methodology Applied in the Pressure Equipment Industry. Inspection qualification,
which has been applied primarily for in-service NDT inspections can in principle also be
applied to manufacturing inspections. Definition of inspection is presented as systematic
assessment of a specific NDT system, composed of any combination of a written
inspection procedure, equipment and personnel in order to verify that is capable of
achieving its purpose. Present state of art in European level is presented.
Jan Krop: Quality Assurance of Test and Calibration Results. This paper presents a
comparison of requirements concerning internal quality control and quality assurance of
results. It also includes a proposal to apply quality assurance of results as a modern
control method of testing activity of laboratory. During the presentation some examples
of standing requirements concerning testing laboratory accreditation will be discussed.
Ewa Haiewska, Waldemar Biłous. Witold Szteke. Jan Wasiak, Martyna Przyborska,
Tadeusz Wagner: Material Diagnostic of the Pressure Equipments in the Aspects of New
Prescriptions. In the paper the new line of approach for the materials diagnostic of
pressure equipment according to the changeling prescriptions and in the connection with
enlargement of the Office of Technical Inspection activities is described. The special
attention is given to the material investigation using the crack toughness methods, which
is the essential change in the relation to the previous practice.
Krystyna Kuchta, Anatol Jan Tkacz: Gas Transmission & Distribution Safety and POGC
Activity for Standardization. The paper focuses on the standards activity in gas area of
POGC, its scope and organisation structure. It shows the standard works program for
1999-2001. It provides the reader with the European and National standarization trend in
terms of safe working conditions as well as health, life and environment risk during the
construction and operation of the transmission & distribution gas network. It presents
also the role of the standarization in the process of admitting the building products to the

111

turnover and application in gas industry. The paper refers also to the activities of the
European standard harmonization with the Polish standards in the gas industry.
Norbert Pikor. Jerzy Winckowski: Pipeline Construction. Main River Crossing
Installation Methods. Polish section of the gasline encounters some dozen water-courses
on its way. These include six main rivers. Some methods of the river crossings
installation have been presented in the paper. Details of technology for ditching in the
river bed and also for ,,rnicrotunelling" method have been discussed.
Jerzy Bielanik, Jerzy Wawszczak: The Actual Opportunities of the Quantity
Metallography and Fractography in Material Investigations. In this paper the methods
and procedures of the Image Analysis are presented. There were theoretical assumptions
and two examples of the Quantity Metallography and Quantity Fractography. Analyzed
microstructures of the 15HM steel samples after strength test and determination
relationship between quantity structure factors and cold work value. Second parts of this
paper presented determination of the Fractal Dimension from the surface of fractures
0H14N5MCuNb steel after heat treatment and impact test in room and -85°C
temperatures. Differentiation of the impact value and topography of the fracture made
changes of the Fractal's factors.
Marian Zeman. Jerzy Brózda: Weldabilitv Evaluation of the HCM12A Steel with
Increased Creep Resistance on the Basis of Simulation Techniques. Characteristic of the
HCM12A steel has been given in comparison with other modern high strength steels.
Weldability tests were performed on the basis of welding thermal cycle simulation. The
welding TTT diagram has been elaborated, influence of single and double thermal cycles
as well as of heat treatment on the micro structure, hardness and notch toughness of
simulated heat affected zones (HAZ) have been established. The susceptibility of the
HCM12A steel to liquation type hot cracking and reheat cracking has been tested. It has
been found, that the notch toughness of the as delivered HCM12A steel is lower than
that of P91 steel and the welding thermal cycles cause its further decrease. After heat
treatment the notch toughness of simulated HAZ is considerably improved. The test
results allow to state, that the HCM12A steel is characterised by a good weldability.
Jerzy Okrajni. Marek Cieśla, Kazimierz Mutwil: The Power Industry Pipeline Behaviour
Modeling as a Technical Diagnostic Method . The problem of the mechanical behaviour
assessment of the power industry pipelines working under mechanical and thermal
loading has been shown in the paper. The pipeline displacements and effort has been
analysed. The problem of material geometrical and loading conditions influences on the
pipeline displacements and reactions has been discussed. The influence of hanger
characteristics on the pipeline - turboalternator reactions has been determined. Method
of the hanger characteristics optimisation has been presented.
Piotr Zaiaczkowski, Witold Szteke: Assumption of the Complex Diagnostic of the Thick
Elements of the Pressure Equipment. In the paper the main problems concerning the
complex diagnostic method are described. Its shape was given on the background of
experience and on the new prescriptions and requirements, issue from the necessity of
introduce to practice EC Directives.
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SOFT
SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYC

W naszej działalności
uzyskaliśmy między innymi

OGÓLNIE
O FIRMIE

a polskim rynku informatycznym istniejemy
od 1990 roku. Działalność
naszą rozpoczęliśmy
jako
niewielka grupa specjalistów
w dziedzinie
informatyki.
Starając się sprostać bieżącym i przyszłym potrzebom
naszych Klientów, rozwijamy firmę w kierunku pozwalającym na kompleksową obsługę
teleinformatyczną
przedsiębiorstwa.
ragniemy, aby nasza
oferta jak najlepiej służyła rozwiązywaniu problemów naszych Klientów.
Obejmuje ona więc: doradztwo, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej,
okablowanie strukturalne
budynków, urządzenia aktywne sieci komputerowych,
cyfrowe centrale telefoniczne, dostawy sprzętu komputerowego oraz gwarancyjną
i pogwarancyjną
obsługę
serwisową
dostarczanych
produktów.
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