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STRATEGIA RESTRUKTURYZACJI ENERGETYKI POLSKIEJ
Ryszard Henryk Kozłowski, Józef Tallat
Politechnika Krakowska – Kraków
W referacie omówiono aktualną sytuację przemysłu energetycznego na tle dokonujących się przemian
w strategii gospodarczej w Polsce. Rosnące zapotrzebowanie na energię, zmusza przemysł
energetyczny do poszukiwań możliwości zwiększenia produkcji przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów i dotrzymaniu zobowiązań wynikających z przyjętych przez Polskę europejskich i światowych
norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wzrost produkcji energii na pewno będzie
związany z budową nowych siłowni energetycznych, ograniczeniu zastosowania węgla jako
podstawowego nośnika energii, stosowaniu w szerszym zakresie gazu oraz wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii. Polska posiada duże złoża gazu ziemnego oraz bogate zasoby energii
geotermalnej, skoro mamy tego typu zasoby, opanowaną metodykę ich eksploatacji, dalszy rozwój
energetyki w Polsce należałoby prowadzić w oparciu o nie, co w przyszłości może zapewnić nam
bezpieczeństwo energetyczne.

1. WSTĘP

Zgodnie z wojskową definicją strategii, dowódca odpowiedzialny za jej opracowanie (minister
gospodarki, również w sprawach energetyki) powinien najpierw określić cel, który ma osiągnąć w
wyniku realizacji strategii, później powinien zebrać wszystkie dane dotyczące kadry dowódczej
wojska (w naszym przypadku pracowników związanych z energetyką), warunków terenowych
(“kondycja” energetyki) i zasobów różnego typu (zasoby energetyczne kopalne i odnawialne), które
ma do dyspozycji. W warunkach planowania gospodarczego, bo trudno mówić inaczej o gospodarce,
w której są nakazy, zakazy czy limity, celem do osiągnięcia jest wyprowadzenie polskiej gospodarki
z zapaści ekonomicznej powstałej w trakcie rządów różnych barw w okresie ostatnich siedemnastu
lat, na poziom przynajmniej średni europejski. Podstawą przyśpieszonego rozwoju gospodarczego i
jedyny sposób na dogonienie krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo jest posiadanie taniej energii.
Aby ten poziom osiągnąć to musimy wiedzieć, czy mamy odpowiednią kadrę i wystarczające zasoby
przyrodnicze, w tym energetyczne. Kadry w Polsce mamy bardzo dużo, bo tylko na uczelniach
wyższych zatrudnionych jest ponad 17 tys. profesorów, drugie 17 tys. pracowników badawczych
pracuje w PAN, problem polega jednak na tym, ze kadra ta nie jest przyzwyczajona do wykonywania
zadań bojowych w trudnych warunkach gospodarczych. Z tych ponad 30-tu tysięcy najwyżej
kwalifikowanej kadry naukowej oraz znacznie liczniejszej kadry inżynierskiej różnych specjalności,
należy wyłowić kilkaset zdolnych z wizją pracowników w różnym wieku po to, aby ci starsi służyli
doświadczeniem a młodsi zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich będzie ciążyć w
przypadku nie osiągnięcia celu. Naturalną rzeczą jest, aby z tej grupy wyeliminować tych “pseudo
ekspertów”, którzy w okresie minionych siedemnastu lat doprowadzili nasz kraj do ekonomicznego
bankructwa. Należymy do tej grupy krajów świata, które Bóg Stwórca obdarzył bardzo obficie.
Zasoby energetyczne kopalne stałe: węgla kamiennego ocenia się na Górnym Śląsku na poziomie 43
mld ton a w “Rowie Lubelskim” na około 60 mld ton. Do tych liczb należy dodać jeszcze około 14
mld ton węgla brunatnego. Zasoby gazu udokumentowane ocenia się na poziomie 800 mld m3 a do
udokumentowania mamy jeszcze ok. 900 mld m3 [1]. Naszym największym atutem energetycznym,
pozwalającym na całkowite wyeliminowanie importu gazu i ropy jest energia zawarta w zasobach
odnawialnych geotermalnych, której potencjał został oceniony w 2000 roku [1], na poziomie 625 tys.
PJ, (1 PJ odpowiada energii zawartej w ok. 23 tys. ton ropy naftowej). Przy obecnym zużyciu
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krajowym energii na poziomie około 4200 PJ/rocznie, energia tylko tych zasobów odnawialnych
przewyższa 150 razy nasze roczne potrzeby.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso, mimo pozorów wielokrotnego
przekonywania o powinności Unii Europejskiej do mówienia jednym głosem, wyjaśnił ostatnio, że
całkowicie zintegrowana polityka energetyczna nie jest dziś możliwa. Oznacza to, że propozycja
Polski o tzw. solidarności energetycznej, nie znalazła poparcia innych członków UE. Widać to
ostatnio na przykładzie kilku państw, które problemy energetyczne zawężają wyłącznie do swoich
narodowych interesów. Komisja Europejska proponuje natomiast jednolity rynek energii (czyli
jednolity zbiór przepisów dla sieci energetycznych, ustalenie potrzeb w rozwoju infrastruktury,
powołanie urzędu regulacji).
Należy w tym miejscu postawić pytanie czy Polska, która w przeciwieństwie do krajów UE,
może być samowystarczalna również w energię, musi akceptować podpisane przez poprzedni rząd
premiera Belki zobowiązania, wejścia w przyszłym roku do wspomnianego jednolitego rynku
energii? Czy nie należałoby renegocjować tych nie przemyślanych zobowiązań, zmuszających nas do
przestrzegania rygorystycznych warunków ekologicznych, do których kraje pierwszej ósemki UE
dochodziły na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz wyłączenia z eksploatacji bloków
energetycznych pracujących powyżej okresu obliczeniowego tj. ponad 30 lat, mimo
przeprowadzanych modernizacji? Konsekwencją tego niefortunnego zobowiązania może być
wyeliminowanie w ciągu najbliższych 10 lat, przy braku funduszy „odtworzeniowych”, 70% naszego
potencjału energetycznego, gdyż po tym okresie taki procent bloków energetycznych osiągnie okres
obliczeniowy, czyli 30 lat.
Dominująca w świecie państw bogatych idea unifikacji systemów gospodarczych i tendencja
do globalnego zarządzania ludzkością, przez grupę nieznanych posiadaczy większości kapitału
światowego, zagraża egzystencji państw uboższych ekonomicznie. Powoduje ciągłe konflikty między
różnymi społecznościami, państwami jak też doprowadza do wojen mających głównie na celu
panowanie nad strategicznymi zasobami energii lub różnego typu kopalinami.
Zunifikowanie systemów gospodarczych dla całej Europy i znajdujących się w jej obrębie
państw bogatych i biednych jest trudne, gdyż warunki przyrodnicze, zasobność i stan rozwoju
cywilizacyjnego i kulturalnego jest bardzo zróżnicowany, a państwa bogate nie kwapią się z pomocą
państwom biednym. Państwom bogatym odpowiada taki system, w którym decyzje polityczne i
gospodarcze zależą od państw dominujących gospodarczo. Państwom tym chodzi głównie o to, aby
wytworzyć w mentalności społeczeństw krajów uboższych ekonomicznie przekonanie, że sami nie są
w stanie rozwiązać problemów gospodarczych.
Jedynym sposobem zmiany tej niekorzystnej sytuacji jest przekonanie społeczeństwa
polskiego, że jesteśmy krajem zasobnym w bogactwa przyrodnicze, w tym kopaliny energetyczne i
zasoby odnawialne energii, jak też w zasoby techniczne wytworzone przez wiele pokoleń Polaków.
Rozwój gospodarczy zależy więc, głównie od naszych umiejętności intelektualnych, poziomu
wykształcenia i umiejętności prawidłowego wykorzystania własnych bogactw a nie opieranie
gospodarki wyłącznie na rozwiązaniach technicznych i towarach importowanych z krajów bogatych.
Analiza zasobów energetycznych naszego kraju i możliwości ich pozyskiwania wskazują, że
Polska może stać się producentem taniej i czystej energii, którą może zaspokoić własne potrzeby i
uruchomić na szeroką skalę eksport czystej energii do krajów sąsiednich. Produkcja tej energii musi
być jednak w rękach Polaków i poszczególnych gmin tak, aby każde potanienie energii wspomagało
rozwój i konkurencyjność polskich towarów wytwarzanych dla własnych potrzeb i na eksport.
Decydenci w 1989 roku oraz przez następnych 17 lat, mieli święty obowiązek zadbać o
polski interes narodowy. Ta dbałość powinna objawiać się decyzjami, które umożliwiłyby
dźwignięcie gospodarki na wyższy poziom technologiczny, jednocześnie pomnażając wartość i
prestiż polskiego przemysłu. Zadbano pieczołowicie o coś wręcz przeciwnego.
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Polska gospodarka, nie mając stosownej osłony ze strony państwa, w konfrontacji z potężną
i doskonale zorganizowaną gospodarką zachodnią, z góry była skazana na porażkę. Strategiczne
dziedziny przemysłowe, które powinny otrzymać preferencyjne warunki, umożliwiające rozwój, by
w przyszłości móc konkurować z gospodarkami innych państw, wystawiono na sprzedaż. Wśród tych
dziedzin, znalazła się również w ostatnich latach polska energetyka, z której zaczęto “wyłuskiwać” za
bezcen, niektóre elektrociepłownie i elektrownie. Absurdalność tych decyzji jest niewyobrażalna i nie
może być w żadnym przypadku do zaakceptowania przez nikogo, dla kogo interes państwa nie jest
obojętny, bowiem poziom energetyki stanowi o poziomie gospodarczym kraju. Jak można na
przykład wytłumaczyć sprzedaż elektrowni Skawina Amerykanom za 60 mln PLN, którzy
odsprzedają ją następnie Czechom za 300 mln PLN, sprzedaż Elektrociepłowni Łódź, która
przynosiła dochód na poziomie 800 mln PLN za kwotę 1 mld PLN, sprzedaż warszawskiego
STOENU i innych naszych elektrociepłowni czy wreszcie bulwersujące doniesienia z Huty Łaziska,
która boryka się z zakupem energii u nowego szwedzkiego sąsiada, który przejął Elektrownię Łaziska
i dla szybkiego zwrotu symbolicznych nakładów związanych z kupnem tej dobrze prosperującej
elektrowni, podnosi cenę energii elektrycznej do wysokości nie do przyjęcia w warunkach
krajowych!

2. STAN TECHNICZNY ORAZ STRUKTURA WIEKOWA BLOKÓW

Na koniec 2001 roku moc osiągalna w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach wynosiła 33 500
MW i wzrosła w stosunku do 1990 roku o ponad 3000 MW. Polski sektor elektroenergetyczny
dysponował w tym czasie nadal nadwyżką mocy osiągalnej nad zapotrzebowaniem szczytowym,
wynoszącą ponad 40%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej przyjmuje się za poziom
uzasadniony 20÷24%. Stan techniczny krajowej sieci przesyłowej (KSP), o łącznej długości 12662
km, nie stanowił w tym czasie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
W wyniku prowadzonej w latach 1987-2000 działalności inwestycyjnej, zmodernizowano między
innymi 2900 km linii wewnątrz systemowych oraz graniczne linie: Polska-Czechy i Polska-Niemcy,
wybudowano linię 400 kV na Słowację a także realizowano program likwidacji zagrożeń obiektów
sieci przesyłowej, w ramach którego przeprowadzono modernizację i wymianę aparatury oraz
elementów wyposażenia w 54 stacjach.
Moc cieplna przedsiębiorstw ciepłowniczych wynosiła w tym okresie blisko 70 tys. MW a
łączna długość sieci ciepłowniczych w kraju przekroczyła 16 tys. km, przy stratach przesyłowych
wynoszących ponad 14% w skali roku [1].
Łączna moc (wydajność) podstawowych urządzeń energetycznych (kotłów i turbozespołów), które przekroczyły 30 lat (stanowi to w energetyce tzw. wiek projektowy), stanowi
aktualnie w naszym systemie energetycznym, jak już wspomniano, około 30% jego całkowitej mocy
zainstalowanej. Brak inwestycji odtworzeniowych w najbliższych latach może spowodować, że w
ciągu 10 lat wiek ten przekroczą dalsze urządzenia, których moc stanowi około 40% ogólnokrajowej
mocy zainstalowanej [2]. Podkreślić tu należy, że:
•

nieliczne urządzenia nowe zostały zaliczone do odpowiedniej grupy wiekowej, zgodnie z datą
ich wyprodukowania, również wówczas, gdy w ramach rekonstrukcji były instalowane w
starych elektrowniach,

•

wprowadzenie poprzez modernizację (retrofit) nowych rozwiązań wybranych węzłów
technologicznych jedynie hamuje degradację techniczną danego obiektu, nie może być jednak
uważane za wydłużenie jego wieku projektowego,
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•

faktyczne wydłużenie czasu eksploatacji całego obiektu uzyskać można poprzez
“rehabilitację”, polegającą na wymianie podstawowych urządzeń wytwórczych, (np. starych
kotłów pyłowych na nowe (fluidalne), wymianie turbozespołów oraz zapewnienie
przyszłościowych wymagań ochrony środowiska [2, 3].

3. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE
ZESPOŁU ELEKTROWNI “DOLNA ODRA”

Zasadniczy wpływ na obniżenie emisji zanieczyszczeń, miało szerokie wdrożenie w naszej
energetyce technologii i urządzeń ograniczających te emisje [2]. Pozostaje jednak problem
ograniczenia emisji dwutlenku lub tlenku węgla (główni sprawcy efektu cieplarnianego). Można to
dokonać poprzez zastosowanie w energetyce nowych kotłów i turbin ze stali o podwyższonej
żarowytrzymałości i żaroodporności [3], pozwalających na znaczne podniesienie sprawności
energetycznej przez wzrost temperatury i ciśnienia pary przegrzanej lub przechodzenie na inne
rozwiązania systemowe (omówione w końcowym fragmencie publikacji).
Dla ograniczenia emisji dwutlenku siarki, zastosowano zróżnicowane technologie
odsiarczania spalin, od mokrych wapiennych (“Dolna Odra”) o sprawności do 98% (z końcowym
produktem w postaci gipsu), poprzez metody półsuche, których sprawność osiągać może nawet 85%,
do metod suchych ze sprawnością na poziomie 40%. Prawie wszystkie elektrownie cieplne i większe
elektrociepłownie zastosowały metody pierwotne do obniżania emisji tlenków azotu. W elektrowni
“Dolna Odra” już w latach 1992-96 na siedmiu kotłach zainstalowano palniki niskoemisyjne,
uzyskując redukcję NOx o około 30%.
Od początku lat 90-tych energetyka zawodowa podjęła bardzo szeroka akcję modernizacji
urządzeń odpylających. W elektrowni “Dolna Odra”, w latach 1993-96, wyposażono 6 bloków w
czterostrefowe elektrofiltry o gwarantowanej skuteczności odpylania 99%.
W energetyce zawodowej wszystkie jednostki o mocy cieplnej przekraczającej 300MW, są
wyposażone w systemy ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń (monitorowanie emisji). W
elektrowni “Dolna Odra” w skład ciągłego monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza wchodzi
osiem układów pomiarowych emisji na kanałach spalin bloków 1 ÷ 8. W zakres monitorowania
“imisji” zanieczyszczeń wchodzą pomiary stężeń SO2 i NOx, pyłu zawieszonego oraz parametrów
meteorologicznych jak: prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza.
Elektrownia “Dolna Odra” posiada w okolicznych miejscowościach pięć stacji “imisji” połączonych
ze skomputeryzowaną stacją “meteo” w Dziale Ochrony Środowiska Elektrowni.
W roku 2000 ze spalania w energetyce zawodowej węgla kamiennego i brunatnego powstało
razem około 15,3 mln ton stałych odpadów paleniskowych (popioły lotne, żużle). Przykładowo w
roku 2000 w elektrowni “Dolna Odra” około 75% popiołu i żużla wykorzystywano gospodarczo w
budownictwie drogowym oraz sprzedano do Niemiec a pozostałą część (132 tys. ton) składowano.
Składowiska odpadów w polskich elektrowniach zajmują powierzchnię około 2800 ha.
W elektrowniach cieplnych występuje znaczny pobór wody do otwartych obiegów
chłodniczych. Przykładowo w roku 1999 wynosił on około 6,4 mld m3 [2].
Ścieki wytworzone w 2000 roku w elektrowniach i elektrociepłowniach wynosiły około
61,2 mln m3 (w tym 43,8 mln m3 ścieków oczyszczonych). W elektrowni “Dolna Odra” ścieki
bytowo – gospodarcze oczyszczane są w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej (1000 m3/dobę) a
ścieki przemysłowe w oczyszczalni mechanicznej (12 000 m3/dobę).

4

Sprawność wszystkich elektrowni na węglu brunatnym osiągnęła w roku 2000 wartość
35,78% brutto (32,99% netto). Elektrownie na węglu kamiennym o mocy osiągalnej powyżej
1000 MW pracowały w tym samym czasie ze sprawnością 38,12% brutto (35,18% netto).
W elektrowni “Dolna Odra” w wyniku modernizacji (zwłaszcza turbin i młynów) przeprowadzonych
na blokach 5 i 6 sprawność osiągnęła wartość brutto 41,15% i niewiele odbiega od sprawności
nowoczesnej elektrowni w Pątnowie, opalanej węglem brunatnym (sprawność 44%).
Wiele elektrowni zawodowych w Polsce w latach 90-tych znacząco zmodernizowało swoje
systemy automatyki. W naszych elektrowniach zawodowych występują systemy Procontrol,
Contronic, Symphony koncern ABB obecnie Alstom) oraz WDPE, OVATION (koncern
Westinghouse obecnie Emerson). Należy także zauważyć, że w naszej energetyce wdrażane są
technologie sieci neuronowych, wywodzące się z amerykańskiego programu kosmicznego i
wojskowego.
Jak wynika z powyższej analizy zespół elektrowni “Dolna Odra” zdobył atuty do tzw.
prywatyzacji przez obcy kapitał. Tylko czy to jest w polskim interesie, aby w dalszym ciągu
uszkadzać coś, co spełnia taką rolę w gospodarce jak krwioobieg w organizmie żywej istoty?

4. ROZWAŻANIA NA TEMAT SPOSOBU STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Aby opracować właściwą strategię rozwoju kraju konieczne jest posiadanie pełnej
i kompletnej informacji o tym, jakie zasoby energii posiadamy. Nie można planować właściwego
rozwoju
gospodarczego
kraju,
jeśli
nie
będziemy
mieć
odpowiedniej
czystej
i ekonomicznie konkurencyjnej energii. Energia w gospodarce krajowej jest, jak już wspomniano,
tym czym krwioobieg w żywym organizmie. Można pacjenta utrzymywać przy życiu, poprzez
transfuzję krwi, ale ten pacjent nie może być konkurentem, w stosunku do innych ludzi w pełni
zdrowych. Tak samo jest z energią, jeśli ona będzie w całości kupowana od obcych państw lub będzie
wytwarzana w oparciu o import nośników energetycznych, to nigdy nie będzie konkurencyjną w
stosunku do cen energii produkowanej w oparciu o własne zasoby energetyczne. Wydaje się rzeczą
logiczną i naturalną że skoro posiadamy duże złoża gazu ziemnego oraz bogate zasoby energii
geotermalnej, mamy opanowaną metodykę jej eksploatacji, a energię cieplną lub elektryczną
możemy pozyskiwać po cenie niższej jak z tradycyjnych nośników [4], to powinniśmy jak
najszybciej przystąpić do uruchamiania zakładów geoenergetycznych w tych miejscach, gdzie jest
duże zapotrzebowanie na energię i gdzie energia produkowana z wód geotermalnych może być
konkurencyjną pod względem ceny i jakości, natomiast w tych elektrociepłowniach, w których czas
pracy znacznie przekracza okres obliczeniowy (30 lat), budować bloki gazowo - parowe w oparciu o
własny krajowy gaz ziemny (lub gaz otrzymywany w procesie gazyfikacji węgla) oraz wodę
geotermalną.
Koncepcja ta wychodzi naprzeciw światowym tendencjom prognozowania istotnych zmian
struktury produkcji ciepła i energii elektrycznej – wyraźnie spada produkcja ciepła i energii
elektrycznej w dużych elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych, wzrasta natomiast udział
rozproszonych źródeł produkcji skojarzonej. W tym przypadku rozrzucone w różnych obszarach
kraju złoża gazowe sprzyjają koncepcji budowy energetyki rozproszonej.
Bezpieczeństwo energetyczne będzie ewaluowało, w myśl tych tendencji, w kierunku
funkcjonowania na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym. Należy uczynić wszystko,
co możliwe, aby ta ewolucja nastąpiła jak najszybciej gdyż tylko opracowanie takiej strategii może
dać faktycznie gwarancje bezpieczeństwa. Opracowanie strategii na poziomie gmin, wymaga
posiadania dokumentacji zasobów kopalin, zasobów geotermalnych, słonecznych, wiatrowych i
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biomasy (dla produkcji biopaliw) występujących w obrębie każdej gminy. Metodyka liczenia tych
zasobów została już opracowana [4,5] i ponad 400 gmin posiada odpowiednie wyliczenia
pozwalające na rozważenie najtańszego sposobu pozyskiwania czystej energii umożliwiającej
właściwy, intensywny rozwój gospodarczy gmin. Po opracowaniu dokumentacji wymienionych
zasobów dla wszystkich pozostałych gmin możliwe się stanie poprawne wykonanie strategii
zaopatrzenia poszczególnych gmin w tanią energię cieplną i elektryczną, zapewniającą trwały i
zrównoważony rozwój tych gmin oraz ich bezpieczeństwo energetyczne.
Przy takim podejściu polskie gminy, powiaty i województwa mogłyby się stać
samowystarczalne pod względem energetycznym a tania energia mogłaby im umożliwić konkurencję
z gospodarką gmin innych krajów. Bogate małe Ojczyzny to bogata Polska.
W latach 1961 do 1985 prowadzone były przez wyspecjalizowane jednostki badawcze i
przemysłowe, szczegółowe analizy zmierzające do oceny prognostycznych zasobów ropy naftowej i
gazu ziemnego oraz potencjalnych zasobów energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych. W
1985 roku przedstawione zostały wyniki 15-letnich badań prowadzonych przez PIG, PGNiG, wyższe
uczelnie i PAN, w ramach węzłowych problemów badawczych. Wyniki te, oceniane przez wielu
ekspertów, były przedmiotem dyskusji licznych rad naukowych i zostały zaakceptowane przez
ówczesne kierownictwo resortu geologicznego jako obowiązujące [1].
Z tabel, wtedy opublikowanych wynika, że w Polsce mamy do odkrycia 744,9÷1130,3 mln
ton zasobów geologicznych ropy, z tego 227,2÷352,9 mln ton zasobów wydobywalnych oraz
1215,9÷1834,9 mld m3 zasobów geologicznych gazu ziemnego, z tego 893,1÷1376,8 mld m3
zasobów wydobywalnych gazu (co oznacza, że przy obecnym zużyciu gazu ziemnego wystarczy nam
tego nośnika energii na około 100 lat). Razem prognostyczne zasoby wydobywalne oszacowano
wtedy na 1,12÷1,73 mld ton węglowodorów i nie zanotowano dotąd żadnej korekty tej analizy
dlatego niezrozumiałe są informacje dotyczące zasobów gazu podane w opracowaniu Ministerstwa
Środowiska: “Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na 31 XII 2004r. [30],
które nie korespondują z podanymi powyżej danymi, potwierdzonymi ponadto mapami geosynoptyki
naftowej i mapami subbasenów ropo-gazonośnych [13 – 27].
Potencjalne zasoby energii cieplnej zawarte w wodach geotermalnych występujących w tych
samych zbiornikach i basenach, co zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, oceniono wtedy na
równorzędne 24,161 mld ton ropy. Wartość ta została w roku 2000 skorygowana na około 34 mld ton
ropy, czyli zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych są ponad 20-krotnie większe
niż prognostyczne zasoby wydobywalne węglowodorów i stanowią ponad 99% odnawialnych
zasobów energii w Polsce (obliczenia te zostały potwierdzone przez niemieckie Ministerstwo Nauki
w 2005 roku).
Dla wydobywania i dalszego poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu Polska zaciągnęła
około 400 mln dolarów kredytu w Banku Światowym. Zgodnie z życzeniem kredytodawcy
zakupiono nowoczesny sprzęt geofizyczny i wiertniczy w USA. Sprzęt ten nie jest obecnie
wykorzystywany, gdyż nie prowadzi się poszukiwań ani eksploatacji znanych złóż krajowych a
koncentruje na imporcie gazu i ropy, co pochłania rocznie około 25 mld PLN [32]. Kwota ta
wystarczyłaby na budowę 1250 zakładów geotermalnych o mocy energetycznej na poziomie 25 000
MW lub budowę 42 bloków gazowo – parowych o sumarycznej mocy elektrycznej na poziomie 8000
MW oraz około 4200 MW mocy cieplnej.
Współczesne bloki gazowo-parowe osiągają sprawność elektryczną około 52% a wskaźnik
wykorzystania energii w paliwie przy pracy w skojarzeniu wynosi około 80% (tak wysokiej
sprawności nie da się osiągnąć w żadnym konwencjonalnym bloku opalanym węglem, olejem czy też
gazem). Ilość emitowanych związków w spalinach na jednostkę mocy, nieprzyjaznych dla
środowiska jest znacznie niższa od ilości wytwarzanych przez “ekologiczne” bloki z kotłem
fluidalnym.
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Kilka lat temu zaczęto eksploatację jednego z największych w Polsce złóż gazu ziemnego w
rejonie Kościana, Nowego Tomyśla i Wolsztyna. Jego zasoby są tak znaczne, że pozwoliły na
doprowadzenie gazu do odległej o około 60 km Elektrociepłowni w Zielonej Górze, gdzie został
wykorzystany jako paliwo w bloku gazowo-parowym. Co stoi na przeszkodzie aby taką koncepcję
realizować w innych elektrociepłowniach w Polsce, w tym w zespole elektrowni “Dolna Odra” ?
Oczywiście można budować rurociąg gazowy do złóż norwesko-brytyjskich na Morzu
Północnym czy irackich, tylko czy Polskę na to stać, przy obecnym zadłużeniu na poziomie
zbliżającym się do 500 mld PLN, przy posiadanych złożach własnych (obawy, że gaz ten należy
zachować jako rezerwowy nośnik energii na przyszłość, nie mają uzasadnienia wobec prognostyk
światowych, które przewidują, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat powszechnym nośnikiem
energii stanie się wodór).

5. CZY IMPORT SKROPLONEGO GAZU JEST UZASADNIONY EKONOMICZNIE?

Przytaczana ostatnio w prasie koncepcja (nie znanych społeczeństwu doradców rządowych) importu
skroplonego gazu a co za tym idzie potrzeba budowy terminalu, jest pochopna i błędna, ponieważ
Polska może osiągnąć gazową autarkię w oparciu o własne zasoby [28,29].
Przewidywania prognostyczne w wielu sondażach światowych zgodne są, że
w najbliższych dziesiątkach lat nośnikami energii, obok wód i par geotermalnych oraz
w coraz większym stopniu wodoru, będzie w dalszym ciągu węgiel, który występuje
w bardzo wielu odmianach. Są to: węgle brunatne – ziarniste, łupkowate, matowe, błyszczące oraz
węgle czarne (tzw. kamienne) – energetyczne, spiekające, chude. Każda odmiana, często każda
próbka, wykazuje bardzo zróżnicowaną podatność na różnorodne oddziaływania. Produkty
otrzymywane przez dekompozycję surowca pierwotnego, są w związku z tym,
w ogromnej większości przypadków mieszaniną kilku lub kilkunastu związków w różnych
proporcjach, w zależności od przeznaczenia. Stanowią one surowce wyjściowe dla różnych gałęzi
przemysłu (koks dla hutnictwa i wytwórni karbidu, gaz syntezowy i etylen dla ciężkiej syntezy,
nawozy azotowe, metanol, polietylen, polichlorek winylu oraz szereg związków stosowanych przy
produkcji barwników, leków, itp.) lub są spalane w urządzeniach energetycznych.
Tak ogromna różnorodność produktów i surowców uzasadniają wielość metod
przetwarzania węgla, wśród których rozróżnia się: uwodornienie, dezyntegrację, która znajduje
zastosowanie obok uwodornienia przy ekstrakcji (metodami chemicznymi i fizycznymi), utlenianie
całkowite (spalanie) i częściowe (odgazowywanie) oraz termiczny rozkład czyli pirolizę.
Czy możliwe jest osiągnięcie gazowej autarkii i czy ta gazowa samowystarczalność jest
opłacalna? Przy przyjęciu rocznego zapotrzebowania na gaz przy poziomie 14 mld m3 gazu
wysokometanowego, zakłada się w pierwszej kolejności potrzebę zwiększenia krajowego wydobycia
gazu ziemnego, czego zresztą nikt nie kwestionuje. Możliwości te istnieją na Niżu w Wielkopolsce i
na Dolnym Śląsku, gdzie występuje gaz niskometanowy (CH4 ca 60%), niewymienny z ogólnie
rozprowadzanym gazem pełnometanowym. Jest rzeczą logiczną, że bardziej opłacalne niż budowa
odrębnego systemu byłoby przeprowadzenie procesu odazotowania, natomiast jest absurdem, że
rozważana inwestycja w tym zakresie, została z niezrozumiałych powodów skreślona. Istniejący
zakład frakcjonowanego skraplania gazu niskometanowego w Odolanowie, oprócz procesu
odazotowania, dostarcza hel (zapewniający korzystny eksport), który występuje w dosyć dużych
ilościach w eksploatowanych złożach. Temperatura skraplania metanu wynosi – 161°C, azotu –
196°C. W pierwszym etapie procesu zostaje wydzielony metan w formie ciekłej i po regazyfikacji
skierowany jest do sieci. W etapie drugim zostaje skroplony azot aby oddzielić hel w formie gazowej,
którego temperatura skraplania wynosi –269°C. Dla potrzeb gazownictwa wystarczy etap pierwszy
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(budowa etapu drugiego będzie uwarunkowana odpowiednią zawartością helu w nowo
udostępnionych złożach i stanowi sprawę uboczną). Sumaryczny uzysk gazu wysokometanowego ze
złóż krajowych (na obecnym etapie badań), przyjmujemy na poziomie 6 mld m3. W celu
wyeliminowania importu, pozostałe ilości gazu, do czasu uwiarygodnienia prawdziwych danych
zasobów gazu, należałoby pozyskać z procesu odgazowywania węgla. Obecnie gaz koksowniczy
otrzymywany jest jako produkt uboczny koksowni. To jest właśnie ten rodzaj gazu, który przez 150
lat był powszechnie używany. Wykazuje on wartość opałową w granicach 50÷60% gazu
wysokometanowego w jednostce objętości i w pełni kwalifikuje się do przesyłania na dalsze
odległości. Wyliczona teoretycznie ilość gazu, na podstawie danych wielkości produkcji koksu, którą
podaje “Rocznik statystyczny” odpowiadałaby od 2,1 do 2,4 mld m3 gazu wysokometanowego.
Przyjmując do dalszych obliczeń wartość niższą, na poziomie 2 mld m3, łączny koszt instalacji gazu
“słabego”, razem z kosztami przystosowania baterii koksowniczych do opalania gazem słabym,
wynosiłaby 0,7 nakładów potrzebnych dla uzyskania gazu pirolitycznego tej samej wartości
opałowej. Zwiększone nakłady na gaz węglowy, w porównaniu do instalacji odbioru, transportu i
przechowywania gazu skroplonego, zwrócą się w ciągu pięciu lat, tj. w okresie, w którym
przewidujemy znaczne zwiększenie wydobycia własnego gazu ziemnego.

6. ZAMIAST PODSUMOWANIA

Każde propozycje, szczególnie dotyczące programu gospodarczego w tym strategii restrukturyzacji
czy rozwoju sektora energetycznego muszą być autoryzowane po to, aby umożliwić swobodną
dyskusję nad ich słusznością i wybraniem optymalnych rozwiązań. W wojsku od tysięcy lat
obowiązuje zasada, że za opracowanie strategii i wygrane bitwy czy wojny zawsze odpowiedzialną
była określona osoba legitymująca się niezbędnymi dla tego celu walorami. W ostatnim okresie
terminologia wojskowa została wprowadzona do polskiej gospodarki, ale odpowiedzialność za
planowanie i rozwój tej gospodarki rozmywa się na poszczególne rządy i ministerstwa.
Należy zrobić bilans dotychczasowej prywatyzacji zakładów energetycznych. Nikt do tej
pory nie odpowiadał personalnie za katastrofalne decyzje gospodarcze, permanentnie osłabiające
nasz kraj wewnętrznie i na arenie międzynarodowej. Społeczeństwo nasze ma prawo poznać tych
doradców imiennie, gdyż kosztem wysiłku Narodu powstał jego majątek, który został oddany w obcy
kapitał za 10% jego wartości.
Dotychczasowe ekipy rządowe, w ostatnich siedemnastu latach, całkowicie zrezygnowały z
własnej wytwórczości i tworzenia miejsc pracy, z rozwoju opartego na wykorzystywaniu wiedzy
wykształconych ludzi i własnym nie wyobrażalnie dużym bogactwie zasobów kopalnych: (węgiel,
ropa, gaz) i odnawialnych (geotermia) – stawiających nas w rzędzie nielicznych państw na świecie
samowystarczalnych
energetyczne
i żywnościowo. Propozycje rozwiązań gospodarczych, w tym energetycznych, wstrzymania procesu
bezmyślnej wyprzedaży na oślep obcokrajowcom i “kolesiom” majątku narodowego, sprzeciw wobec
likwidacji i doprowadzania do upadłości naszych hut, stoczni, cementowni, fabryk oraz dobrze
prosperujących zakładów energetycznych, były przedstawiane wielokrotnie w polskich masmediach:
Radiu Maryja, Telewizji Trwam i Naszym Dzienniku [6-12], okazały się słuszne. Dlatego
powtarzając je w dużym skrócie mamy nadzieję, że będą one brane pod uwagę przez współczesnych
polityków i włodarzy naszego kraju:
•

bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że Polska – będąc do końca lat 70, samowystarczalna
energetyczne – w ciągu ostatnich 17 lat na własne życzenie dążyła do rezygnacji z tego
bezpieczeństwa?
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•

że wydobywaliśmy rocznie 200 mln ton węgla, 1 mln ton ropy i 8 mld m3 gazu ziemnego, a
dziś mniej niż połowę z tego?

•

jak wytłumaczyć, że mając wskaźnik samowystarczalności energetycznej 113%
w roku 1970, zamierzamy, według ustaleń poprzednich ekip rządowych, zredukować ten
wskaźnik do 60% w roku 2020?!

•

gdzie jest taki drugi kraj na świecie, który będąc “Kuwejtem” Europy, samowystarczalnym
energetycznie,
uzależnia
swoją
gospodarkę,
rozwój
i przyszłość od ogromnego importu surowców energetycznych z zagranicy?

•

dlaczego, mając własne zasoby węgla na 500÷1000 lat eksploatacji, poprzednie ekipy rządowe
totalnie likwidowały kopalnie, nie licząc się z Konstytucją RP, która mówi o racjonalnym
wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych?

•

dlaczego mając własne zasoby gazu, z których możemy pokrywać nasze potrzeby przez okres
przynajmniej 100 lat – rządy RP zawierały kontrakty tzw. stulecia na dostawę nie do zużycia
gazu z Rosji wraz z karnymi opłatami za gaz nieodebrany?

•

dlaczego mając największe w Europie zasoby energii geotermicznej, przekraczające przeszło
150-krotnie nasze roczne potrzeby na energię, uzależniamy kraj od importu gazu na najbliższe
20 lat?

Te decyzje, które są konsekwencją kontynuacji tzw. planu Balcerowicza, zamroziły rozwój
gospodarczy Polski. Spowodowały likwidację milionów miejsc pracy, drastyczny wzrost cen energii,
droższej dziś w Polsce niż w USA.
Najlepszą dywersyfikacją dostaw energii jest rozwój własnego przemysłu wydobywczego i
wydobycia posiadanych nośników energii. Proponuje się rekonstrukcję całej polskiej energetyki z
nastawieniem na pełne wykorzystanie krajowych zasobów energii geotermalnej, gazowej oraz
węglowej. W miarę upływu lat powinien wzrastać procentowy udział energii elektrycznej i cieplnej z
zasobów geotermalnych oraz gazowych (w układach gazowo-parowych) i maleć udział energii z
kopalin stałych. Pozwoliłoby to na “rozproszenie” polskiej energetyki, poprawę stanu środowiska
przyrodniczego i zatrudnienie znacznej ilości pracowników przy pracach wiertniczych, jak też przy
budowie i eksploatacji nowych zakładów geotermalnych, których proponuje się zbudować do 2025r.
około 300 a do 2050 r. około 3000. Zbudowanie tej ilości zakładów geotermalnych umożliwiłoby
pokrycie potrzeb ciepłowniczych i elektrycznych energią geotermalną przynajmniej w 70÷80%.
Pozostały niedobór energii może być uzupełniony przez bloki gazowo-parowe w oparciu o krajowy
gaz ziemny lub gaz otrzymywany w procesie odgazowywania węgla. Ponadto:
− zamiast dywersyfikacji dostaw gazu osiągniemy samowystarczalność, czyli pełną niezależność
od dostaw z zagranicy, niezależność od rynków, gdzie szczególnie w ostatnim okresie sytuacja
staje się coraz bardziej napięta i występuje stała tendencja do wzrostu cen gazu,
− poprawiony zostanie bilans płatniczy o kwotę 2,3 mld USD/rocznie, z tytułu eliminacji importu
gazu,
− środki zaoszczędzone na imporcie gazu, alokowane w kraju, przyczynią się do wzrostu
koniunktury gospodarczej.
Możliwości rozwoju polskiej gospodarki są nie tylko z punktu widzenia
makroekonomicznego, w dużej mierze uzależnione od cen podstawowych źródeł energii na rynku
krajowym. Bowiem ceny energii mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ceny wszystkich
produktów i usług. Mają decydujący wpływ na dochodowość wielu dziedzin działalności
gospodarczej. Łączna wartość importu surowców energetycznych wynosiła około 25,7 mld PLN (7
000 mln USD) w 2004 roku. Wartość ta odpowiada blisko połowie (48,8%) deficytu w handlu
zagranicznym, który w 2004 roku wynosił 14 375 mln USD [32]. Bezpośrednią konsekwencją
ujemnego salda w handlu zagranicznym jest zwiększające się z roku na rok zadłużenie Polski, które
wzrosło o blisko 100% w ciągu ostatnich lat i obecnie wynosi ponad 440 mld PLN. Z przeliczeniu
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per capita wynika, że każdy mieszkaniec Polski jest pośrednio zadłużony z tytułu zadłużenia skarbu
państwa na kwotę przekraczającą 10 000 PLN. Natomiast na osobę pracującą zawodowo przypada
ponad 30 000 PLN długu [32].
Polski majątek narodowy i gospodarka (w tym energetyka) to nie kiermasz darowizn, za
który
nikt
nie
odpowiada
materialnie.
Najwyższy
czas
z
tym
skończyć
i właśnie dlatego, w świetle przedstawionych wyżej i poprzednio [31] dowodów
(w analogicznych sprawach prywatyzacji energetyki, w tym gazownictwa, w byłych państwach
komunistycznych), należy wstrzymać jakąkolwiek znaczącą prywatyzację (np. próba sprzedaży
Zakładów Azotowych w Tarnowie czy Kędzierzynie – Koźlu, gdzie w czasie ostatniej wojny
produkowano benzynę z węgla) przez rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza do czasu
opracowania “bilansu otwarcia”, strategii rozwoju głównych działów gospodarki narodowej i
harmonogramu działań, w tym tych obszarów naukowych, które są Polsce najbardziej potrzebne
(obecne działania nie są konsultowane z krajowym środowiskiem naukowym).
Wobec stale rosnących cen ropy i gazu na świecie trzeba wreszcie zacząć inwestować w
rozwój własnego wydobycia, przetwórstwa kopalin i innych zasobów przyrodniczych a szczególnie
w krajowe zasoby odnawialne energii (geotermię). Atomistyka nie jest substytutem naszej energetyki
zawodowej z uwagi na wysokie koszty jej budowy, eksploatacji i ryzyka ataków terrorystycznych.
Przyjęcie takiej koncepcji rozwoju Polski u progu XXI wieku, państwa samowystarczalnego
energetycznie, ekologicznego, z narodową wizją rozwoju społeczno-gospodarczego, cywilizacyjnego
i naukowego o standardach światowych – jest szansą, koniecznością i obowiązkiem naszego
pokolenia.
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DLACZEGO ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ?
Sławomir Krystek*, Jacek Baurski**
*Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
**Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie – Warszawa

W referacie omówiono zagadnienia dotyczące Polskiego Systemu Elektroenergetycznego, opartego w
97%. na węglu kamiennym i brunatnym. Podano ocenę kosztów energii elektrycznej z różnych źródeł.
Podkreślono konieczność modernizacji i wymiany zużytych instalacji w pracujących elektrowniach.
Przytoczono dyrektywy europejskie, które muszą zostać wdrożone w systemie krajowym. Podano
okresy przejściowe dla dyrektywy dotyczącej ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
atmosfery. Omówiono perspektywy budowy elektrowni jądrowej w Polsce i niezbędne działania do
przygotowania i realizacji takiej inwestycji.

Uwagi:
1.

Referat dostarczono w formie slajdów do prezentacji przedstawionych na dalszych stronach. Ze
względów formalnych nie wprowadzono zmian w układzie opracowania.

2.

Po opracowaniu referatu w miejsce Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2007-2013 powstała
Strategia Rozwoju Kraju (SRK) do 2015r.
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REAKTORY ATOMOWE MAŁEJ MOCY
DO ZASILANIA W ENERGIĘ ODLEGŁYCH REJONÓW
Przemysław Berowski
Instytut Elektrotechniki – Warszawa

W artykule zaprezentowano historie rozwoju reaktorów atomowych małej mocy. Przedstawiono plany
niektórych krajów, zmierzające do budowy elektrowni atomowych małej mocy, mających służyć do
zasilania w energie elektryczną i cieplną odległych rejonów, których przyłączenie do systemu
elektroenergetycznego jest z różnych przyczyn niemożliwe lub nieopłacalne. Omówiono również obecne
konstrukcje reaktorów atomowych małej mocy.

1. POCZĄTKI

Historia reaktorów jądrowych małej mocy (innych niż eksperymentalne) jest ściśle związana z
potrzebami armii. Pierwszą łódź podwodną o napędzie atomowym — „Nautilus” — zwodowano 21
stycznia 1954 r. Statek miał 98 m długości, 8,5 m szerokości, moc na wale śruby napędowej wynosiła
15 000 KM, osiągał maksymalną prędkość 20 węzłów pod wodą i zabierał 109 członków załogi. W latach
1955/56 pokonał 100 000 km bez uzupełniania zapasów paliwa, a w 1958 r. — jako pierwsza łódź
podwodna — osiągnął biegun północny.

Atomowy okręt podwodny SSN-571 „Nautilus”
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Od tamtej pory 5 krajów (USA, ZSRR/Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny) zbudowało
łącznie 464 łodzie podwodne o napędzie atomowym. Największą wojenną flotę atomową posiadał
Związek Radziecki — 245 łodzi podwodnych i 4 statki, na których zainstalowano łącznie 453 reaktory
atomowe [1, 4]. Natomiast pierwszym statkiem cywilnym o napędzie atomowym był lodołamacz „Lenin”
o mocy na wale 32 MW, zwodowany w 1959 r., wyposażony pierwotnie w 3 reaktory atomowe OK-100
o mocy 90 MW każdy, a następnie w 2 OK-900 o mocy po 159 MW. Statek osiągał prędkość 18 węzłów,
a jego zasięg był praktycznie nieograniczony. Jako pierwszy statek nawodny dopłynął do bieguna
północnego. W sumie w ZSRR zbudowano 8 lodołamaczy o napędzie atomowym, a ich zastosowanie
pozwoliło na wydłużenie okresu żeglugowego na Morzu Północnym z 2 do 10 miesięcy w roku. Cywilna
flota o napędzie atomowym nigdy nie była tak liczna, jak wojskowa. W zasadzie oprócz radzieckich
lodołamaczy zbudowano tylko 4 statki handlowe, po 1 w USA („Savannah”), ZSRR («Севморпуть»),
Niemczech („Otto Hahn”) i Japonii („Mutsu”).

Atomowy lodołamacz „Arktika” (jeszcze pod nazwą „Leonid Breżniew”)

2. PŁYWAJĄCE ELEKTROWNIE

Wydaje się, że pomysł budowy pływających elektrowni jądrowych (FNPP, ang. floating nuclear
power plant) należy przypisać Richardowi Eckertowi, wiceprezesowi "New Jersey Public Services
Electric and Gas Company", który zaproponował takie rozwiązanie w 1969 r. W tym czasie
Westinghouse i Tenneco powołały spółkę zależną Offshore Power Systems, która do początku lat 80. XX
w. miała wybudować 8 pływających elektrowni jądrowych, o mocy 1 150 MW każda. Pierwsze miały
zostać zacumowane 5 km od brzegu, 18 km na północny wschód od miasta Atlantic (Virginia, USA), w
miejscu o głębokości 12 m. Miejsce instalacji planowano otoczyć betonowym falochronem, który miał
chronić elektrownię przed falami o wysokości do 15 m i huraganami o prędkości do 500 km/h. Mimo
zainwestowania 180 milionów dolarów — projektu nie zrealizowano. Po pierwsze — ze względu na
sprzeciw części władz i opór mieszkańców, po drugie — ze względu na nieopłacalność ekonomiczną [8].
Pomysł został całkowicie zarzucony po awarii w elektrowni jądrowej Three Miles Island w 1979 r.
Jednak już wcześniej, w latach 60. XX w., zbudowano pływającą elektrownię MH-1A Sturgis na
potrzeby armii USA, która została wyposażona w reaktor PWR o mocy 45 MW i dostarczała energii
elektrycznej w Kanale Panamskim podczas wojny wietnamskiej. Pozwoliło to na przepływanie przez
kanał 2 500 statków rocznie więcej, niż było możliwe kiedykolwiek wcześniej.
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Schemat oraz makiety reaktora KLT-40S

3. POMYSŁ ODŻYWA W ROSJI

Do tematu pływających elektrowni jądrowych powrócono w latach 90. XX w. w Rosji. Tereny dalekiej
północy zajmują 50% powierzchni tego kraju i zamieszkuje je 20 mln ludzi. Miejsca te są oddalone
zarówno od szlaków żeglugowych, jak i od sieci kolejowej, a kryją pod powierzchnią bogate złoża
zasobów naturalnych. Do ich eksploatacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich źródeł energii.
Zintegrowany system energetyczny Rosji obejmuje jedynie 15% powierzchni kraju — na pozostałych
terenach źródłem energii elektrycznej są autonomiczne elektrownie i elektrociepłownie małej mocy. Ze
względu na problemy z dostarczaniem surowców opałowych pływające elektrownie atomowe wydały się
dobrym rozwiązaniem. W związku z tym Rosyjskie Ministerstwo Energii Atomowej (Minatom) ogłosiło
konkurs na projekt elektrowni jądrowych małej mocy. W latach 1991-1994 na konkurs przeprowadzony
przez АО «Малая энергетика» pod auspicjami Rosyjskiej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej oraz Minatomu napłynęło kilka projektów [2,9], np.:
•

„Helena” («Елена») — instalacja termoelektryczna o wyjściowej mocy cieplnej 4 MW, zbudowana
w oparciu o reaktor wodny, z naturalnym obiegiem chłodziwa i bezpośrednią przemianą energii
cieplnej na elektryczną. Przeznaczona ma być do zaopatrywania w ciepło i elektryczność odległych
terenów przemysłowych z populacją do 2 000 mieszkańców. Przewidziana została jako instalacja
bezobsługowa, całkowicie automatyczna, pracująca przez okres do 25 lat.

•

„Ruta” («Рута») — o mocy cieplnej 20 MW, przewidziana do dostarczania ciepła do osiedli o
liczbie mieszkańców w granicach 14 – 15 tys. ludzi. Planuje się uruchomienie takiej
eksperymentalnej instalacji w mieście Apatity, niedaleko Murmańska. Główny projektant NIKIET
(НИКИЭТ — Научно-исследовательский институт Энерготехники) planuje w przyszłości
wykorzystanie instalacji do ogrzewania dzielnic mieszkaniowych w Moskwie (pomimo uchwały
Prezydium Rady Moskwy z 11 marca 1991 r. o zakończeniu eksploatacji wszelkich reaktorów
atomowych na terenie Moskwy).

•

„Angstrom” («Ангстрем») — elektrociepłownia jądrowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa,
elektrycznej mocy wyjściowej 6 MW i termicznej 12 Gcal/h, w której czynnikiem chłodzącym jest
ciekły metal (ołów i bizmut). Instalacja ma być w całości składana u producenta i potem
transportowana na miejsce przeznaczenia. Planowana jest również jej odmiana, montowana na
platformie kolejowej. Ważna cechą tej konstrukcji jest wytwarzanie podczas pracy radioaktywnego
polonu 210Po, którego aktywność pod koniec okresu użytkowania reaktora osiąga poziom 107·106
Bq/l.
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•

ATEZ-80 (АТЭЦ — Атомная теплоэлектроцентраль) o cieplnej mocy wyjściowej 250 MW wraz
z reaktorem ATU-2 (АТУ-2) o mocy elektrycznej 26 MW oraz cieplnej — 58 Gcal/h.

•

Poza tym zaproponowano, w oparciu o reaktory АБВ, budowę atomowych wytwornic pary (ЯППУ
— ядерная паропроизводящая установка) «Север-2» i «Волнолом-3» oraz elektrowni
pływających АБВ-6, НИКА-12 oraz НИКА-50.

Zwyciężył projekt pływającej elektrowni jądrowej z dwoma reaktorami typu KLT-40S (КЛТ-40С) o
mocy powyżej 50 MW.

Podstawowe dane techniczne reaktora KLT-40S
wysokość
3,9 m
średnica
2,2 m
wysokość rdzenia
0,95 m
średnica rdzenia
1,2 m
moc cieplna
150 MW
wytwarzanie pary
240 t/h
ciśnienie w obwodzie pierwotnym
12,7 MPa
ciśnienie na wyjściu wytwornicy pary
3,72 MPa
temperatura pary przegrzanej
290°C
czas pracy
35-40 lat
okres pomiędzy remontami
10-12 lat
czas pracy bezprzerwowej
8 000 h
koszt energii cieplnej
4,8 $/Gcal
Podstawowe dane techniczne pływającego bloku
energetycznego
z dwoma reaktorami KLT-40S
długość max.
144,2 m
szerokość max.
30,0 m
wyporność
21 500 t
załoga stała
8 osób
załoga sezonowa
26 osób
czas pracy
35-40 lat
moc elektryczna (dostarczana do odbiorców)
do 70 MW
moc cieplna (dostarczana do odbiorców)
do 140 Gcal/h
koszt energii elektrycznej
5 ¢/kWh
koszt energii cieplnej
4,8 $/Gcal
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4. ZA CHIŃSKIE PIENIĄDZE

Projekt ma być realizowany dzięki kredytom uzyskanym w chińskim banku EXIMBANK — 14 mln
dolarów w bieżącym roku [14,19]. Rosenergoatom podpisał kontrakt o wartości 85 mln $ z chińską
stocznią Bohai na budowę jednostki pływającej, na której w zakładach Sevmash w Severodvinsku
zostaną zainstalowane reaktory atomowe produkcji zakładów Izhora i Baltiysky z Sankt Petersburga.
Budowa ma się rozpocząć już w styczniu 2006 r. i trwać 5 lat. Koszty przedsięwzięcia szacuje się na 210
mln $. Projekt pływającego bloku energetycznego (ПЭБ — плавучий энергоблок), opracowany w
zakładach ГУП ОКБМ им. И.И.Африкантова, jest udoskonalonym odpowiednikiem instalacji
montowanych na lodołamaczach o napędzie atomowym. Wg projektantów konstrukcja ma być
bezpieczna dla środowiska naturalnego i mieć minimalny wpływ na środowisko naturalne.

Elektrownia atomowa z pływającym blokiem energetycznym z reaktorami KLT-40S
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) uznała projekt za perspektywiczny i
mogący z powodzeniem służyć do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także odsalania wody
morskiej w wielu rejonach świata. Elektrownia miałaby dostarczać energię elektryczną w ilości
zaspokajającej potrzeby 200 000. miasta, a jeśli zostałaby całkowicie przestawiona na odsalanie wody
morskiej — mogłaby dostarczyć dziennie 240 000 m3 wody pitnej. Jej stosowanie ma pomóc w
zaoszczędzeniu 200 000 t węgla i 100 000 t oleju opałowego rocznie.
Konstrukcja reaktora KLT-40S bazuje na wcześniejszym KLT-40, który przez Departament
Energii USA jest określany jako sprawdzony, komercyjny reaktor PWR. Rdzeń reaktora chłodzony jest
podczas normalnej pracy przez wymuszony obieg wody pod ciśnieniem. W przypadku awarii zarówno
pierwotny, jak i wtórny obieg wody chłodzącej, będzie pracował na zasadzie naturalnej konwekcji. 200
kg 235U pozwala na osiągnięcie gęstości mocy w rdzeniu reaktora na poziomie 155 MW/m3, co jest
relatywnie dużą wartością. Reaktory będą zamontowane na barce bez własnego napędu, łącznie z
turbinami i innymi urządzeniami pomocniczymi. Przewidziane są do transportu drogą morską i
podłączenia do sieci energetycznej w podobny sposób, w jaki w latach 70. XX w. użytkowano w USA
mobilne elektrownie atomowe (Mobile High Power NPP), będące na wyposażeniu armii Stanów
Zjednoczonych. Taka elektrownia pracowała w amerykańskiej bazie McMurdo na Antarktydzie. Reaktor
KLT-40S posiada wiele naturalnych zabezpieczeń, związanych z zasadą jego działania, np. wraz ze
wzrostem temperatury rdzenia maleje moc wytwarzana.
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Pływający blok energetyczny dla 2 reaktorów VBER
Pracami nad reaktorem zainteresowane są, oprócz Chin, Malezja, Indonezja, Korea Południowa
oraz kraje Ameryki Południowej. W związku z przestrzeganiem porozumień o nierozprzestrzenianiu
technologii nuklearnych Rosja nie będzie mogła sprzedać elektrowni każdemu zainteresowanemu
państwu. Będzie zatem sprzedawała elektryczność, ciepło i słodką wodę na mocy zawartych porozumień,
pozostając cały czas właścicielem i zapewniając sobie kontrolę nad funkcjonowaniem i użytkowaniem
instalacji. Barka pod rosyjską banderą będzie po prostu cumowała u wybrzeży zainteresowanego
państwa, podłączona do jego systemu energetycznego z pomocą miejscowych specjalistów, jednak
obsługa pozostanie rosyjska. Pływającą elektrownię Rosatom reklamuje również jako źródło energii dla
pełnomorskich platform wiertniczych. Ze względu na podnoszone przez ekologów obawy, związane z
możliwością ataku terrorystycznego, do ochrony przed dostępem do materiałów rozszczepialnych mają
zostać wykorzystane najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, m.in. identyfikacja odcisków palców i
tęczówki oka. Elektrownia ma być również zabezpieczona przed atakiem nurków, a uderzenie samolotu
wielkości Boeinga nie powinno spowodować uszkodzenia reaktora.
W OKBM prowadzone są również prace nad projektem innego reaktora, na potrzeby
pływających elektrowni atomowych i niewielkich elektrowni lądowych. Reaktory VBER-150 i VBER300 mają budowę modułową, co znacznie zmniejsza ich rozmiary, jak również koszty inwestycyjne.
Zostały one stworzone na bazie doświadczeń (ponad 6 tys. reaktoro-lat) zdobytych podczas eksploatacji
reaktorów atomowych na jednostkach pływających oraz rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów VVER1000. Elementy paliwowe są podobne do stosowanych w reaktorach VVER-1000. Paliwem jest
dwutlenek uranu o wzbogaceniu 5% 235U.

Reaktor VBER-150
Reaktor VBER-300
1— reaktor, 2 — wytwornica pary,
3 — pręty paliwowe, 4 — stabilizator ciśnienia
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Podstawowe dane techniczne reaktora VBER-300
moc cieplna
850 MW
wytwarzanie pary
1 460 t/h
ciśnienie w obwodzie pierwotnym
15,7 MPa
ciśnienie na wyjściu wytwornicy pary
6,38 MPa
temperatura pary przegrzanej
305°C
wytwarzana moc elektryczna
295 MW
w trybie kogeneracji energii:
200 MW
• moc elektryczna
460 Gcal/h
• moc cieplna
czas pracy
60 lat
koszt energii elektrycznej
1,8 ¢/kWh
w trybie kogeneracji energii:
1,4 ¢/kWh
• koszt energii elektrycznej
5,0 $/Gcal
• koszt energii cieplnej
Reaktory mają być montowane na jednostkach pływających bez własnego napędu, na bazie
platformy wspierającej się na 3 pontonach. Instalacja atomowa ma się znajdować na pontonie centralnym.
Na pontonach bocznych będą umieszczone systemy zasilania elektrycznego, układy odpowiedzialne za
przetwarzanie i przesył energii elektrycznej przy napięciu do 220 kV. Każdy z pontonów ma 170 m
długości, 19 m szerokości i 12 m wysokości. Wyporność całej jednostki ma wynosić 49 000 t.

5. ALASKA

Podobne problemy, jak na północy Rosji, występują również w USA. Na zachodzie Alaski położona jest
miejscowość Galena, licząca 675. mieszkańców (2000 r.), do której można się dostać jedynie drogą
powietrzną. Nie ma tam kolei, drogi mają tylko lokalny zasięg, a użytkowana energia pochodzi głównie
ze spalania paliw kopalnych. Dostarcza się je barkami, jednak rzeka jest skuta lodem przez 8-9 miesięcy
w roku. W związku z tym, w tak krótkim okresie żeglugowym musi zostać zgromadzony zapas paliwa na
cały rok. Sięgają one ponad 11 mln litrów, co daje ponad 15 000 litrów na mieszkańca. Z tego powodu
koszt energii elektrycznej osiąga poziom 30 ¢/kWh, czyli 4-krotnie więcej niż w innych rejonach USA.
Już kilka lat temu — kiedy paliwo było o połowę tańsze — lokalne władze uznały sytuację za
zagrażającą istnieniu miasta. Mieszkańcy unikają używania elektryczności ze względu na jej cenę.
Elektryczność i gaz zaspokajają jedynie 4% potrzeb grzewczych miasta, nafta i olej opałowy — 62% i
drewno — 31%. Do 2012 r. planuje się zainstalowanie reaktora atomowego typu Toshiba 4S (Super Safe,
Small and Simple — bardzo bezpieczny, mały i łatwy w obsłudze), który miał być zresztą darem firmy
dla mieszkańców [6,7,13,17]. Jednak jak do tej pory Toshiba nie skontaktowałą się z NRC (Nuclear
Regulatory Comission, Komisją ds. Energii Atomowej) w sprawie udzielenia licencji na budowę
instalacji nuklearnej na Alasce [5].
Reaktor na razie nie wyszedł poza fazę projektową i wstępnych testów. Budowa prototypu ma
zająć od 6 do 8 lat i kosztować 300 mln $. Reaktor, chłodzony ciekłym sodem, ma mieć moc 10 MW,
ujemny temperaturowy współczynnik reaktywności i pracować 30 lat bez konieczności wymiany paliwa.
Rdzeń reaktora o mocy 10 MW ma mieć 2 m wysokości i 0,9 m średnicy — dla reaktora o mocy 50 MW
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wymiary te wyniosą odpowiednio 2,5 m i 1,2 m. Sam reaktor ma być całkowicie zmontowany u
producenta, dostarczony na miejsce przeznaczenia i umieszczony w przygotowanej instalacji
nienuklearnej. Budynek elektrowni ma mieć wymiary 22 m x 16 m x 11 m, a sam reaktor i pierwotny
obieg sodu ma zostać umieszczony w wykopie o głębokości 30 m. Reaktor ma być wykonany jako
całkowicie zamknięty i przez 30 lat ma być praktycznie bezobsługowy — potem będzie mógł być
wymieniony na nowy.

Elektrownia z reaktorem Toshiba 4S

Reaktor Toshiba 4S

6. PLANY USA

W USA prowadzone są prace projektowe, mające na celu zbudowanie reaktora atomowego, który miałby
dostarczać energię elektryczną w krajach trzeciego świata [10,16]. Podstawowym problemem jest
zapewnienie takiego rozwiązania, aby kraje te nie mogły uzyskać dostępu do materiałów
rozszczepialnych, których mogłyby użyć do produkcji broni nuklearnej lub brudnej broni. Postanowiono
zbudować reaktor, który będzie w całości zamknięty w szczelnej obudowie i zabezpieczony przed
dostępem osób niepowołanych, również z użyciem systemów alarmowych. Podobnie jak konstrukcja
japońska, również ten ma pracować bez wymiany paliwa przez 30 lat. Został nazwany SSTAR, co znaczy
mały, szczelnie zamknięty, przewoźny, autonomiczny (ang. small, sealed, transportable, autonomous
reactor). Paliwo nuklearne, reaktor, chłodziwo i generator pary mają być wspólnie zamknięte w szczelnej
obudowie — na zewnątrz będą wyprowadzone przewody z parą, do których podłączana zostanie turbina z
generatorem. SSTAR ma być reaktorem powielającym, w którym będzie wytwarzany rozszczepialny
pluton 239Pu. Reaktor będzie chłodzony ciekłym ołowiem. Automatyczne systemy sterowania będą
nadzorowały pracę reaktora, zatrzymywały go w przypadku awarii, a także przy wykryciu rozszczelnienia
czy próby nieupoważnionego dostępu.
Alarm będzie przesyłany szyfrowanym kanałem satelitarnym do amerykańskiego Departamentu
Energii (DoE). Projekt napotyka jednak na opór części polityków. Nie ma przecież żadnej pewności, że
kraje rozwijające się zgodzą się pozostawić całkowitą kontrolę nad reaktorem — mającym zaopatrywać
je w energię — w rękach amerykańskich. Poza tym, pluton może posłużyć do produkcji broni nuklearnej.
A nie ma przecież żadnej gwarancji, że pomimo rozbudowanych zabezpieczeń i amerykańskiej kontroli,
uda się całkowicie wyeliminować możliwość kradzieży materiału rozszczepialnego. Wracając do spraw
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technicznych — wersja o mocy 100 MW ma mieć 15 m wysokości, 3 m średnicy i ważyć 500 t. Mniejsza
jednostka, o mocy 10 MW, będzie ponad 300 t lżejsza. Prototyp ma być gotowy w 2015 r.

Reaktor SSTAR

7. PODSUMOWANIE

Z różnych względów dostarczanie energii w pewne odległe rejony jest utrudnione. Budowa sieci
przesyłowych jest nieopłacalna. W takich przypadkach stosowane są różne lokalne źródła energii
elektrycznej i cieplnej. Jedną z możliwości staje się budowa reaktorów jądrowych małej mocy, służących
do dostarczania energii dla pojedynczych osiedli czy miejscowości. Prace nad tego typu konstrukcjami
prowadzone są głównie w Rosji, USA i Japonii. Z pewnych względów spotykają się oczywiście ze
sprzeciwem społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w
Rosji za chińskie pieniądze. Czas pokaże, czy to przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem.
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WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW
DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Marta Wojas, Marek Walczak
Urząd Dozoru Technicznego – Warszawa

Referat zawiera informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych osób wykonujących badania, w tym
badania nieniszczące, materiałów przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych.
Badania powinny być wykonywane przez kompetentne laboratorium na odpowiedzialność
producenta, skąd wynika konieczność zatwierdzania przez producenta pisemnej procedury
kwalifikacji i certyfikacji osób wykonujących badania.

1. WSTĘP

Jakość każdego urządzenia zależy w dużej mierze od jakości materiału zastosowanego do jego
budowy. Jakość materiału zaś wynika z procesu jego wytwarzania i jest za nią odpowiedzialny
producent urządzenia ciśnieniowego. Odpowiada on za zapewnienie, że zastosowany przez niego
materiał spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywie ciśnieniowej i, konsekwentnie, w
przyjętej dokumentacji projektowej oraz wszystkich powołanych w niej normach/specyfikacjach
technicznych. W celu spełnienia takiego wymagania producent urządzenia powinien ustanowić i
utrzymywać odpowiedni system odbioru materiałów, który powinien określać sposób postępowania
w zakresie trzech istotnych elementów mających wpływ na jakość wyników badania, tj. procedur
badawczych, wyposażenia pomiarowego i badawczego, kwalifikacji osób wykonujących badania
oraz zależności pomiędzy tymi elementami.
W przypadku urządzeń ciśnieniowych I. kategorii zagrożenia zapewnienie w postaci
odpowiedniego dokumentu badania może wystawić producent urządzenia, np. na podstawie
odpowiednich badań przeprowadzonych we własnym laboratorium lub w laboratorium
podwykonawcy. W przypadku urządzeń II, III i IV kategorii zagrożenia potwierdzenie takie
zobowiązany jest sporządzić i wystawić producent materiału jako dokument kontroli wytworzonego
wyrobu (blachy, odkuwki, itp.). Dokument taki wymaga potwierdzenia przez stronę trzecią chyba, że
producent materiału posiada system zapewnienia jakości certyfikowany przez kompetentną
(akredytowaną) jednostkę certyfikującą, poddany ocenie pod względem wytwarzanych materiałów.
Wtedy uznaje się, że dokument kontroli wystawiony przez tego producenta materiału poświadcza
zgodność z odpowiednimi wymaganiami.
Szczególnym ułatwieniem dla producenta, w tym producenta materiałów, w procesie
dowodzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy PED jest stosowanie w procesie
projektowania, wytwarzania oraz kontroli i badań norm zharmonizowanych na poziomie
europejskim. Wykazanie zgodności z postanowieniami tych norm stanowi założenie domniemania
zgodności, że wyrób spełnia wymagania podstawowe określone dyrektywą PED.
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2. WYMAGANIA NORM
2.1. Normy materiałowe
Można rozróżnić dwa typy norm zharmonizowanych z dyrektywą PED:
− normy typu I dotyczące wyrobu (np. urządzenia ciśnieniowego) lub materiału
(stosowanego do budowy określonego urządzenia ciśnieniowego),
− normy typu II dotyczące np. metod wytwarzania, terminologii, ogólnych zasad i metod
badań czy kryteriów akceptacji dla określonych zastosowań.
Normy materiałowe zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową, należące do typu I, określają
warunki techniczne dostawy materiałów stosowanych do budowy urządzeń ciśnieniowych w zakresie
wymiarów i tolerancji wymiarowych, obliczania masy, klasyfikacji i oznaczeń gatunków oraz
wymagania, co do procesu wytwarzania, stanu dostawy, składu chemicznego, własności
mechanicznych, a także jakości powierzchni i jakości wewnętrznej. Określają również zakres kontroli
i badań materiałów, których dotyczą, metody badawcze oraz rodzaje dokumentów kontroli, jakie
producent wyrobu ma obowiązek wystawić na żądanie zamawiającego.
Zharmonizowane normy materiałowe powołują normy badań, według których powinny być
wykonane wymagane badania. Na uwagę zasługują powołane normy badań nieniszczących, według
których ocenia się jakość powierzchni i jakość wewnętrzną wyrobów, ponieważ zawierają one
wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących takie badania.
Tablica 1 przedstawia wykaz kilku wybranych norm materiałowych spośród norm
zharmonizowanych z dyrektywą PED wraz z wybranymi normami badań nieniszczących i
wymaganiami dla osób wykonujących te badania.
2.2. Normy badań
Normy badań powołane w normach materiałowych nie są bezpośrednio zharmonizowane z
dyrektywą.
PN-EN 10160:2001 dotycząca badania ultradźwiękowego wyrobów stalowych płaskich o grubości
równej lub większej niż 6 mm metodą echa wymaga, aby badania wykonywał „wykwalifikowany
personel na odpowiedzialność osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”. Wyjaśnienia
wymaga pojęcie „osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”. Pojęcie to oznacza
oczywiście osobę posiadającą odpowiedni dla badania ultradźwiękowego blach, ważny certyfikat
3. stopnia, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – trzecią stronę – która sprawdziła i
oceniła kwalifikacje tej osoby w metodzie ultradźwiękowej / w odpowiednim sektorze/ na poziomie
3. stopnia. Odpowiedni sektor w tym przypadku to sektor [5] – [wyroby przerabiane plastycznie] lub
[6] – [połączenia sektorów następujących wyrobów: odlewów (1), odkuwek (2), wyrobów spawanych
(3), rur różnych średnic łącznie z wyrobami płaskimi do wytwarzania rur spawanych (4), wyrobów
przerabianych plastycznie (5)].
Co oznacza „ odpowiedzialność osoby posiadającej certyfikat 3. stopnia wg EN 473”?.
Osoby wykonujące badania na odpowiedzialność takiej osoby powinny posiadać kwalifikacje
spełniające kryteria kwalifikacji określone przez osobę posiadającą certyfikat 3. stopnia wg EN 473,
ale nie muszą być certyfikowane. Ich kwalifikacje sprawdza i potwierdza osoba z 3. stopniem, która
ponosi odpowiedzialność za wynik badania. Osoba z 3. stopniem musi mieć pewność, że badanie
zostało odpowiednio wykonane, a wynik badania jest wiarygodny. W konsekwencji, mimo że norma
badań nie wymaga wprost spełnienia kryteriów kwalifikacji i/lub certyfikacji wg EN 473 przez osoby
nadzorowane, to osoba z certyfikatem 3. stopnia powinna skorzystać z kryteriów kwalifikacji oraz
sposobów ich sprawdzenia i oceny określonych w EN 473. Wymagania dotyczące kwalifikacji takich
osób powinny być zawarte w pisemnej procedurze kwalifikacji osób wykonujących badania,
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zatwierdzonej przez producenta materiału bez względu na to, czy badania prowadzi laboratorium
będące w jego strukturze organizacyjnej, czy podwykonawca.
PN-EN 1369:2002 dotycząca badania odlewów metodą magnetyczno-proszkową oraz PN-EN 13711:2002 dotycząca badania odlewów metodą penetracyjną stawiają wymaganie, aby badanie
wykonywał personel kwalifikowany zgodnie z EN 473 lub zgodnie z równoważnym kryterium
certyfikacji(?). W wymaganiu tym występuje sprzeczność pojęć kwalifikacji i certyfikacji:
− Wg EN 473”certyfikacja to procedura stosowana do wykazania kwalifikacji personelu badań
nieniszczących w metodzie, stopniu kwalifikacji i sektorze przemysłowym, prowadząca do
wydania certyfikatu. Certyfikacja nie obejmuje upoważnienia do wykonywania badań, zaś
− „kwalifikacja to udowodnione wyszkolenie, wiedza zawodowa, umiejętności i doświadczenie jak
również zdatność fizyczna umożliwiająca personelowi badań nieniszczących prawidłowe
wykonanie badania”.
W przypadku, gdy norma badań wymaga, aby badania nieniszczące wykonywał personel
certyfikowany wg EN 473, proces certyfikacji polegający na sprawdzeniu i ocenie kwalifikacji
zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w EN 473, przeprowadza niezależna, akredytowana jednostka
certyfikująca.
W przypadku, gdy norma wymaga, aby badania wykonywał personel kwalifikowany, ocenę
kwalifikacji może przeprowadzić np. producent materiału, pracodawca, stosując kryteria jak w EN
473 lub inne równoważne. Kryteria te powinny być zawarte w pisemnej procedurze kwalifikacji
personelu producenta/zatwierdzonej przez producenta. Ponieważ w normie zapisano, że poziom
kwalifikacji należy uzgodnić między zamawiającym i wytwórcą, sprecyzowanie tego wymagania
pozostaje w gestii stron, zaś odpowiedzialność ponosi producent.
PN-EN 10228-1:2002, PN-EN 10228-2:2002, PN-EN 10228-3:2002 oraz PN-EN 10228-4:2000,
dotyczące badań nieniszczących odkuwek stalowych metodą odpowiednio magnetyczno-proszkową,
penetracyjną i ultradźwiękową, wymagają, aby personel wykonujący te badania był kwalifikowany i
certyfikowany zgodnie z EN 473. Oznacza to, że osoby wykonujące badania nieniszczące powinny
posiadać odpowiednie certyfikaty kompetencji wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
(trzecią stronę). Odpowiedni certyfikat oznacza certyfikat stosowny do badanego wyrobu pod
względem metody, stopnia i sektora wyrobu/sektora przemysłowego, który potwierdza, że
pracodawca może uznać kompetencje osoby certyfikowanej w odpowiednim obszarze i wydać
pisemne upoważnienie do wykonywania określonych czynności/badań.
PN-EN 1370:2001 dotycząca badania chropowatości powierzchni za pomocą wzorców wzrokowodotykowych nie określa wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących badanie. Jednak
wymaga podania nazwiska i kwalifikacji osoby wykonującej takie badanie. Oznacza to, że producent
odpowiedzialny za jakość materiału, powinien określić wymagania kwalifikacyjne w pisemnej
procedurze kwalifikacji i/lub certyfikacji personelu wykonującego takie badania. Wśród kryteriów
powinno znaleźć się wymaganie dotyczące wzroku.
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3. CERTYFIKACJA A UPOWAŻNIANIE
DO WYKONYWANIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, wskazujący, że jednostka nabrała odpowiedniego
zaufania, iż osoba jest kompetentna do wykonywania badań nieniszczących określonych w
certyfikacie, nie upoważnia do wykonywania badań. W myśl EN 473, p.3.10, dopiero pisemne
potwierdzenie, wydane przez pracodawcę, uznające kwalifikacje osoby, wymienione w certyfikacie,
stanowi upoważnienie do wykonywania takich badań. EN 473, p.5.2.4 wymaga od pracodawcy
posiadania odpowiednich danych o osobie wykonującej badania nieniszczące. Mogą to być zapisy
dotyczące:
 posiadanego wykształcenia,
 odbytych szkoleń,
 praktyki,
 wyników badania wzroku,
 wyników uzyskanych certyfikacji i innych sprawdzeń.
Dotyczy to zarówno personelu zatrudnionego przez producenta na stałe jak również
podwykonawców.
Przed wydaniem upoważnienia pracodawca powinien ocenić specjalne informacje związane
z pracą, umiejętności i przydatność fizyczną do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to ze
znajomością zagrożeń występujących podczas wykonywania badań, np. zagrożeń ze strony mediów
niebezpiecznych, ciśnienia itp. oraz przydatności fizycznej w określonych warunkach, np. do pracy
na wysokości.
EN 473 w p. 5.3 podaje, że osoba certyfikowana w zakresie kompetencji określonych w
certyfikacie może być upoważniona przez pracodawcę do wymienionych w normie czynności
właściwych dla każdego z trzech stopni kwalifikacji. Oznacza to, że upoważnienie może obejmować
jedną, kilka lub wszystkie czynności dla stopnia kwalifikacji wymienionego w certyfikacie.
Pracodawca wydający upoważnienie do wykonywania badań w oparciu o certyfikat kompetencji,
uznające wymienione w certyfikacie kwalifikacje osoby, powinien ustalić okres ważności takiego
upoważnienia; może ono pozostawać ważne np. tylko:
 pod warunkiem ważności certyfikacji,
 w okresie zatrudnienia u pracodawcy, który wydał upoważnienie.

4. LABORATORIUM BADAWCZE

Wszelkie badania związane z procesem oceny zgodności, w tym badania materiałów, powinny być
wykonywane na odpowiedzialność producenta bez względu na to, czy posiada on własne
laboratorium, czy korzysta z laboratorium podwykonawcy. W każdym przypadku badania muszą być
wykonane przez kompetentne laboratorium.
Laboratorium badawcze uczestniczące w procesie oceny zgodności powinno utrzymywać
swoje kompetencje techniczne, co gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. W tym celu
laboratorium, jak wspomniano we wstępie, powinno zapewnić odpowiedniość procedur badawczych,
wyposażenia pomiarowo-badawczego i kwalifikacji osób wykonujących badania do określonego
zadania oraz ścisły związek pomiędzy nimi. Jest to wyrazem dbałości o jakość wyników badań
nadzorowaną m.in. poprzez analizę źródeł niepewności i porównania międzylaboratoryjne.
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Praktycznym jest, aby laboratorium posiadało potwierdzenie kompetencji na zgodność z
wymaganiami EN ISO/IEC 17025. Nie oznacza to jednak, że laboratorium takie musi być
akredytowane / uznane.
W wytycznej 6/9 do dyrektywy PED, dotyczącej załącznika I p. 3.1.2., ustalonej przez
ekspertów z krajów członkowskich UE, na pytanie:
„czy dyrektywa PED wymaga akredytacji laboratorium badawczego producenta, które
przeprowadza badania nieniszczące (NDT) lub badania niszczące (DT) urządzeń ciśnieniowych lub
elementów przewidzianych jako elementy ciśnieniowe urządzenia ?”
odpowiedź brzmi:
„nie jest wymagana akredytacja laboratorium badań nieniszczących lub badań niszczących
producenta lub laboratorium badawczego, któremu producent może zlecić przeprowadzenie badań
nieniszczących lub niszczących.”
Wymagania dotyczące upoważniania do wykonywania określonych zadań podczas
wykonywania badań stawia także norma EN ISO/IEC 17025.

5. PISEMNA PROCEDURA
KWALIFIKACJI I CERTYFIKACJI OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA

Producent powinien opracować i/lub zatwierdzić pisemną procedurę kwalifikacji osób
wykonujących badania bez względu na zasadę kwalifikacji i/lub certyfikacji prowadzaną czy to
przez jednostkę certyfikującą personel czy pracodawcę. Procedura taka oznacza dokument opisujący
zasadę, zgodnie z którą pracodawca zarządza programami szkoleń oraz sprawdzaniem i
zatwierdzaniem/upoważnianiem personelu wykonującego badania niszczące i nieniszczące. Powinna
ona określać odpowiedzialności personelu wykonującego badania, wymagane wykształcenie,
dodatkowe szkolenia specjalistyczne, wymaganą praktykę czy predyspozycje fizyczne jak praca w
hałasie, w zamkniętych pomieszczeniach, na wysokości itp., odpowiednie dla określonego badania.

Literatura

−

−
−
−

97/23/WE Dyrektywa Parlamentu i Komisji Europejskiej z dnia 29 maja 1997 r. postanowienia, której
zostały wdrożone do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra GPiPS z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. nr 99, poz. 912) z
późniejszymi zmianami
EN 473:2000 (PN-EN 473:2002) - Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań
nieniszczących. Zasady ogólne
EN ISO/IEC 17025:2000 (PN- EN ISO/IEC 17025:2001) – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcujących
Normy materiałowe i normy badań wymienione w tablicy 1.
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Tablica 1. Zharmonizowane normy materiałowe i normy powołane. Wymagania dla personelu badań
nieniszczących. Przykład
Zharmonizowana norma
Normy powołane dotyczące
Wymagania dla personelu badań
materiałowa;
badań nieniszczących; nr/
nieniszczących
nr/tytuł
tytuł/zakres
PN-EN 10028-1:2004. Wyroby
PN-EN 10160:2001/ Badania ultra- Badania wykonuje wykwalifikopłaskie ze stali na urządzenia
dźwiękowe wyrobów stalowych
wany personel na odpowiedzialciśnieniowe. Część1:Wymagania
płaskich o grubości równej lub
ność osoby posiadającej certyfikat
ogólne
większej niż 6 mm (metoda echa)/
3.stopnia wg EN 473
opis metody, kryteria akceptacji
PN-EN 10213-1:1999. Warunki
PN-EN 1369:2002 Odlewnictwo.
Badania powinny być wykonywane
przez personel kwalifikowany
techniczne dostawy odlewów
Badania magnetyczno-proszkowe/
staliwnych do pracy pod ciśnieniem. opis metody, kryteria akceptacji
zgodnie z EN 473 lub zgodnie z
Wymagania ogólne
równoważnym kryterium certyfikacji. Poziom kwalifikacji należy
uzgodnić między zamawiającym i
wytwórcą
PN-EN 1370:2001 Odlewnictwo.
Nie określa, ale wymaga podania
Badanie chropowatości powierzchni nazwiska i kwalifikacji osoby
za pomocą wzorców wzrokowowykonującej badanie
dotykowych / )/ opis metody
PN-EN 1371-1:2002 Odlewnictwo.
Badania penetracyjne. Część 1:
Odlewy wykonane w formach
piaskowych, kokilach i pod niskim
ciśnieniem / opis metody,
klasyfikacja odlewów
PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki
stalowe na urządzenia ciśnieniowe.
Ogólne wymagania dotyczące
odkuwek swobodnie kutych

PN-EN 10228-1:2002 Badania
nieniszczące odkuwek stalowych.
Część 1:Badanie magnetycznoproszkowe/ opis metody, kryteria
akceptacji

Badania powinny być wykonywane
przez personel kwalifikowany
zgodnie z EN 473 lub zgodnie z
równoważnym kryterium certyfikacji. Poziom kwalifikacji należy
uzgodnić między zamawiającym i
wytwórcą
Personel powinien być kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z
EN 473

Personel powinien być kwalifikoPN-EN 10228-2:2002 Badania
wany i certyfikowany zgodnie z
nieniszczące odkuwek stalowych.
Część:2 Badanie penetracyjne / opis EN 473
metody, kryteria akceptacji
PN-EN 10228-3:2002 Badania nieniszczące odkuwek stalowych. Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze
stali ferrytycznych lub martenzytycznych. / opis metody, kryteria
akceptacji

Personel powinien być kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z
EN 473

PN-EN 10228-4:2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych. Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze
stali nierdzewnych austenitycznych
i austenityczno-ferrytycznych / opis
metody, kryteria akceptacji

Personel powinien być kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z
EN 473
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AWARIE W ELEKTROWNIACH I ICH WPŁYW
NA RUROCIĄGI WYSOKPORĘŻNE
Janusz Komorowski*, Witold Szteke**, Piotr Zajączkowski*
* PTU MEGA – ERG sp. z o.o. - Warszawa
**Laboratorium Badań Materiałowych ZD IEA – Otwock-Świerk

W referacie na konkretnym przykładzie przedstawiono wpływ awaryjnego osiadania fundamentów na
bezpieczeństwo pracy rurociągów wysokoprężnych bloku energetycznego.

1. WSTĘP

W elektrowniach najczęstszymi przyczynami awarii, długo eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych
takich jak kocioł, rurociągi czy turbina są uszkodzenia wynikające z degradacji własności
wytrzymałościowych materiału oraz złączy spawanych elementów urządzeń.
Awarie krótko eksploatowanych elementów urządzeń wynikają głównie z błędów
technologicznych powstałych podczas ich montażu.
Utrata własności wytrzymałościowych materiału elementu urządzenia jest następstwem
degradacji jego struktury metalograficznej co wiąże się z czasem i rodzajem pracy urządzenia (ilość
uruchomień) oraz poprawnością przebiegu eksploatacji.
W ostatnim czasie w wyniku przeprowadzonych w elektrowniach prac modernizacyjnych
urządzeń sterowania pracą kotła i turbiny praktycznie zostały wyeliminowane awarie związane z ich
nieprawidłową eksploatacją, a głównie ze sposobem rozruchu.
Istnieją również przyczyny awarii nie związane z poprawnością montażu, czasem i rodzajem
pracy czy sposobem eksploatacji urządzeń. Przyczynami tymi mogą być między innymi zmiany
hydrologiczne w podłożu pod fundamentami elektrowni i związane z nimi osiadania tych
fundamentów.
We wszystkich znanych autorom elektrowniach prowadzi się coroczne pomiary geodezyjne
ruchów fundamentów uzyskując wartości rocznego osiadania fundamentów rzędu dwóch trzech
milimetrów na rok.
Nierównomierność lub duże przyrosty wartości osiadania fundamentów najgroźniejsze są dla
bezawaryjnej pracy turbin (poziomowanie olbrzymich wirujących mas, drgania), a w drugim rzędzie
dla rurociągów (gwałtowne rozszczelnienie) biegnących pod, ponad czy obok tras komunikacyjnych
pracowników elektrowni, awaria kotła jako obszaru zamkniętego niesie za sobą mniejsze
niebezpieczeństwo.
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2. OPIS AWARII

W niniejszym opisie nie będą przedstawione żadne dane mogące być pomocne w identyfikacji
obiektu awarii.
Pierwszymi oznakami przyspieszonego osiadania fundamentów były pojawiające się
pęknięcia ścian działowych w zabudowie hali kotłowni. Rozpoczęto ciągłe pomiary geodezyjne,
które wykazały gwałtowne osiadania fundamentów kotła i słupów nośnych kotłowni (500 mm w
ciągu 6 miesięcy), jednocześnie rozpoczęto prace zabezpieczające i zapobiegawcze, petryfikacje
fundamentów (zastrzyki betonowe pod fundamentami). Geodezyjne pomiary fundamentów turbiny
nie wykazały ich przyspieszonego osiadania. Po półrocznych pracach doprowadzono do stabilizacji
położenia fundamentów.
Zakres referatu odnosi się do tego okresu.

3. POMIARY, OBLICZENIA I OCENY STANU RUROCIĄGÓW WYSOKOPRĘŻNYCH
PRZEPROWADZONE PODCZAS OSIADANIA FUNDAMENTÓW

Omawiane rurociągi były przez cały okres eksploatacji poprawnie diagnozowane.
W czasie silnego osiadania fundamentów przeprowadzono następujące prace:
- czterokrotnie pomiary geodezyjne położenia rurociągów w stanach zimnym i gorącym,
- dwukrotnie obliczenia wytrzymałościowe naprężeń dylatacyjnych (na podstawie wyników
pomiarów geodezyjnych),
- czterokrotnie ocenę stanu technicznego zamocowań w stanach zimnym i gorącym,
- dwukrotnie pomiary naprężeń wstępnych w wytypowanych elementach kształtowych
rurociągów,
- czterokrotnie pomiary naprężeń w wytypowanych obszarach słupów nośnych.
Uzyskano wyniki:
- w wyniku pomiarów geodezyjnych stwierdzono powstawanie i pogłębianie się przeciwnych
spadków odcinków poziomych rurociągów, wyniki pomiarów geodezyjnych posłużyły do
obliczeń wytrzymałościowych,
- obliczenia wytrzymałościowe nie wykazały przyrostów naprężeń dylatacyjnych,
- po każdym odstawieniu bloku przeprowadzono regulację 3 do 5 zamocowań,
- pomiary naprężeń wstępnych wykazały tendencję spadkową ich wartości,
- mierzone wielkości naprężeń w słupach nośnych przyrastały przez cały okres osiadania
fundamentów do wartości 0,9 naprężeń dopuszczalnych w jednym ze słupów (wyniki
zostały wykorzystane przez specjalistów budowlanych).
Opisane wyżej pomiary i obliczenia prowadzono w okresie 6 miesięcy w czasie gwałtownego
osiadania fundamentów.
Ocena uzyskanych wyników, wnioski :
- uzyskane wyniki pomiarów geodezyjnych, obliczeń wytrzymałościowych, pomiarów
naprężeń wstępnych i ocen stanu technicznego zamocowań nie wykazały bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa pracy rurociągów,
- stwierdzono stopniowe zanikanie większości naciągów montażowych o czym świadczą
zmniejszające się wartości naprężeń wstępnych oraz pogłębiające się przeciwne spadki
części odcinków poziomych,
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-

zalecono, po ustabilizowaniu się położenia fundamentów, poprawienie stanu naciągów
montażowych tak aby jednocześnie poprawić kierunki spadków.

3. PODSUMOWANIE

-

Awaryjne gwałtowne osiadanie fundamentów w opisywanym przypadku nie spowodowało
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów.

-

Wszystkie tego rodzaju zdarzenia należy analizować indywidualnie, dla innego układu
rurociągów (geometria przebiegu rurociągów, rodzaj zamocowań) opisana wyżej awaria
mogłaby doprowadzić do ich uszkodzenia.

Uwaga: Podczas prezentacji referat będzie zilustrowany slajdami, których ze względów formalnych
nie można zamieścić w druku.
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OCENA SKŁONNOŚCI STALI 13HMF PO DŁUGOTRWAŁEJ
EKSPLOATACJI DO PĘKANIA EKSPLOATACYJNEGO
Marian Zeman
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

W referacie przedstawiono własności wytrzymałościowe i plastyczne stali do pracy w podwyższonych
temperaturach gatunku 13HMF przed i po długotrwałej eksploatacji (po 109 000 godzinach) oraz
wyniki badania skłonności do pękania kruchego, zimnego oraz wyżarzeniowego. Przedstawiono
wpływ obróbki cieplnej regeneracyjnej na własności plastyczne stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji.

1. WPROWADZENIE

Zastosowanie w latach 60-tych ubiegłego wieku nowej niskostopowej stali 13HMF na główne wysokoprężne elementy kotłów energetycznych (rurociągi pary przegrzanej i przegrzewacze pary międzystopniowej) umożliwiło zwiększenie parametrów pary, a tym samym wzrost sprawności kotłów energetycznych stosowanych w krajowej energetyce konwencjonalnej. Stal ta charakteryzuje się dobrymi
własnościami wytrzymałościowymi i plastycznymi w zakresie podwyższonych temperatur do 580oC,
wyższą wytrzymałością czasową na pełzanie przy niższej zawartości pierwiastków stopowych i węglikotwórczych niż ogólnie stosowana w tym czasie stal typu 2,5Cr-1Mo (10CrMo9.10 odpowiednik
stali 10H2M wg PN). Wdrożenie tej stali od początku przysparzało spawalnikom wiele trudności
technologicznych. Z uwagi na niekorzystne zmiany strukturalne zachodzące w stali w czasie długotrwałego wygrzewania w podwyższonej temperaturze, związany z tym wyraźny wzrost własności
wytrzymałościowych i znaczący spadek własności plastycznych, stal ta stała się obiektem częstych i
wzmożonych kontroli służb diagnostycznych i remontowych. Niekorzystne zmiany strukturalne wywołane są głównie procesem wydzielania drobnodyspersyjnych wydzieleń węglikowych po granicach ziarn, co prowadzi do zwiększonej dekohezji materiału i spadku odporności na pękanie eksploatacyjne.
Analiza awarii w instalacjach energetycznych krajowych elektrowni konwencjonalnych wykazała, że znaczna ilość pęknięć występuje w materiale podstawowym (na skutek niewłaściwej eksploatacji rurociągów energetycznych) oraz w obszarze złączy spawanych (spowodowana głównie
niedoskonałością technologii spawania oraz niewłaściwą obróbką cieplną po spawaniu). Sposób
oceny materiałów po długotrwałej eksploatacji oparty został głównie na badaniu metalograficznym
zmian strukturalnych zachodzących w stali zgodnie z wymaganiami VdTUV Merkblatt nr 451-83/6;
8.83. Metody obliczeniowe sprowadzają się do określenia prawdopodobieństwa stopnia degradacji
materiału po długotrwałej eksploatacji w oparciu o parametry obliczeniowe oraz rzeczywiste. Do
metod tych zaliczamy procedury badawcze opisane w Instrukcji MGiE z 1986, niemieckich wytycznych TRD-508, normie PN-EN 12952-4:2002 oraz normie rosyjskiej OCT-108.031.09-85.
Kompleksowy sposób oceny i diagnostyki armatury energetycznej pracującej w podwyższonych temperaturach przedstawiono m.in. w publikacjach [1-4] oraz w instrukcji oceny stanu technicznego materiału po długotrwałej eksploatacji opracowanej przez Chemar – Kielce [5].
Zastosowanie obróbki cieplnej regeneracyjnej przywraca materiałowi w znacznej części
własności plastyczne utracone podczas wieloletniej eksploatacji (tzw. rewitalizacja). Ocenia się, że
koszt obróbki cieplnej regeneracyjnej jest wielokrotnie niższy niż wykonanie nowej instalacji z tych
samych materiałów, a zatem jest zabiegiem niezwykle efektywnym i ekonomicznym. Z pojęciem
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rewitalizacji nierozerwalnie związane jest pojęcie trwałości elementu pracującego w określonych
warunkach eksploatacyjnych. Głównie chodzi o określenie warunków do zniszczenia lub utraty zdolności do realizacji zamierzonych celów (określenie czasu granicznego do zniszczenia materiału tz
oraz granicznej liczby cykli do zniszczenia Nz).
Wychodząc naprzeciw powyższym problemom Instytut Spawalnictwa przeprowadził badania oceny skłonności stali do pracy w podwyższonych temperaturach w gatunku 13HMF po długotrwałej eksploatacji do pękania eksploatacyjnego (kruchego, zimnego, wyżarzeniowego, zmęczenia
cieplnego) oraz próby podwyższenia własności plastycznych stali drogą obróbki cieplnej. Badania
wykonane zostały na rurach grubościennych o wymiarach φ406x56 mm ze stali 13HMF nie poddanej
eksploatacji i stali po eksploatacji ponad 100 000 godzin. Rura wycięta została z rurociągu pary
świeżej pracującego przy ciśnieniu pary 18,5 MPa w temperaturze pracy T=540oC. Skład chemiczny
stali był zgodny z normą PN-75/H-84024. Badania metalograficzne mikroskopowe wykazały, że stal
przed eksploatacją charakteryzowała się strukturą bainitu odpuszczonego, natomiast po długotrwałej
eksploatacji strukturą ferrytyczo-perlityczną z wydzieleniami węglików.

2. WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE
STALI 13HMF PRZED I PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

Własności wytrzymałościowe, pracę łamania w temperaturze otoczenia oraz twardość HV10 stali
13HMF przed i po długotrwałej eksploatacji przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Własności wytrzymałościowe, praca łamania KV i twardość HV10 stali 13HMF
l.p

Stan materiału
Stal po długotrwałej eksploatacji

1
2

Stal nie poddana długotrwałej
eksploatacji

Re
[MPa]
425,3
422,9

R0,2
[MPa]
368,3
362,4
-
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Rm
[MPa]
530,2
518,6
566,5
566,1

A5
[%]
29,2
27,2
27,4
28,2

Z
[%]
76
77
76
77

śr. KV+20
[J]

śr.HV10

8

186

123

169

3. WYTRZYMAŁOŚĆ CZASOWA NA PEŁZANIE STALI 13HMF

Wytrzymałość na pełzanie wyznaczono za pomocą przyspieszonych prób pełzania na pełzarce mechanicznej f-my Lossenhausen (wyposażonej w układ komputerowej regulacji i rejestracji temperatury procesu pełzania) przy 2 poziomach naprężeń roboczych równych σ=100 i 150 MPa (naprężenie
pracy dla stali 13HMF wynosi około 60 MPa) oraz 2 temperaturach badania 600 i 650oC. Wyniki
prób pełzania zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wyniki prób pełzania stali 13HMF
Badana
Stal

Założone
naprężenie
próbki σ
[MPa]

13HMF
nie
150
poddana
długotrwałej
100
eksploatacji
13HMF
po
150
długotrwałej
100
eksploatacji
1/ - σdop=0,8 Rz/100000
2/ - wartość szacunkowa

Temp.
badan.
[oC]

Czas
do zniszczenia próbki
[h]

600
650
650
680

2 808
2 010
5 102
4 006

Parametr
Larsona-Millera
(LMP=T(30+lgt)
10-3)
29,20
30,73
31,11
32,02

600
650
650
680

1 706
1 100
4 002
2 810

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

Wytrzymałość czasowa na
pełzanie [MPa] dla
t=100 000h w temperaturze
540oC
600oC
650oC

Napręż.
dopuszczalne [MPa]
eksploat./1

102

45

36

81,6

≈76,72/

30

27

≈61,32/

4. BADANIE SKŁONNOŚCI STALI 13HMF DO PĘKANIA KRUCHEGO

Skłonność do pękania kruchego stali przed i po eksploatacji wyznaczono za pomocą próby udarnościowej z naciętym karbem typu Charpy V. Próbę prowadzono w zakresie temperatur od –20 do
+90oC. Temperaturę przejścia w stan kruchy TKV35 wyznaczono dla kryterium 35 J. Wyniki zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Praca łamania KV stali 13HMF przed i po eksploatacji
Śr. praca łamania KV [J] w temp. [oC]
TKV35 [oC]
-20
0
+20
+60
+90
1 Stal nie poddana długotrwałej eksploatacji
8
37
123
-2
2
Stal po długotrwałej eksploatacji
7
32
97
+66

Lp

Stan materiału
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5. BADANIE SKŁONNOŚCI STALI DO PĘKANIA WYŻARZENIOWEGO

Skłonność stali do pękania wyżarzeniowego (pod wpływem ponownej obróbki cieplnej po spawaniu)
wyznaczono za pomoca symulatora cykli cieplnych i odkształceniowych wg metodyki opracowanej
w Reaserch Center of the Belgian Welding Institute. Próbki o kształcie jak w tablicy 3, poddano
działaniu prostego cyklu cieplnego o temperaturze maksymalnej cyklu Tmax1=1250oC i czasie stygnięcia 6 sekund, a następnie po ochłodzeniu próbki do temperatury otoczenia nagrzewano ją w piecu
oporowym maszyny wytrzymałościowej do temperatur w zakresie 400-600oC (próbki wygrzewano
przez 30 minut) i poddano rozciąganiu ze stałą szybkością równą 0,5 mm/min aż do jej zerwania. W
trakcie próby wyznaczono własności wytrzymałościowe i plastyczne symulowanego obszaru poddanego obróbce cieplnej. Jako kryterium odporności na pękanie pod wpływem obróbki cieplnej po
spawaniu przyjęto minimalne przewężenie Z=20%. Wyniki badania zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wyniki badania skłonności do pękania wyżarzeniowego stali 13HMF
Stan
materiału

Temp. obróbki
cieplnej [oC]
400
13HMF
450
nie poddana
500
długotrwałej
550
eksploatacji
600
400
13HMF
450
po
500
długotrwałej
550
eksploatacji
600

R0,2
[MPa]
910
888
821
788
444
862
759
711
600
436

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

A5
[%]
13,2
9,6
8,1
8,9
18,7
18,4
8,4
6,8
6,0
14,6

Z
[%]
77
51
33
24
71
79
44
≈21
13
42

Opis przełomu
Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom mieszany
Przełom plastyczny
Przełom plastyczny
Przełom mieszany
Przełom kruchy skośny
Przełom kruchy
Przełom plastyczny

R5

φ6

≠ 10

M10
30

15
150

6. BADANIE SKŁONNOŚCI DO PĘKANIA ZIMNEGO

Badanie wrażliwości stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji na pękanie zimne przeprowadzono za
pomocą symulatora cykli cieplno-odkształceniowych, który umożliwia odtworzenie warunków wykonywania próby implantacyjnej (równoczesne występowanie w próbce naprężenia rozciągającego σ,
struktury hartowniczej oraz wodoru). Próbki w miejscu badania miały nacięty na obwodzie karb o
głębokości 1,0 mm i promieniu w dnie karbu 0,1 mm. Na gwintowane końcówki nakręcano uchwyty
mocujące próbkę w szczękach mocująco-prądowych symulatora. Część przewężoną próbki, którą
poddawano działaniu symulowanego cyklu cieplnego spawania, umieszczano w specjalnie do tego
celu wykonanej uszczelnionej komorze kwarcowej, do której wtłaczano wodór techniczny pod ciśnieniem p=0, 1 MPa.
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Próbkę poddawano, w pierwszej fazie, procesowi nawodorowania w temperaturze 950°C
przez 30 lub 60 minut, a po nawodorowaniu próbkę dogrzewano do temperatury maksymalnej
1250°C i chłodzono zgodnie z cyklem cieplnym t8/5=3 i 10s. W temperaturze Tn=400°C próbkę obciążono siłą osiową zmniejszającą się w zakresie od około 480 do około 1350 daN (co odpowiadało
naprężeniu rozciągającemu w próbce σ od około 380 do około1075 MPa). Wynikiem próby był czas
tn potrzebny do zerwania próbki przy założonym naprężeniu σ. W badaniach przyjęto graniczny czas
próby tgr równy 60 minut.
Jako naprężenie krytyczne σkr przyjęto maksymalne naprężenie, które po czasie dłuższym
niż 60 minut nie spowodowało pęknięcia próbki.
Na rysunku 1 przedstawiono zależność pomiędzy naprężeniem σ w próbce i czasem badania
oraz wyznaczone naprężenia krytyczne σkr sym dla próbek poddanych działaniu dwóch czasów chłodzenia (t8/5=3 i 10 s) i dwóch różnych zawartości wodoru całkowitego w nawodorowanej próbce (
3,4 i 5,1 ml/100 g).

tn[s}

Rys. 1. Wyznaczenie naprężeń krytycznych σkr imp w stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji dla różnych
czasów chłodzenia t8/5 i przy różnej zawartości wodoru.
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7. BADANIE SKŁONNOŚCI DO ZMĘCZENIA CIEPLNEGO STALI 13HMF

Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego stali 13HMF, dla różnych poziomów naprężeń wstępnych, przeprowadzono na opracowanym w Instytucie Spawalnictwa stanowisku pomiarowym. Badania wykonano przy różnych wartościach naprężeń obciążających próbkę pomiarową σwst mieszczących się w zakresie od 0,2Re540 do 0,9Re540 (dla stali 13HMF przyjęto Re540 = 230 MPa), dla piłozmiennego cyklu zmęczenia cieplnego o temperaturach Tmax=550oC, Tmin=20oC (czas wygrzania tw=0
sekund). Wyniki badania stali 13HMF przed i po eksploatacji zestawiono w tablicy 5. Uzyskane
wyniki badań były zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Cieślę i Okrajniego [6].
Tablica 5. Ilość cykli do zniszczenia w próbie zmęczenia cieplnego stali 13HMF
540
Badana stal śr.Re [MPa]

13HMF
nie poddana
eksploatacji
13HMFpo
długotrwałej
eksploatacji

Ilość cykli do zniszczenia próbki Nf przy założonym naprężeniu
0,9 Re540
0,8 Re540
0,6 Re540
0,4 Re540 0,2 Re540
=207 MPa =184 MPa =138 MPa =92 MPa =46 MPa

230/1

240

440

670

991

1666

230/1

275

506

953

1712

>3600

8. BADANIE WPŁYWU CYKLI CIEPLNYCH SPAWANIA
NA WŁASNOŚCI SYMULOWANEJ STREFY WPŁYWU CIEPŁA STALI 13HMF

Badania wpływu cykli cieplnych spawania na własności symulowanej strefy wpływu ciepła przeprowadzono za pomocą symulatora cykli cieplno-odkształceniowych. Próbki poddano działaniu pojedynczych i złożonych cykli cieplnych. Wyniki badania (praca łamania KV i twardości HV10) strefy
poddanej działaniu pojedynczego cyklu cieplnego przedstawiono na rysunkach 2-4.

Praca łamania KV
[J]

Praca łamania KV symulowanej SWC
(pojedynczy cykl cieplny spawania)

200
150

Stal nie eksploatowana
190
178
160
139

100

Stal po eksploatacji

123
63

32

50

10 13

7

12
60
120
Czas stygnięcia t8/5 [s]

MR

0
6

Rys. 2. Praca łamania symulowanej strefy wpływu ciepła stali przed i po eksploatacji 13HMF poddanej działaniu
pojedynczego cyklu cieplnego o temperaturze maksymalnej 1250oC i czasach stygnięcia t8/5 = 6-120 s.
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Twardość symulowanej SWC
cykl cieplny)

(pojedynczy

Twardość HV10

Stal nie eksploatowana
369

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Stal po eksploatacji

352

320

331

253

311

245

243
169 186

6

12
60
120
Czas stygniecia t8/5 [s]

MR

Rys. 3. Twardość symulowanej strefy wpływu ciepła stali przed i po eksploatacji stali 13HMF poddanej działaniu pojedynczego cyklu cieplnego o temperaturze maksymalnej 1250oC i czasach stygnięcia t8/5 = 6-120 s.
T=1250oC/t8/5 + 950oC/t8/5
T=1250oC/t8/5 + 690oC/t8/5
T=1250oC/t8/5 + 710oC/2h

T=1250oC/t8/5 + 800oC/t8/5
T=1250oC/t8/5 + 690oC/2h

Praca łamania KV [J]

250
216

200

215
186

172

173

150
109

98

100
50

77

67

43

33 39

25

18

9

19

0
6

12 stygnięcia t8/5
60[s]
Czas

m ateriał rodzim y

Rys. 4. Praca łamania KV w funkcji temperatury maksymalnej podwójnego cyklu cieplnego oraz temperatury
obróbki cieplnej symulowanej strefy wpływu ciepła stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji. Czasy stygnięcia
t8/5=6, 12 i 60 sekund.
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9. OCENA STALI 13HMF PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI DO PĘKANIA

1.

Stal 13HMF poddana długotrwałej eksploatacji w temperaturze 540oC charakteryzuje się strukturą ferrytyczno-perlityczną z licznych wydzieleniami węglików stopowych po granicach ziarn, niską twardością wynoszącą 186 HV10. Granica plastyczności stali jest nieco wyższa od minimalnej wartości podanej w normie PN-75/H-84024 (min. 355 MPa).

2.

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

3.

W wyniku długotrwałej pracy stali 13HMF w temperaturze 540oC nastąpił drastyczny spadek
pracy łamania z wartości 123 J w stanie dostawy do około 7 J. Wysoka temperatura przejścia w
stan kruchości (TKV=54 J=66oC) stanowi duże zagrożenie dla eksploatacji instalacji energetycznych, zwłaszcza w czasie prowadzenia ciśnieniowej próby wodnej, w fazie rozruchu kotła po
okresie jego wygaszenia lub w przypadku mechanicznego uszkodzenia zawiesi.

4.

Skłonność do pękania wyżarzeniowego stali 13HMF nie poddanej długotrwałej eksploatacji jest
zadawalająca (minimalne przewężenie Z w temperaturze 550oC jest wyższe od minimalnej wartości 20%), natomiast skłonność stali po długotrwałej eksploatacji jest podwyższona (przewężenie Z w temperaturze 550oC wynosi 13% i jest niższe od wymaganego, ale wyższe od krytycznej
wartości 5% oznaczającej zupełny brak odporności na pękanie wyżarzeniowe). Skłonność do pękania wyżarzeniowego określona parametrem ∆G wskazuje, że wartość parametru ∆G jest większa od zera, co potwierdza skłonność stali 13HMF do pękania wyżarzeniowego.

5.

Badanie skłonności do pękania zimnego za pomocą symulatora cykli cieplnych pozwoliło na
wyznaczenie naprężeń krytycznych σkr imp dla stosowanych w badaniach cykli cieplnych i określonej zawartości wodoru. Stwierdzono, że wzrostem czasu stygnięcia t8/5 zdecydowanie wzrasta
wartość naprężenia krytycznego σkr imp, natomiast ze wzrostem ilości wodoru obniża się wartość
σkr (1,5-krotny wzrost zawartości wodoru powoduje 1,5-krotny spadek naprężenia σkr. Tłumaczyć to należy tym, że ze wzrostem czasu stygnięcia następuje w symulowanej SWC spadek zawartości martenzytu względnie częściowe jego odpuszczenie, natomiast w drugim przypadku
wzrostu zawartości wodoru dyfundującego zwiększa prawdopodobieństwo rekombinacji atomów
wodoru i pojawienie się dodatkowych naprężeń rozciągających związanych z niekorzystnym oddziaływaniem wodoru w symulowanym obszarze SWC. Korzystając z kryterium pękania zimnego dla próby implantacyjnej wyznaczono skłonność do pękania symulowanej SWC. Cykle oznaczone symbolami B i C wykazują skłonność do pękania zimnego, natomiast cykl A częściową
skłonność.

6.

Badania zmęczenia cieplnego wykazują, że trwałość zmęczeniowa wyrażona liczbą cykli do
zniszczenia Nf jest wyższa dla materiału po długotrwałej eksploatacji. Jest to spowodowane
prawdopodobnie procesem intensywnego umocnienia stali w pierwszych cyklach procesu zmęczenia (zgodne jest to z teorią Coffina-Mansona).

7.

Stal 13HMF po długotrwałej eksploatacji poddana działaniu pojedynczych i podwójnych cykli
cieplnych wykazuje wyraźny wzrost pracy łamania w porównaniu do stanu wyjściowego. Jedynie powtórne nagrzewanie SWC do temperatury 800oC (zakres Ac1-Ac3) daje niższe wartości
pracy łamania. Dla wszystkich próbek poddanych działaniu symulowanych cykli cieplnych ko-
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rzystniejszy wpływ na udarność i twardość mają krótsze czasy stygnięcia t8/5. Z przeprowadzonych badań wynika, że udarność symulowanej SWC stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji
jest zdecydowanie wyższa od udarności materiału rodzimego.
8.

Najwyższą pracę łamania i niską twardość symulowanej strefy wpływu ciepła stali 13HMF po
długotrwałej eksploatacji, można uzyskać przy oddziaływaniu pojedynczych cykli cieplnych o
czasie stygnięcia t8/5=6 sekund. Cykl taki występuje przy spawaniu ręcznym elektrodami otulonymi rur grubościennych niskimi energiami liniowymi spawania rzędu 17-18 kJ/cm.

9.

Konwencjonalna obróbka cieplna wycinka rury ze stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji,
przeprowadzona w piecu oporowym (wyżarzanie normalizujące i wysokie odpuszczanie), spowodowała wzrost pracy łamania z 7 do 172 J (rozrzut wyników 111-243 J). Również samo wyżarzanie normalizujące przeprowadzone w temperaturze 920oC z chłodzeniem na powietrzu,
zwiększa pracę łamania do około 60 J. Twardość stali po wyżarzaniu normalizującym i wysokim
odpuszczaniu spadła z 186 do poziomu twardości stali przed eksploatacją 171 HV10.

10. Wzrost plastyczności stali 13HMF po obróbce cieplnej pozwala sądzić, że skłonność stali do
pękania kruchego i zimnego ulegnie wyraźnemu złagodzeniu. Wielką niewiadomą stanowią wyniki próby pełzania stali 13HMF po rewitalizacji oraz jej struktura (zwłaszcza ilość, wielkość i
morfologia węglików).

10. WNIOSEK KOŃCOWY

Stal 13HMF po długotrwałej eksploatacji przeznaczona na odpowiedzialne elementy instalacji energetycznych wykazuje wysoką skłonność do pękania kruchego, zimnego i wyżarzeniowego. Stan taki
stanowi duże zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji kotła. Klasyczna obróbka cieplna zdecydowanie poprawia własności plastyczne tej stali. Zagadnienia poprawy własności stali 13HMF po długotrwałej eksploatacji są w centrum zainteresowania krajowych i zagranicznych jednostek naukowobadawczych [7-11].

Literatura
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

Miliński P., Dobrzański J.: Ocena stanu materiału i walczaków po długotrwałej eksploa-tacji – regeneracja
własności. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie zwiększające trwałość elementów maszyn i urządzeń w przemyśle energetycznym. Ustroń 1998
Dobrzański J., Miliński P.: Ocena stopnia degradacji własności wytrzymałościowych materiału po długotrwałej eksploatacji przy temperaturach podwyższonych. Sprawozdanie IMŻ nr 2717/MJ/A i B/82/1999.
Hernas A., Dobrzański J.: Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2003.
Hernas A.: Kompleksowe badania diagnostyczne jako podstawa modernizacji i przedłu-żenia czasu bezpiecznej eksploatacji elementów kotła energetycznego. Seminarium IEA „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i sieci elektroenergetycznych”. Świerk, 1995.
Instrukcja badań diagnostycznych i ocena stanu technicznego armatury przemysłowej nr WS-300, Chemar
– Kielce, 1995.
Cieśla M., Nowak W., Okrajni J.: Ocena stanu materiałów energetycznych po wieloletnim okresie eksploatacji. Konf. „Problemy i innowacje w remontach energetycznych” Lądek Zdrój, XI 2001.

47

[7]

Zeman M.: Poprawa własności wytrzymałościowych i plastycznych stali 13HMF oraz złączy spawanych
po długotrwałej eksploatacji. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa St-231, 2006.
[8] Nowak W.: Materiałowe i techniczne uwarunkowania trwałości komór przegrzewaczy pary kotła BB1150. Praca doktorska, Politechnia Śląska, 2003.
[9] Okrajni J., Mutwil K., Ciesla M., Essler W.: Badania procesów pękania i oceny trwałości grodziowych
przegrzewaczy pary. Konferencja „Problemy i innowacje w remontach energetycznych PIRE 2005,
Szklarska Poręba, 2005.
[10] Dobrzański J., Zieliński A.: Ocena trwałości eksploatacyjnej stali energetycznych pracujących powyżej
temperatury granicznej w oparciu o skrócone próby pełzania. IX Seminarium Naukowo-Techniczne „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego”, Zakopane, 2002.
[11] Europejski Program Badawczy COST 538 „Przedłużenie trwałości elektrowni cieplnych”, 2005-08.

48

ROZMIESZCZENIE ZWIĄZKÓW SIARKI NA RURACH EKRANOWYCH
PALENISKA NISKOEMISYJNEGO KOTŁA OP 230
Bogdan Zantowicz
ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. - Gdańsk

Referat zawiera omówienie analizy wybranych wyników badań składu zgorzeliny występującej na
powierzchni zewnętrznej rur ekranowych w strefie paleniska niskoemisyjnego kotła OP 230.
Wykonano analizę rozmieszczenia pierwiastków zidentyfikowanych w zgorzelinie oraz rozmieszczenia
siarki w układzie pionowym dla wybranej rury i dla rur wybranego poziomu.

1.

UWAGI WSTĘPNE

Wykonane w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. modernizacje dostosowały kotły OP230 do
ograniczania emisji NOx w spalinach wylotowych. Zastosowano technologię polegającą na rozdziale
mieszanki pyłowo – powietrznej na zagęszczoną podawaną na dolne i rozrzedzoną podawaną na
górne palniki wraz z odpowiednim rozdziałem powietrza wtórnego w tym do dysz OFA
zabudowanych powyżej palników. Spalanie odbywa się obecnie przy obniżonym w stosunku do
projektowego nadmiarze powietrza λ =1.05 – 1.1. Pociąga to za sobą występowanie w jądrze
płomienia i w warstwie przyekranowej wysokich stężeń tlenku węgla, który wraz z siarką jest
odpowiedzialny za wzrost szybkości korozji rur ekranowych (atmosfera silnie redukująca). Warunki
te przy wysokich stężeniach CO w spalinach, na rurze pokrytej cienką warstwą magnetytu tworzą
pola zawierające siarczki w głównej mierze odpowiedzialne za korozję. W zależności od rozdziału
powietrza wtórnego, ilości siarki w węglu, jakości przemiału i innych czynników zaobserwowana
prędkość korozji zawiera się w przedziale 0,2 – 0,9 mm na rok. W ostatnim okresie obserwuje się
szybszą degradację rur ekranów bocznych w stosunku do ekranu tylnego. Korozja rur ekranu
przedniego nie stwarza jeszcze problemu.
Dotrzymanie założonej dyspozycyjności kotłów szczególnie w okresie grzewczym jest dla
każdej elektrociepłowni zadaniem priorytetowym. Z tego względu podejmowane są działania
diagnostyczne mające na celu określenie stanu technicznego rur ekranowych i remontowe
ograniczające możliwość wystąpienia awarii skutkujące nakładami remontowymi, a głównie stratami
produkcji.
Referat ogranicza się w głównej mierze do analizy wyników badań ilości i rozmieszczenia
siarki w zgorzelinie pokrywającej powierzchnię rur poddaną oddziaływaniu płomienia.
Analizę wykonano dla wybranej rury w układzie pionowym i wybranych rur na szerokości
ekranu dla wybranego poziomu.
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2.

BADANE PRÓBKI

2.1. Ekran lewy kocioł nr 9 – EC Gdańska
Do badań wybrano 5 próbek o charakterystyce jak niżej:


rury ∅ 57x5,0 mm, materiał 16M,.



próbki pobrano z poziomu 10.300 mm – dolnego rzędu palników.



oznaczenie próbki zawiera numer: rury – numer kotła:
1.

14 – 9

2.

26 – 9

3.

38 – 9

4.

50 – 9

5.

62 – 9

2.2. Ekran lewy kocioł nr 7 – EC Gdańska
Do badań wybrano 3 próbki o charakterystyce jak niżej:


rury ∅ 57x5,0 mm, materiał 16M,.



próbki pobrano z rury nr 36,



oznaczenie próbki zawiera numer: poziom pobrania:
1.

36 – 8 ( 8.400 )

2.

36 – 12 ( 12.400 ) – palniki środkowe

3.

36 – 14 ( 14.500 ) – palniki górne

Schemat rozmieszczenia pobranych próbek przedstawia rys.1.

2.3. Przygotowanie próbek do badań
 Wykonano zgłady wzdłużne i poprzeczne pobrane z miejsc największego pocienienia ścianki
rury,
 Zgłady zainkludowano w niskotopliwym stopie Wooda tak, aby można było dokonać obserwacji
powierzchni na mikroskopie elektronowym.
Detektor BSE tworzący obraz w elektronach wstecznie rozproszonych daje kontrastowy obraz
zależny od różnicy w składzie chemicznym poszczególnych obszarów zgorzeliny.
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3.

BADANIA ZGORZELINY

3.1. Zgorzelinę występującą na powierzchniach zewnętrznych rur od strony paleniska, poddanych
oddziaływaniu atmosfery redukcyjnej badano przy użyciu skaningowego mikroskopu
elektronowego Philips XL30 z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej EDS firmy EDAX.
Wykonywano badania:


morfologii zgorzeliny (przy użyciu detektorów SE i BSE),



jakościową analizę rozmieszczenia pierwiastków na przekroju zgorzeliny,



ilościową analizę chemiczną w wybranych mikroobszarach zgorzeliny,



rozmieszczenia pierwiastków (mapy rozmieszczenia).

3.2. Mikroskopowe badania zgorzeliny wykazały co następuje:


Na powierzchni rur występuje gruba warstwa osadów i produktów korozji o zróżnicowanej
morfologii i składzie chemicznym, w której można wyróżnić warstwę zewnętrzną i
wewnętrzną,



Warstwa zewnętrzna jest porowata i luźno związana z podłożem, a jej grubość wynosi 50200 µm. Warstwa zewnętrzna bogata jest w następujące pierwiastki: Al, Si, K, Ca, S.
Zawartość siarki w warstwie zewnętrznej wynosi 10-62% masy.



Warstwa wewnętrzna zgorzeliny jest zwarta i charakteryzuje się dużą przyczepnością do
podłoża a jej grubość wynosi 50-250 µm. W warstwie tej dominują tlenki żelaza; hematyt i
magnetyt. Zawartość siarki w warstwie wewnętrznej wynosi 2-20% masy. W strefie
wewnętrznej często obserwowano obszary o jaśniejszym zabarwieniu, charakteryzujące się
zwiększoną zawartością siarki (do 40% masy).



W próbkach 14-9; 26-9; 50-9; 62-9 stwierdzono obecność wżerów korozyjnych i
selektywnego ataku korozyjnego po ziarnach bainitu, w głąb materiału rury. Głębokość
wżerów wynosi 150-700 µm. Głębokość wżerów zależna jest od stężenia siarki w
wewnętrznej warstwie zgorzeliny. We wżerach wykryto obecność siarki (7-15% masy) i
chloru (3-20% masy). W próbce 62-9 obserwowano zwiększone stężenie siarki i chloru na
granicy zgorzelina – materiał rodzimy rury.

Wybrane – przykładowe morfologie zgorzelin, wyniki analiz stężenia pierwiastków oraz mapy ich
rozmieszczenia przedstawiono na rys.2, 3, 4 i w tabelach 2 i 3.
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KOCIOŁ OP 230 – EKRAN LEWY

PALNIKI
+ 14.500

36-14

PALNIKI
+12.400

36-12

PALNIKI
+10.300

14

26

38

50

62

36-8

36

OPIS SYMBOLI
umiejscowienie palników

36 – numer rury i próbki

PALNIKI
+10.300

– wycięta próbka
Rys. 1. Fragment ekranu lewego kotła OP 230.
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czołowych na ścianie
przedniej kotła
z podanym poziomem

3.3. Pomiary grubości ścianki próbek:
Wykonano pomiary grubości ścianki rur φ 57x5,0 mm na przekrojach poprzecznych badanych
próbek. Wyniki zawarte są w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki pomiarów próbek
Grubość ścianki rury od strony izolacji (średnia)
Oznaczenie próbki

Grubość ścianki rury
od strony paleniska
1

2
mm

3

mm
14-9

4,9

4,8

4,6

4,3

26-9

4,8

3,6

3,5

4,4

38-9

5,0

4,1

4,0

3,7

50-9

5,0

3,7

3,5

3,0

62-9

4,9

3,6

3,8

3,5

36-8

5,0

1,9

4,7

3,6

36-12

5,0

2,1

2,8

3,6

36-14

5,0

2,3

2,9

3,2

Ubytek grubości ścianki rur od strony paleniska występował we wszystkich badanych rurach
i zawierał się w granicach od 0,6 do 2,1mm. Najmniejsza zmierzona grubość ścianki wynosiła 1,9mm
– próbka 36-8.
Grubość ścianki rur była nierównomierna na ich obwodzie. Największe wycienienie
występowało od strony zawietrznej względem palników.

4.

ROZMIESZCZENIE PIERWIASTKÓW W ZGORZELINIE WYBRANEJ RURY

4.1. Morfologia zgorzeliny – poziom 10,4 m – ekran lewy K9 układ poziomy – przykład –
próbka 62-9
Tabela 2. 62-9 zawartości w %wagowych
62_9w_pt1
62_9w_pt2
62_9w_pt3
62_9w_pt4
62_9w_pt5
62_9w_pt6
62_9w_pt7
62_9w_pt8

Na

Mg

16.06

2.70
1.76
2.51

4.12

Al
1.67
0.73
6.27
16.51

S
10.78
25.79 MAX

Si

7.86
16.05
0.72
0.84

Cl

K

1.79

9.66

1.90 MIN
13.79
25.28

0.99
20.14
4.01
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Ca

2.60
0.90

0.50

Fe
64.46
40.68
1.67
71.48
42.54
74.00
78.24
93.31

Rys. 2. Morfologia zgorzeliny na powierzchni zewnętrznej rury φ 57x5,0 mm. Próbka oznaczona 62-9. Zgład
wzdłużny – BSE.

4.2. Morfologia zgorzeliny – poziom 8,4 m – ekran lewy K7
układ pionowy – przykład – próbka 36-8

Rys. 3. Morfologia zgorzeliny na powierzchni zewnętrznej rury φ 57x5,0 mm. Próbka oznaczona 36-8. Zgład
poprzeczny – BSE.

Tabela 3. 36-8 zawartości w %wagowych
36_8p_pt1
36_8p_pt2
36_8p_pt3
36_8p_pt4
36_8p_pt5
36_8p_pt6
36_8p_pt7
36_8p_pt8
36_8p_pt9

Na
4.05

Mg
3.11

Al
1.56
27.33

Si
1.73
48.80

S
0.47 MIN
0.49
0.76
6.69
0.81

0.55
0.66
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30.77 MAX
9.77

Cl

K

Ca

4.88

3.68

Fe
88.62
10.98
82.52
17.27
5.82
99.19
15.66
69.23
88.85

4.3. Mapy rozmieszczenia pierwiastków w mikroobszarach zgorzeliny przykład – próbka 62-9

Rys. 4. Mapy rozmieszczenia pierwiastków – próbka 62-9.
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5.

ROZMIESZCZENIE ZWIĄZKÓW SIARKI W ZGORZELINIE
W UKŁADZIE PIONOWYM DLA WYBRANEJ RURY
I DLA RUR WYBRANEGO POZIOMU

Dysponując znaczną ilością wyników powyżej omówionych badań, zestawiono w tabelach
maksymalne wartości wagowe związków siarki wykrytych w badanych mikroobszarach.
5.1. Wybrano rurę nr 36 ekranu lewego kotła K9, z której w trakcie remontu pozyskano wycinki –
próbki z poziomów 8,4; 12,4 i 14,4 m. Wykorzystano wyniki ilościowych analiz chemicznych w
wybranych mikroobszarach zgorzeliny wykonane na zgładach poprzecznych. Poniższy wykres
pokazuje prawdopodobny charakter rozmieszczenia związków siarki w korelacji z poziomem
ekranu. Dla poziomu 10 m przyjęto wynik z badań próbki 38-9 K9.

Smax

8m

10m

12m

14m

30,77

27,52

0,71

4,62

14m
14m

12m

12m
10m

10m

8m

8m
0

10

20

30

40

Rys. 5. Rozmieszczenie związków siarki w funkcji wysokości ekranu.

5.2. Wybrano poziom 10.300 ekranu lewego kotła K7 z którego w trakcie remontu pozyskano
wycinki – próbki z rur nr 14, 26, 38 50 62. Wykorzystano wyniki ilościowych analiz
chemicznych w wybranych mikroobszarach zgorzeliny wykonane na zgładach wzdłużnych.
Poniższy wykres pokazuje prawdopodobny charakter rozmieszczenia związków siarki w
korelacji z szerokością ekranu.

Smax

R14
7,76

R26
10,63

R38
27,52

56

R50
6,98

R62
25,79

30
25
20
15

Smax

10
5
0
R14

R26

R38

R50

R62

Rys. 6. Rozmieszczenie związków siarki w funkcji szerokości ekranu.

6.

WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

•

Stwierdzono zróżnicowane ubytki korozyjne zewnętrznej powierzchni rur od strony paleniska.
Pocienione ściany rur posiadały 60-86% nominalnej grubości.

•

Intensywna korozja rur od strony paleniska wywołana była korozją siarkową w warunkach
spalania w zmniejszonym nadmiarze powietrza.

•

Zgorzelina składa się z dwóch warstw – zewnętrznej bogatej w Al, Si, K, Ca, S, oraz
wewnętrznej zbudowanej głównie z tlenków żelaza.

•

Warstwa wewnętrzna była warstwą zwartą zbudowaną z tlenków żelaza, zawierającą miejscowo
do 30% masy siarki. Pasma zwiększonego stężenia siarki występowały w postaci pasm przy
przejściu do materiału rodzimego.

•

Stwierdzono znaczne ubytki korozyjne zewnętrznej powierzchni rur od strony paleniska.
Najmniejsza grubość pocienionej ścianki badanych próbek pobranych z rur ekranowych
wynosiła 1,9 mm, co stanowi 54% w stosunku do nominalnej grubości ścianki.

•

Stwierdzono obecność wżerów korozyjnych i selektywnego ataku korozyjnego po ziarnach
bainitu, w głąb materiału rury. Głębokość wżerów wynosi 150-1000 µm. We wżerach wykryto
obecność siarki (7-15% masy) i chloru (3-20% masy).

•

Przeprowadzona analiza rozmieszczenia siarki na szerokości i wysokości ekranu lewego kotła
OP 230 odnosi się wyłącznie do przywołanych wyników badań.
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BADANIA MATERIAŁU KOTŁA PAROWOZU WĄSKOTOROWEGO
Zbigniew Tucholski*, Jan Wasiak**, Waldemar Biłous**, Ewa Hajewska**
*Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych – Pionki,
**Laboratorium Badań Materiałowych ZD IEA – Otwock-Świerk.

W referacie omówiono krótką historię kolejnictwa wąskotorowego w Polsce. Podano również szereg
informacji dotyczących budowy parowozów oraz obowiązujących przepisów Kolejowego Dozoru
Technicznego podczas ich budowy i eksploatacji. Zaprezentowano także wyniki badań materiału
kotła parowozu wąskotorowego.

1. KOLEJE WĄSKOTOROWE

Koleje wąskotorowe powstały w połowie wieku XIX jako alternatywa dla budowy linii
normalnotorowych wymagających znacznych nakładów finansowych. Ten system transportu dzięki
niewielkiej szerokości toru oraz mniejszych od kolei normalnotorowych parametrach
eksploatacyjnych, był niezwykle wygodny do obsługi zakładów przemysłowych: kopalń, hut,
cegielni i cukrowni. Zastosowanie kolei wąskotorowych ograniczało się do obsługi ruchu lokalnego
oraz przewozów towarowych lub gospodarczych. Mniejsza szerokość toru ograniczała również
średnicę cylindrów a co za tym idzie i moc parowozów. Na mniejszy koszt budowy i eksploatacji
wpływa także możliwość zastosowania łuków o niewielkim promieniu oraz lekkich szyn i
akcesoriów nawierzchniowych. Tabor wąskotorowy ze względu na swe gabaryty i skrajnie,
umożliwiał przewożenie małych ładunków. Ten system transportowy miał również inne zalety:
wąskotorowe tory technologiczne można było budować na terenie gęstej zabudowy przemysłowej, co
umożliwiało eksploatację kolei wąskotorowych w powiązaniu z określonymi procesami
technologicznymi (np. obsługa wielkiego pieca).
Pierwszą kolej wąskotorową na ziemiach polskich otwarto w 1854 roku, była to linia
przemysłowa przeznaczona do obsługi górnośląskich kopalń i hut o nietypowym prześwicie toru 785
mm: Bytom Karb – Rozbark – Chorzów Maciejkowice – Siemianowice Śląskie – Katowice Bogucice
– Szopienice – Huta Wilhelmina [1]. Koniec wieku XIX i początek XX przyniósł nowe zastosowanie
dla dynamicznie rozwijającego się systemu transportowego. Francuski inżynier Decavill wynalazł
przenośne przęsła torowe przeznaczone do układania prowizorycznych linii w dowolnym terenie.
Wkrótce nowym wynalazkiem zainteresowały się sztaby generalne wszystkich państw europejskich.
Szybko utworzono specjalne kompanie pionierów kolejowych i koleje wąskotorowe stały się
dominującym systemem transportu na terenie twierdz i fortyfikacji. Na frontach pierwszej wojny
światowej wszystkie walczące armie wykorzystywały oddziały saperów kolejowych budujących linie
wąskotorowe dla dowozu zaopatrzenia na linię frontu. Na przykład, pruskie jednostki kolejowe
mogły zbudować nawet 20 km w ciągu doby.
W okresie międzywojennym intensywnie rozwijały się koleje wąskotorowe zarówno użytku
publicznego, jak i przemysłowe. Liczne firmy zajmowały się produkcją i handlem taborem oraz
budową linii. W Polsce budowę parowozów wąskotorowych w okresie międzywojennym
prowadzono w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce - Spółce Akcyjnej w Chrzanowie oraz w
Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (WSABP).
Okres powojenny przyniósł stopniowy spadek znaczenia tego transportu. Od lat
pięćdziesiątych XX wieku koleje wąskotorowe wypierane były przez transport samochodowy. W
latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku PKP rozpoczęły modernizację kolei
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wąskotorowych: wprowadzano parowozy serii Px48, lokomotywy serii Lyd1, wagony motorowe oraz
nowoczesne znormalizowane wagony osobowe i towarowe. Poczynając od lat sześćdziesiątych, dla
wyeliminowania kłopotliwych przeładunków, rozpoczęto wprowadzanie specjalnych transporterów
do przewozu wagonów normalnotorowych na liniach wąskotorowych. Lata siedemdziesiąte i
osiemdziesiąte przyniosły wycofanie trakcji parowej oraz wprowadzenie liniowych lokomotyw
spalinowych produkcji rumuńskiej Lyd2 oraz Lxd2. W Polsce ze względu na niewielką ilość dobrych
dróg koleje wąskotorowe szczególnie długo znajdowały się w normalnej eksploatacji.
Przedsiębiorstwo PKP dopiero w 2002 roku zawiesiło przewozy pasażerskie i towarowe na liniach
wąskotorowych i zdecydowało się na ich przekazanie samorządom lokalnym bądź na ich likwidację.
Samorządy lokalne przejęły następujące koleje wąskotorowe: Ełcką, Mławską, Grójecką, Rogowską,
Przeworską, Nałeczowską, Jędrzejowską, Starachowicką, część Górnośląskiej, część Pomorskiej,
część Gdańskiej, cześć Kujawskiej, Gnieźnieńską, Kaliską, Śmigielską, Żnińską oraz część
Bydgoskiej. Duża część linii eksploatowana jest przez towarzystwa miłośników kolei. Na większości
linii prowadzi się sezonowe przewozy turystyczne. Eksploatowane są również dawne koleje leśne w
Cisnej, Płocicznie k. Suwałk oraz Hajnówce, na których prowadzi się również przewozy turystyczne.

2. PRODUKCJA PAROWOZÓW WĄSKOTOROWYCH W POLSCE

W okresie międzywojennym w Polsce produkowano parowozy wąskotorowe w Fabloku w
Chrzanowie oraz w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (WSABP). Budowano
kilkanaście typów tendrzaków wąskotorowych, głównie przeznaczonych dla zakładów
przemysłowych. W 1929 roku rozpoczęto produkcję nowoczesnego czteroosiowego parowozu
wąskotorowego na tor o prześwicie 750 i 760 mm, typu „Wilno” oznaczonego serią PKP Wp29 (po
wojnie oznaczenie Px29). Pod koniec lat dwudziestych w Fabloku w Chrzanowie zbudowano
również 6 sztuk ciężkich tendrzaków, na tor 785 mm, przeznaczonych do obsługi górnośląskich kolei
wąskotorowych, oznaczonych serią T39 (po wojnie seria PKP Tw29).
W okresie drugiej wojny światowej w Fabloku w Chrzanowie zbudowano 100 sztuk
parowozów typu Riesa z przeznaczeniem dla przemysłu niemieckiego oraz 30 sztuk parowozów typu
Ch dla wojsk niemieckich na tor o prześwicie 600 mm, przeznaczonych na front wschodni. W okresie
okupacji niemieckiej zbudowano również osiem czteroosiowych parowozów przemysłowych typu
W7A.
W okresie powojennym produkcję parowozów wąskotorowych w Polsce prowadził jedynie
Fablok w Chrzanowie. Bezpośrednio po zakończeniu wojny na zamówienie przemysłu i PKP
rozpoczęto produkcję dwuosiowych parowozów typu „Ryś”, (166 sztuk + 18 na export do Rumunii).
Od 1947 roku na zamówienie przemysłu i na eksport produkowano zmodernizowaną trzyosiową
lokomotywę typu Las (640 szt.). Zbudowano również 20 sztuk ciężkich tendrzaków serii Tw47 oraz
Tw53 na zamówienie przemysłu i PKP. Na zamówieni ZSRR oraz przemysłu Chińskiego zbudowano
891 lokomotyw budowanych na podstawie rosyjskiej dokumentacji typu Kp4. Na zamówienie
przemysłu krajowego zbudowano 40 sztuk lokomotyw typu Baziel oraz 10 sztuk parowozów typu
Hutnik – na zamówienie Huty Siemianowice Śl. Na zmówienie PKP, przemysłu oraz na eksport
zbudowano 121 lokomotyw serii Px48 oraz 10 sztuk serii Px49. Dla kolei bułgarskich zbudowano 10
sztuk ciężkich tendrzaków typu Saranowo, o układzie osi 1-5-1 – na tor o prześwicie 760 mm, były to
największe lokomotywy wąskotorowe zbudowane przez przemysł polski. Na zamówienie przemysłu
bułgarskiego wykonano również 30 sztuk parowozów typu Pernik I i Pernik II. Na zamówienie kolei
rumuńskich zbudowano także 10 sztuk czteroosiowych tendrzaków typu Duna. W 1959 roku
zakończono produkcję parowozów wąskotorowych w Polsce i rozpoczęto produkcję nowych typów
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manewrowych lokomotyw spalinowych. W 1962 roku zbudowano w Fabloku ostatni przemysłowy
parowóz typu Śląsk – była to również ostatnia zbudowana w Polsce lokomotywa parowa [2].

3. KOCIOŁ PAROWOZOWY

Kocioł parowozowy składa się ze stojaka ze skrzynią paleniskową (ogniową), walczaka
ograniczonego z dwu stron ścianami sitowymi oraz dymnicy. Przekrój podłużny kotła parowozowego
pokazano na rys.3.1.1.
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Rys.3.1.1. Przekrój podłużny kotła parowozowego:1 – stojak, 2 – walczak, 3 – dymnica, 4 – skrzynia ogniowa,
5 – ruszt, 6 – ściana sitowa skrzyni, 7 – ściany drzwiczkowe, 8 – drzwiczki paleniskowe, 9 – wodowskaz, 10 –
odbiornica pary, 11 – zawór bezpieczeństwa, 12 – wieniec stopowy, 14 – sklepienie paleniskowe, 15 –
popielnik, 16 – zbiornik pary, 17 – przepustnica, 18 – rura parowa, 19 – wał przepustnicy, 20 – korba
przepustnicy, 21 – płomieniówki, 22 – płomienice, 23 – przednia ściana sitowa, 24 – elementy przegrzewacza,
25 – skrzynia przegrzewacza, 26 – rura wlotowa, 27 – dysza wylotowa, 28 – dmuchawka parowa, 29 –
odiskrownik, 30 – komin, 31 – drzwi dymnicy

Stojak ze skrzynią paleniskową stanowią tylną część kotła. Skrzynia paleniskowa
umieszczona jest w stojaku i składa się ze ściany sitowej, płaszcza i ściany drzwiczkowej. Płaszcz
skrzyni paleniskowej stanowią ściany boczne i podniebienie. Do lat sześćdziesiątych XX. wieku
stosowano jeszcze znaczną ilość miedzianych skrzyń ogniowych. Jednak znaczne koszty oraz
problemy z naprawami doprowadziły do całkowitego wycofania tego materiału i zastąpienia go
stalową blachą kotłową. W ścianę sitową paleniska wmontowane są metodą rozwalcowania i
opawania płomiennice i płomieniówki, które drugim końcem są umocowane w ścianie sitowej
walczaka. Od dołu skrzynia ogniowa ograniczona jest rusztem. Pomiędzy ścianami stojaka i skrzyni
paleniskowej znajduje się przestrzeń wodna. Na dole przestrzeń wodną ogranicza wieniec stopowy,
który jest połączony ze ścianami stojaka szwem nitowym. Otwór drzwiczkowy zamknięty jest
nitowanym wieńcem drzwiczkowym. Płaskie ściany skrzyni paleniskowej i płaszcza stojaka są
usztywnione zespórkami i ściągami w celu zapobieżenia ich deformacji. W celu uniknięcia pękania
zespórek na skutek nierównomierności rozszerzenia ścian stojaka zastosowano ruchome zespórki
przegubowe [3].
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4. KOCIOŁ PAROWOZOWY JAKO URZĄDZENIE PODDOZOROWE

W przypadku kotłów parowozowych oraz kotłów zainstalowanych w wagonach ogrzewczych (do
ogrzewania parą skaldów pociągów) istotne znaczenie dla ich pracy miała również dynamika ruchu
pociągu (siły wzdłużne i poprzeczne, wężykowanie, kłusowanie parowozu) oddziaływujące
bezpośrednio na kocioł parowozu.
Kotły przewoźne ze względu na swą specjalną budowę oraz niekorzystne warunki pracy,
zabudowane na parowozach poruszających się ze znaczną szybkością, podlegały nadzorowi organów
dozoru kolejowego lub technicznego. Niewłaściwa eksploatacja kotłów lub inne przyczyny mogły
doprowadzić do tragicznego w skutkach wybuchu. Na PKP od zakończenia wojny do lat
osiemdziesiątych doszło do kilkunastu wypadków wybuchu kotłów parowozów normalnotorowych,
które zwykle kończyły się śmiercią drużyny lokomotywowej oraz znacznymi zniszczeniami
nawierzchni toru i taboru.
Już w wieku XIX. na kolejach państw zaborczych powołano organa dozoru nad kotłami
parowymi parowozów kolei państwowych. Opracowano również specjalne przepisy oraz normy
dotyczące warunków badań odbiorczych materiałów używanych do budowy i napraw kotłów
parowozowych. Na kolejach pruskich dozór nad kotłami znajdował się w gestii placówek Urzędu
Maszynowego Królewskiej Pruskiej Dyrekcji Kolejowej. Nadzór nad kotłami parowozów
prywatnych wykonywany był przez organa państwowego dozoru technicznego.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawy związane z dozorem nad kotłami
przewoźnymi uregulowano dopiero na początku lat dwudziestych – wcześniej obowiązywały
przepisy państw zaborczych.
27 kwietnia 1922 roku Minister Kolei Żelaznych wydał Rozporządzenie o budowie
i ustawianiu kotłów parowozowych i kotłów parowych ustawionych w wagonach kolejowych jako też
o nadzorze nad nimi. Rozporządzenie precyzowało warunki techniczne, jakim winny odpowiadać
kotły parowozowe oraz sposoby i terminy badań i rewizji kotłów [4].
Przewidziano następujące badania okresowe kotła zwyczajne:
− rewizję wewnętrzną w odstępach czasu nie dłuższych niż co 6 lat i próbę wodną po każdej
rewizji wewnętrznej,
− rewizję zewnętrzną w odstępach czasu nie dłuższych niż co 2 lata,
− próbę szczelności na ciśnienie robocze kotła po każdej rewizji zewnętrznej. Próbę wodną
wykonywano pod ciśnieniem o 5 at większym od roboczego.
W zakres rewizji wewnętrznej zasadniczo wchodziło usunięcie płomienic i płomieniówek,
przy każdej drugiej rewizji zewnętrznej dokonywano wyjęcia skrzyni ogniowej dla szczegółowego
badania ścian skrzyni i stojaka. Do terminów rewizji wewnętrznych i zewnętrznych dostosowano
również cykl napraw okresowych: po rewizji zewnętrznej przeprowadzano naprawę średnią, zaś po
wewnętrznej naprawę główna.
Przepisy przewidywały również badania nadzwyczajne kotła wykonywane po jednorocznej
nieczynności kotła lub w razie stwierdzenia wytopienia korków topliwych, pęknięć ścian oraz wydęć
ścian. Przy zwyczajnych badaniach okresowych w zakładach naprawczych przeprowadzano również
badania specjalne, które obejmowały sprawdzanie na próbkach własności mechanicznych blach oraz
składu chemicznego. Badania specjalne przeprowadzano zasadniczo przy pierwszej rewizji
wewnętrznej z próbą kotła po upływie 30. lat od daty budowy kotła, jeżeli stwierdzono oznaki
wskazujące zły stan blach kotła (pęknięcia, rozwarstwienia). Blachę uważano za dobrą, jeśli
wytrzymałość na rozerwanie wynosiła Rm ≥ 32 kG/mm2 a wydłużenie A5 ≥ 22% oraz rozwarstwienie
nie przechodziło poza przewężenie próbki. Próby wytrzymałości wykazać miały zjawisko „starzenia
się” blach, rozumiane jako wzrost twardości i kruchości materiału [5].

62

Zasadniczo zatwierdzone w 1922 roku przepisy dotyczące dozoru i eksploatacji kotłów
przewoźnych nie uległy większym zmianom. Dozór nad kotłami parowozów PKP dopuszczonych do
jazdy po torach PKP wykonywany był przez rewidentów kotłowych podlegających Oddziałom
Mechanicznym PKP. Nadzór nad kotłami parowozów przemysłowych i wąskotorowych sprawowało
Stowarzyszenie Dozoru Kotłów. 21 lutego 1963 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów oraz
zarządzenia Ministra Komunikacji powołano Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego
wraz z podległymi mu jednostkami wykonawczymi – okręgowymi inspektoratami kolejowego
dozoru technicznego. W pierwszym roku swego istnienia przejął on od Urzędu Dozoru Technicznego
dozór nad kotłami parowozów przemysłowych. 3 grudnia 1971 roku Minister Komunikacji
zatwierdził wydaną przez Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego Instrukcję
Technologiczną o naprawie kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych [5].
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wycofano z normalnej eksploatacji na PKP parowozy
normalnotorowe. Kilka lat później wycofano ostatnie parowozy przemysłowe. Obecnie pod dozorem
Transportowego Dozoru Technicznego znajdują się kotły parowozów normalnotorowych
eksploatowanych w skansenach PKP Cargo w Wolsztynie i Chabówce oraz parowozy wąskotorowe
eksploatowane na kolejach muzealnych w: Sochaczewie, Piasecznie, Gryficach, Gnieźnie, Środzie
Wielkopolskiej, Jędrzejowie, Hajnówce, Cisnej oraz Poznaniu.
W krajach Europy Zachodniej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku intensywnie
rozwija się muzealnictwo kolejowe. W wielu skansenach i muzeach kolejowych przywracane są do
ruchu liczne parowozy normalnotorowe i wąskotorowe. W niemieckich zakładach naprawczych
taboru kolejowego RAV Mainingen wykonuje się nawet odbudowy i rekonstrukcje wycofanych
wiele lat temu lokomotyw parowych. Zakłady te budują nawet całkowicie nowe kotły parowozowe o
konstrukcji nitowanej lub spawanej, w zależności od życzenia klienta.
W każdym kraju Unii Europejskiej kotły parowozowe dozorowane są według odrębnych
przepisów dozorowych. Obecnie w UE prowadzone są prace nad unifikacją tych przepisów. W
Wielkiej Brytanii dozór nad kotłami parowozowymi wykonywany był przez Health and Safety
Commission (Komisja d.s. BHP) oraz Health and Afety Exekutive (Egzekutywa d.s. BHP). W
ostatnim czasie nadzór nad tymi urządzeniami wykonywany jest przez Office of Rail Regulation
(Królewskie Biuro Koordynacji Kolei). Według brytyjskich przepisów co roku przeprowadza się
rewizję zewnętrzną i próbę ciśnieniową pod parą, co 7 lat przeprowadza się natomiast rewizję
wewnętrzną oraz próbę wodną dla parowozów, które kursują po głównych liniach kolejowych i co 10
lat dla pozostałych lokomotyw. Rewizja poprzedzona jest wyjęciem rur z walczaka celem jego
oględzin. Przy wszystkich badaniach wykorzystuje się badania ultradźwiękowe. Przepisy nie
nakazują obligatoryjnej konieczności wymiany skrzyni w zależności od jej okresu eksploatacji, jeżeli
pomiary wykażą odpowiednią grubość [6].
W Szwajcarii kotły parowozowe podlegają corocznej rewizji zewnętrznej oraz próbie pod
parą a co dwa lata przeprowadzana jest dodatkowo rewizja wewnętrzna na zimno (ze zdjętymi
wyczystkami).
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5. BADANIA MATERIAŁU KOTŁA PAROWOZU WĄSKOTOROWEGO „RIESA”

5. 1. Charakterystyka techniczna parowozu „Riesa”
Konstrukcja parowozu przemysłowego typu „Riesa” opracowana została w połowie lat trzydziestych
w niemieckiej wytwórni Henschel. Do wybuchu wojny w zakładach tych zbudowano kilkadziesiąt
lokomotyw tego typu (również dla odbiorców z nieomal wszystkich państw europejskich).
W 1940 roku w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie (Krenau) rozpoczęto budowę
parowozów typu „Riesa” na podstawie dokumentacji dostarczonej przez niemiecką wytwórnię
Henschel. Kotły dla lokomotyw dostarczyły zakłady Fitzner & Gamper Zieleniewski w Sosnowcu
(Sosnowitz). Fotografię parowozu typu „Riesa” pokazano na rys.5.1.1.

Rys. 5.1.1. Fotografia parowozu typu „Riesa”.

W latach 1946-1951 na podstawie poniemieckiej dokumentacji lokomotywy „Riesa”
zbudowano dla przemysłu krajowego oraz PKP 166 sztuk parowozów typu „Ryś”. Kotły dla
powojennych lokomotyw typu „Ryś” dostarczały zakłady Babcock & Zieleniewski Sosnowiec oraz
Toruńska Fabryka Kotłów.
Ostoja wewnętrzna parowozu o konstrukcji nitowanej składa się z dwóch blach o grubości
10 mm i jest wzmocniona nakładkami nad wycięciami dla maźnic. Między ostojami znajduje się
skrzynia wodna, ostoje połączone są ze sobą, a zarazem usztywnione, ściągami poprzecznymi. Z
przodu i z tyłu znajdują się czołownice, na których umocowane są sprzęgi. Wykonanie aparatu
zderzakowo-cięgłowego było różne w zależności od życzenia zmawiającego. Do ostoi
przymocowane są cylindry żeliwne, wyposażone w krany odwadniające, uruchamiane przy pomocy
cięgieł z budki maszynisty. Tłoki cylindrów uszczelnione są żeliwnymi pierścieniami. Cylindry
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posiadają suwaki płaskie. Smarowanie tłoków cylindrów oraz suwaków odbywa się przy pomocy
lubrykatora parowego. Parowóz posiada stawidło Heusinger`a napędzane od przeciwkorby
umocowanej na czopie osi napędnej i od krzyżulca. Stawidło nastawiane jest nastawnicą dźwigniową.
Równoleżnik oraz wszystkie tulejki i sworznie stawidła są nawęglane i hartowane. Zestawy kołowe
typu parowozowego o żeliwnych kołach bosych, posiadają wprasowane na gorąco obręcze wraz z
opaskami. Dzielone panewki wiązarów oraz korbowodów posiadają w łbach smarowniczki olejowe.
Parowóz „Ryś” posiada hamulec ręczny przerzutowy działający na obie osie. Dzwignia hamulca
umieszczona jest na tylnej ścianie budki maszynisty, hamulec posiada śrubę rzymską dla regulacji
odstępu pomiędzy klockami hamulcowymi a obręczami kół. Budka maszynisty o konstrukcji
nitowanej posiada w ścianach przedniej i tylnej po dwa okna obrotowe w żeliwnych ramkach. W
budce znajdują się drzwi zamykające do połowy otwory drzwiowe a górna część otworów zasłaniana
jest zasłonami brezentowymi. Na dole budki po obu stronach znajdują się stopnie, natomiast po obu
stronach otworów drzwiowych umieszczono poręcze we wnękach. Dach budki maszynisty posiada
specjalne haki przeznaczone do podnoszenia budki w czasie napraw. Na tylnej ścianie budki
maszynisty znajdują się siedzenia dla maszynisty i pomocnika stanowiące jednocześnie schowek na
narzędzia. Po stronie pomocnika oraz maszynisty, umieszczone są po bokach stojaka kotła otwory
przeznaczone do pobierania węgla dla zasilania paleniska. Nitowane skrzynie węglowe oraz wodne
znajdują się po obu stronach kotła parowozu. Zbiorniki wody umieszczone są w skrzyni między
ostojnicami oraz w przedniej części skrzyń węglowych po obu stronach kotła i są połączone
pomiędzy sobą rurami. Na walczaku za zbieralnikiem pary umieszczona jest piasecznica
uruchamiana dzwignią z budki maszynisty. Wyloty rur piasecznicy umieszczone są po obu stronach
parowozu, przed kołem przednim i za kołem tylnym. Parowóz „Riesa” wyposażony jest w
oświetlenie naftowe składające się z dwóch latarni sygnałowych, po jednej z przodu i z tyłu
parowozu oraz z naftowej lampy manometru oraz wodowskazu.
5.1.2. Kocioł
Nitowany kocioł parowozu „Riesa” o powierzchni ogrzewalnej 22,5 m2 oraz ciśnieniu 12 at
zbudowany jest z blach kotłowych gatunku B 36. Posiada on nitowaną stalową skrzynię ogniową
oraz płomieniówki wykonane z rur bezszwowych. Skrzynia ogniowa przymocowana jest do stojaka
za pomocą zespórek podniebiennych oraz bocznych. Boczne ściany stojaka ponad skrzynią
paleniskową usztywnione są ściągami poprzecznymi. Tylna ściana stojaka powyżej skrzyni
paleniskowej oraz przednia ściana sitowa powyżej płomieniówek posiadają usztywnienia blachowe.
Dzwono walczaka jest nitowane. Kocioł posiada wyczystki: dwie w górnej części płaszcza stojaka,
cztery w tylnej ścianie oraz dwie w przedniej ścianie stojaka. W ścianie sitowej dymnicy znajduje się
korek wyczystkowy. Kocioł posiada 99 sztuk płomieniówek o średnicy 44,5x2,5 mm. Na walczaku
umieszczony jest zbieralnik pary, z którego parę poprzez zewnętrzną przepustnicę zaworową
uruchamianą dzwignią z budki maszynisty doprowadza się do cylindrów. Tłoczone drzwi dymnicy
chronione są od przepalenia blachą ochronną. Między dyszą a kominem wmontowany jest
odiskiernik z siatką drucianą. Komin o kształcie stożkowym odlany jest z żeliwa. Kocioł posiada
okrągłe otwierane na zewnątrz drzwiczki paleniska. Rusztowiny spoczywają na kutych wspornikach.
Pod rusztem znajduje się popielnik, posiadający w tylnej ścianie klapę regulującą dopływ powietrza
uruchamianą przy pomocy cięgła z budki maszynisty. W tejże ścianie pod klapą jest umieszczony
odiskiernik chroniący przed wypadaniem rozpalonych kawałków węgla. U dołu w prawej ścianie
popielnika znajduje się szczelnie przylegająca pokrywa do usuwania popiołu. Kocioł wyposażony
jest w następującą armaturę:
− 2 zawory bezpieczeństwa sprężynowe,
− 1 wodowskaz rurkowy,
− 1 manometr kotłowy z kreską na 12 at,
− 2 kurki probiercze,
− 2 inżektory ssące o wydajności 60 l/min każdy,
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−
−
−

1 zasuwa spustowa kotła,
1 dmuchawka,
1 głowica osprzętowa, z wszystkimi potrzebnymi zaworami parowymi, których kółka ręczne
wyposażone są w odpowiednie napisy orientacyjne.

5.2. Wyniki badań materiału kotła
Badania materiału kotła wykonano na wycinku materiału pobranym z parowozu
wąskotorowego „Riesa” (Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz, nr fabryczny 10705/1940).
Do badań z płaszcza walczaka pobrano krążek o nieregularnym kształcie o średnicy około
50mm. Kształt krążka pobranego do badań oraz wycięte z niego próbki pokazano na rys.5.2.1.

Rys. 5.2.1. Wycinek materiału wraz z wyciętymi próbkami pobrany z kotła parowozu wąskotorowego Babcock
Zieleniecki A.G. Sosnowitz.

Zakres badań, obejmował:

•
•
•
•

badania reatestacyjne składu chemicznego,
badania metalograficzne,
pomiary twardości,
badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie materiału w temperaturze pokojowej.

Miejsca, w których prowadzono poszczególne badania oraz sposób pobrania próbki
pierścieniowej pokazano schematycznie na rys.5.2.2.
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R

Próbka do badań wytrzymałościowych

Miejsce pobrania próbki do badań
metalograficznych

Kierunek przyłożenia obciążeń
podczas rozciągania próbek
wytrzymałościowych

Miejsce pobrania próbki do pomiaru
twardości

Miejsce pobrania próbki do analizy
składu chemicznego

Rys.5.2.2. Miejsca, w których prowadzono poszczególne badania oraz sposób pobrania próbki pierścieniowej

5.2.1. Analiza składu chemicznego
W wyniku analizy stwierdzono, że zawartości składników stopowych i zanieczyszczeń w
badanej próbce (pobranej z kotła parowozu Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz) odpowiadają
gatunkowi stali B35K wg „Normy Hutniczej opracowanej przez Hutniczy Instytut Badawczy i
Ministerstwo Komunikacji Nr NH/SW-183” [7]. Stal ta przeznaczona była na blachy kotłowe.
5.2.2. Badania metalograficzne
Obserwacje mikroskopowe przeprowadzono na mikroskopie świetlnym Leica DHILM z
aparatem cyfrowym DC 150 na zgładzie polerowanym mechanicznie nie trawionym a następnie na
trawionym 3%. roztworem nitalu. Na rys.5.2.3 i 5.2.4. pokazano obrazy zdjęć mikroskopowych
badanego przekroju próbki.
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Rys. 5.2.3. Zgład polerowany mechanicznie nie trawiony. Widoczne bardzo drobne, nieliczne, wtrącenia
niemetaliczne typu siarczków (szare) i tlenków (czarne).

Rys. 5.2.4. Zgład polerowany mechanicznie trawiony. Struktura ferrytyczno-perlityczna.

5.2.3. Pomiary twardości
Pomiary twardości sposobem Vickersa HV 30 przeprowadzono na twardościomierzu DiaTestor 7521 typ WP 106 firmy Wolpert. Miejsca pobrania próbki pokazano na rys.5.2.2. Wyniki
pomiarów twardości materiału podano w tabeli 5.2.1.

Tabela 5.2.1. Wyniki pomiarów twardości wycinka materiału pobranego z kotła parowozu
wąskotorowego
Twardość HV 30
Numer próbki

H060101

Pomiar

Średnia

121,7; 119,8;120,1; 120,1; 118,9; 118,9;

118,9.

119,8

Odchylenie standardowe
1,00

5.2.4. Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie
Badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano na skomputeryzowanym
systemie wytrzymałościowym INSTRON Model 8501. Pomiar przeprowadzono w temperaturze
pokojowej zgodnie z zaleceniami „Instrukcji technologicznej o naprawie kotłów parowozowych i
kotłów ustawionych w wagonach kolejowych” [5] oraz wymaganiami normy PN-EN 10002:1999.
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Zgodnie z wymaganiami wyżej podanej instrukcji pomiary wykonano na specjalnych próbkach
pierścieniowych. Kształt i wymiary tych próbek, zaprojektowanych w latach 50. ubiegłego wieku,
zapewnia minimalizację osłabienia konstrukcji płaszcza walczaka spowodowaną pobraniem
materiału do badań. Uchwyt do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia
pokazano na rys.5.2.5.

Uchwyt górny

Próbka
pierścieniowa

Uchwyt dolny

Rys. 5.2.5. Uchwyt próbki pierścieniowej do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz
wydłużenia.

Sposób pobrania próbki do badania wytrzymałości statycznej na rozciąganie materiału kotła
pokazano na rys.5.2.2. Pomiary wytrzymałości statycznej na rozciąganie wykonano na próbce
pierścieniowej. Kształt i wymiary próbki pokazano na rys.5.2.6.
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g
Φ2

Φ

2

34

g - szerokość próbki:

Rys. 5.2.6. Kształt i wymiary próbki do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia
materiału kotła

Wytrzymałość na rozciąganie obliczono wg wzoru:

Rm =

Pmax
b( D − d )

gdzie:
Pmax
b(D-d)
b
D
d

- największa siła rozciągająca w czasie próby,
- powierzchnia przekroju próbki,
- grubość próbki,
- zewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem,
- wewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem.

Wydłużenie próbki pierścieniowej obliczono według wzoru:

ap =

L−D
D

gdzie:
L
D

- największy wymiar próbki po złożeniu zerwanych części,
- zewnętrzna średnica próbki przed zerwaniem.

Wyniki pomiarów zmierzonych wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz wydłużenia
podano w tabeli 5.2.2. Próbkę po zerwaniu pokazano na rys.5.2.7.
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Tabela 5.2.2 Wyniki pomiarów wskaźników wytrzymałości statycznej na rozciąganie oraz
wydłużenia materiału badanego wycinka z kotła parowozu
Numer próbki Rm[MPa] Ap[%]
P060101

383

26,50

Rys.5.2.7. Próbka pierścieniowa po zerwaniu podczas pomiarów wytrzymałości statycznej na
rozciąganie:
Podczas próby statycznego rozciągania próbki pierścieniowej, przewężenie a następnie
pęknięcie nastąpiło w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przyłożenia obciążenia, symetrycznie po
obu jej stronach.

71

6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

-

Skład chemiczny badanego wycinka materiału kotła parowozu wyprodukowanego przez firmę
Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz, nr fabryczny 10705/1940 odpowiada gatunkowi stali
B35K wg Normy Hutniczej opracowanej przez Hutniczy Instytut Badawczy i Ministerstwo
Komunikacji Nr NH/SW-183 [7]. Stal ta przeznaczona jest na blachy kotłowe.

-

Struktura stali jest ferrytyczno-perlityczna.

-

Zmierzona twardość materiału jest typowa dla obecnie produkowanych stali o zbliżonym
składzie chemicznym i podobnej strukturze.

-

Zgodnie z KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów w
wagonach kolejowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi kotłami, Warszawa
1984, pkt. 6.8.4, „Blachę uważa się za dobrą, jeżeli wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 320
MPa, a wydłużenie A5 ≥ 20 %, a pęknięcia wzdłużne mieszczą się w przewężonej części
próbki” [8]. Wskaźnik wytrzymałości statycznej na rozciąganie Rm oraz wydłużenie względne
A5 badanego materiału kotła parowozu - Babcock Zieleniecki A.G. Sosnowitz nr fabryczny
10705/1940 spełniają wyżej zacytowane wymagania.
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PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW – PROBLEMY
I PERSPEKTYWY
Andrzej Tadeusz Bukat, Antonio Nobili
ENEA, ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’ AMBIENTE
Casaccia - Włochy

W pracy omówiono niektóre problemy i stan aktualny projektowania nowych materiałów. Autorzy
pracy podkreślają konieczność opracowania nowej koncepcji i metod projektowania materiałów
biorąc pod uwagę przesunięcie ważności z własności objętościowych na własności i zjawiska
powierzchniowe w materiale. Wymaga to w większym stopniu uwzględnienia struktury i powiązania
jej z własnościami materiału, ze zjawiskami fizykochemicznymi i powierzchniowymi, biorąc pod
uwagę, że model ciała stałego jako ośrodka ciągłego ma zastosowanie ograniczone. W większym
stopniu powinny być uwzględnione własności dyskretne materiału. Tego typu filozofia narzuca
niejako automatycznie rozważenie odpowiednich technologii i skal strukturalnych (np. makro, mikro
czy nano)

1. WPROWADZENIE

Ostatnie dwudziestolecie, oprócz innych osiągnięć technicznych, może być zdefiniowane jako okres
burzliwego rozwoju w dziedzinie syntezy i technologii nowych materiałów o specjalnych
własnościach i o ich wprost niewyobrażalnych zastosowaniach w nowoczesnych gałęziach
przemysłu. Unaoczniło to, że znaczny postęp w technice i cywilizacji zależy przede wszystkim od
typu, ilości i jakości materiałów będących do dyspozycji (można tu zacytować słowa z piosenki
Madonny „I am material girl”). Rosnąca ilość materiałów i produkowanych z nich elementów
konstrukcyjnych lub funkcjonalnych stwarza możliwość stosowania materiałów mniej kosztownych o
coraz lepszych własnościach.
Wprowadzenie nowych materiałów o „ egzotycznych” strukturach i własnościach
uwydatniło konieczność rozpatrzenia przede wszystkim zjawisk powierzchniowych, co związane jest
z koniecznością opracowania nowych metod projektowania a tym samym z opracowaniem nowych,
w miarę prostych metod określenia ich własności i kontroli jakości.
Podobnie jak w zagadnieniach ekonomicznych (skala globalna, skala makro czy mikro), w
inżynierii materiałów i nauce o materiałach, w zależności od rozważanych, problemów, winny być
uwzględniane problemy poczynając od skali atomowej, skali kryształu, mikroskali i w końcu skali
makro. Projektowanie nowych materiałów na poziomie strukturalnym, a więc w końcu o
efektywnych własności użytkowych, winno uwzględniać budowę danego materiału, a przede
wszystkim jego skład chemiczny, fazowy i szeroko pojętą morfologię oraz rozkład statystyczny
elementów składowych w różnych skalach.
Stwarza to konieczność opracowania nowych kryteriów wytrzymałości materiałów
z uwzględnieniem ich struktury oraz nowych metod określania własności materiałów z
uwzględnieniem skali na różnym poziomie wymiarowym, poczynając np. od makro aż do
nanostruktury. Szczególnie istotnym są tu np. własności mechaniczne i ich powiązanie ze strukturą,
termodynamiką ciała stałego i skalami strukturalnymi.
Reakcja materiału na przyłożone naprężenie zależy od typu sieci krystalicznej materiału oraz
od wiązań pomiędzy atomami lub molekułami w ciele stałym. Sieć krystaliczna i wzajemne
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położenie w niej atomów może być w znacznym stopniu modyfikowane w procesach i operacjach
technologicznych. Daje to możliwość zmian własności fizycznych materiałów o tym samym składzie
chemicznym. Rodzaj naprężeń i sposób ich przyłożenia do ciała stałego mogą zmieniać własności
materiału w dużo większym stopniu niż zmiana składu chemicznego czy obróbka cieplna.
Nowe podejście przy projektowaniu materiałów o specjalnych własnościach jest nie tylko
techniką czy technologią, ale również fascynującą przygodą intelektualną zwłaszcza, że jest wiedzą
interdyscyplinarną, w skład której wchodzi teoria ciała stałego, mechanika doświadczalna, nauka o
materiałach jak również fizyka i chemia nie wyłączając dziedzin zdrowotnych jak również doznań
estetycznych (np. sztuka, architektura). Można śmiało stwierdzić, że problemy związane z
projektowaniem i technologią nowych materiałów są nowym zjawiskiem kulturalnym tak jak
literatura czy sztuka.

2. PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW

Zasadniczymi problemami projektowania i technologii materiałów to zapewnienie wymaganych
własności przy umiarkowanych kosztach produkcji. Tak, więc, własność a nie sam materiał jest
przedmiotem rozważań czy negocjacji pomiędzy konstruktorem, użytkownikiem i producentem.
Oczywistym jest, że w niektórych przypadkach koszt otrzymania tych własności odgrywa rolę
decydującą a w niektórych rolę mniejszą. Można sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, kiedy
konieczność otrzymania materiału o specyficznych własnościach przeważa nad czynnikiem
ekonomicznym. Znane są także przypadki, kiedy koszt wytworzenia materiału wraz z odpowiednią
technologią elementu o z góry zadanych własnościach może być czynnikiem dominującym.
Koszty opracowania procesów wytwarzania nowych materiałów są rozciągnięte w czasie i
wymagają znacznych środków na prace eksperymentalne. Znaczny wzrost tych kosztów wynika
również stąd, że warunki wyjściowe (np. skład chemiczny, obróbka cieplna) dla nowych materiałów
są jeszcze precyzowane za pomocą prób i błędów, a nie na podstawie systematycznych badań
wszystkich możliwie i termodynamicznie dopuszczalnych składów i form.
Wynika stąd, że pojęcie kosztów konkretnego elementu z danego materiału jest pojęciem
względnym, zależy przede wszystkim od kosztów całkowitych urządzenia lub „zbioru
funkcjonalnego”. Przykładowo, koszt elementu pracującego w nowoczesnym samolocie myśliwskim,
którego cena jest rzędu dziesiątków milionów dolarów, stanowi pewien procent kosztu samolotu.
Gdy nie działa dany element nie działa cały system. Dyskusja zaś, że koszt identycznej części w
samochodzie marki MERCEDES powinien być identyczny jak w samochodzie marki FIAT 126 jest
bezprzedmiotowy.
Z punktu widzenia projektowania nowych materiałów i technologii najistotniejszymi są
własności mechaniczne, fizykochemiczne, termodynamiczne i warunki eksploatacyjne. Nie bez
znaczenia są tu wzajemne relacje tych własności na różnych poziomach strukturalnych.
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Rys. 1. Wstępne kryteria projektowania materiałów i doboru ich technologii.

2.1 Stosowane założenia i podstawowe modele projektowania materiałów
−

−
−

Wśród modeli, będących podstawą projektowania materiałów, można wymienić następujące:
modele oparte na sztywności ciała stałego przy założeniu funkcji liniowej między naprężeniem i
odkształceniem w zakresie sprężystym. Podstawą tego modelu jest prawo Hookea,
nieuwzględniające zmian czasowych i struktury materiału. Projektowanie oparte jest przede
wszystkim na badaniach eksploatacyjnych,
model matematyczny oparty na ciągłości i jednorodności materiału bez uwzględnienia jego
struktury,
model oparty na modelowaniu komputerowym uwzględniającym niektóre elementy struktury
materiału.

Rys. 2. Wstępne kryteria projektowania materiałów i doboru ich technologii.
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2.1.1 Model oparty na prawie Hookea i badaniach eksploatacyjnych
Jeszcze do niedawna jednym z podstawowych kryteriów inżynieryjnego projektowania
elementów z określonego materiału było kryterium związane przede wszystkim ze sprężystością i
wytrzymałością ciała stałego w funkcji takich wielkości jak: siła (naprężenie), odkształcenie,
sztywność (związana z siłą oddziaływania w wiązaniu atomowym).

`

W założeniach obliczeniowych zakładano model ciągły materiału. Pozwalało to na
skorelowanie stałych sprężystości w zależności od stanu naprężenia materiału. We wszystkich
zależnościach obliczeniowych występowały różne typy stałych materiałowych sprężystości materiału
(począwszy od moduły Younga, modułu Kirchoffa czy np. stałej Poissona) wzajemnie ze sobą
skorelowanych. Wielkie zasługi w opracowaniu korelacji między naprężeniem i odkształceniem
należy przypisać Robertowi Hooke (1635-1708). Był on jednym z największych uczonych XVII
wieku, niektórzy porównują go z Leonardo da Vinci, ze względu na skalę odkryć, jakich dokonał w
zakresie fizyki, astronomii, architektury, biologii i medycyny. Odkrycia jego były jednak zaćmione
przez Izaaka Newtona, który był jego wielkim rywalem.
Dla specjalistów w dziedzinie nauki o materiałach prawo to znane jest jako prawo Hookea w
nieco odmiennym stwierdzeniu, a mianowicie:
Naprężenie jest proporcjonalne do odkształcenia i jest niezależne od czasu.
Prawo to odnosi się tylko w sposób ogólny do materiałów sprężystych i to w zakresie
małych odkształceń. W pierwotnej wersji zasada Hookea („ut tensio his vis”) odnosiła się do próbki
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obciążanej tylko w jednym kierunku (sprężyna, drut), FkX, tak więc nie uwzględniała zależności
stałej k od geometrii probki.
Zagadnienie to zostało rozwiązane przez Thomasa Younga (1773-1829), który przedstawił
liniową zależność prawa Hookea, dla przypadku obciążenia jednoosiowego, przyjmując
znormalizowaną gęstość siły (naprężenie) i znormalizowaną miarę odkształcenia eliminując w ten
sposób wpływ geometrii próbki. Jemu też zawdzięczamy znaną postać prawa Hookea w postaci
σEε, (gdzie: σ - naprężenie jednoosiowe, ε = (L/L0) – odkształcenie i E – współczynnik
sprężystości liniowej, na cześć Thomasa Younga zwany również modułem Younga). Niemal
wszystkie materiały zachowują się identycznie, wielkość odkształcenia przy tym samym obciążeniu
zależy od typu materiału. Aby rozróżnić zachowanie się materiałów przy odkształceniu zdefiniowano
stałe materiałowe. O ile odkształcenia materiału są proporcjonalne do naprężeń ich wzajemne
zależności definiuje się jako naprężenia normalne lub ścinające.
Zależności te dla materiału izotropowego spełniają prawo Hookea w postaci: σ=Eεi τ= Gε,
gdzie: E - moduł Younga i G - moduł ścinania; tzw. moduł sztywności).
Następnym etapem w rozwoju teorii sprężystości ciała stałego było zdefiniowania przez
Cauchy’ego trójosiowego stanu naprężenia ciała przez wprowadzenie pojęcia tensora naprężeń
drugiego rzędu. Naprężenia mogą być skierowane dowolnie do powierzchni ciała stałego, i tak np.
obciążenie jednoosiowe może powodować złożony trójosiowy stan naprężeń.
Bardzo niewiele materiałów inżynieryjnych spełnia prawo Hookea, tzn. ich zachowanie nie
jest idealnie sprężyste. Spowodowane jest to przede wszystkim niedoskonałością strukturalną
materiałów. Prawo Hookea stosuje się do bardzo małych odkształceń. Dla większych odkształceń nie
jest spełniona zależność liniowa między naprężeniem i odkształceniem – materiał wykazuje
nieliniowość.
Dosłownie przyjęcie stwierdzenia Hookea “ ut tensio sic vis” miałoby poważne negatywne
skutki w technice. Implikowałoby, że dla wystarczająco małych odcinków krzywej σ - ε, większość
materiałów (włączając w to także szkło, materiały ceramiczne i materiały kruche w swej naturze)
mogłaby być obciążana cyklicznie wielokrotnie, wykazując zawsze naturę sprężystą. Znaczy to, że
nie występowałaby histereza lub nieodwracalne rozproszenie energii mechanicznej i generacja
defektów w skali mikroskopowej, a więc materiał nie ulegałby „starzeniu” czy zmęczeniu.
Mimo że na poziomie naprężenia odpowiadającego granicy proporcjonalności σpl krzywa σ
–ε odchyla się od przebiegu liniowego i nie jest zdefiniowana dokładnie, to moduł Younga określony
z tej krzywej stanowi podstawę obliczeń wytrzymałościowych, nie biorąc pod uwagę, iż przy
obciążeniach cyklicznych jednym z podstawowych problemów zmęczenia materiałów jest to, że
powtarzające się cykle naprężenia na poziomie obciążeń dużo poniżej granic proporcjonalności
mogą, wg. Erbera [1], powodować zniszczenie materiału na skutek akumulacji uszkodzeń. Wielkość
energii rozpraszanej w cyklu obciążenia dostarcza przekonywującego argumentu, że obserwowana
proporcjonalność między naprężeniem i odkształceniem (σ = Eε), przedstawia raczej “efektywne” a
nie idealne zachowanie się jak to opisuje prawo Hookea.
Brak uwzględnienia struktury i defektów w ciele stałym znacznie ogranicza możliwość
projektowania materiałów funkcjonalnych na podstawie przyjętych założeń. W przypadku zaś
elementów z materiałów konstrukcyjnych jest przyczyną zwiększenia przekroju konstrukcji, co z
kolei powoduje zwiększenie ciężaru i pogorszenie estetyki konstrukcji. W tym wypadku często mówi
się o „przeprojektowaniu” konstrukcji lub o zbyt dużym współczynniku bezpieczeństwa. Taka
filozofia projektowania jest nie do przyjęcia np. w konstrukcjach lotniczych czy kosmicznych, dla
których obok bezpieczeństwa istotne są takie parametry jak ciężar, manewrowalność, szybkość i
zużycie paliwa.
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Zbyt duży współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji, rozważając obecny postęp techniczny,
określa Gordon [2] jako „współczynnik ignorancji”. Współczynnik ten wynika z niezgodności
wytrzymałości teoretycznej i tej obserwowanej w doświadczeniu, na skutek nieuwzględnienia
struktury rzeczywistej materiału a w szczególności defektów mikrostruktury. Nie potrzeba dużej
wiedzy akademickiej, aby zauważyć, że struktura dowolnego materiału może ulegać zmianom tak w
zakresie ilościowym jak i jakościowym w zależności od stosowanej technologii, warunków pracy a
także od rozpatrywanej skali struktury.
Innym poważnym zagadnieniem jest, że jeszcze obecnie projektowane nowe materiały
określane są na podstawie założonych warunków eksploatacyjnych urządzenia lub konstrukcji np.
sztywność, wytrzymałość, temperatura, itp. bez poddania ich dalszym ograniczeniom takim jak np.
wytrzymałość na pękanie lub wymaganie długotrwałej wytrzymałości na zmęczenie, pełzanie czy
zmęczenie-pełzanie, nie mówiąc już o wpływie środowiska na te własności i zanieczyszczeniu
środowiska czy recyklacji zużytych elementów.
Te ostatnie ograniczenia są rozważne jako „afterthought” podczas projektowania nowego
materiału i decyzji o jego użytecznych zastosowaniach i warunkach eksploatacyjnych.
Nie jest to z pewnością optymalne podejście do projektowania materiałów o założonych
własnościach.
Taki sposób projektowaniu materiału może wykluczyć go z dalszego opracowania, o ile
ograniczenia, co do warunków pracy są zbyt złożone. Np. w przypadku materiałów
międzymetalicznych lub kompozytów ceramicznych istnieje znaczne prawdopodobieństwo w tym
względzie. Obecne teorie stosowane jako baza projektowania inżynieryjnego jeszcze nie
uwzględniają mikrostruktury materiału, mimo że mogłaby być ona „pomostem” łączącym w
szerokim zakresie procesy odkształcenia i zniszczenia materiału.
Oprócz określonych w specyfikacji własności, materiał powinien oznaczać się trwałością
tychże własności. Atrybuty materiału odniesione do jego trwałości powinny być przypisane do jego
struktury. Zważając, że nie są one własnościami „stacjonarnymi” i zależą od przebiegu zmian
mikrostruktury związanej z generacją i propagacją dyslokacji i innych makro i mikro defektów (np.
formacji uszkodzeń, tworzenia się gradientów składu chemicznego i fazowego na skutek dyfuzji),
materiały te są dalekie od równowagi termodynamicznej, a ich własności zależą od skali, w jakiej są
one rozważane (makro, mikro do nanostruktury). Należy również pamiętać, że większość materiałów
posiada mikrostruktury metastabilne, ulegające ciągłej ewolucji w warunkach pracy, np. podczas
eksploatacji w wysokich temperaturach, przy odkształceniach niesprężystych. Projektowanie
materiału, według Olsona [3], wymaga większego zrozumienia ilościowych zależności
mikrostruktura – własność, które mogą być otrzymane poprzez symulacje reprezentatywnych i
realistycznych mikrostruktur stanowiąc podstawę rozwoju technologii materiałów.

2.1.2. Uściślenie pojęć przy dyskusji własności mechanicznych materiałów
Naprężenie i wytrzymałość nie są terminami równoważnymi. Naprężenie jest funkcją
przyłożonego obciążenia, zaś wytrzymałość jest stałą materiałową. Wytrzymałość mechaniczna ciał
stałych jest efektem działania sił spójności między atomami, które zależą głównie od charakteru
wiązania, ale także od innych czynników jak typ sieci, kierunek działania sił względem osi
krystalograficznych, obecność defektów sieci, temperatura, warunki odkształcenia i inne.
Z punktu widzenia inżynieryjnego rozpatrywana jest wytrzymałość konstrukcji, definiowana
jako obciążenie (zwykle wyrażane w niutonach lub kilogramach siły), pod działaniem którego
konstrukcja ulega zniszczeniu.
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Rys. 3. Definicje naprężenia, wytrzymałości materiału i wytrzymałości konstrukcji.

Nie zawsze takie rozgraniczenia są wyraźnie podkreślane. Aby mówić jednoznacznie o
materiale z punktu widzenia jego własności mechanicznych, należy wyraźnie podać definicje
naprężenia, odkształcenia, wytrzymałości, sztywności jak i odporności na uderzenia dynamiczne
(ciągliwość). Wytrzymałość materiału określamy jako obciążenie na jednostkę powierzchni (np.
MN/m2 lub kG/cm2) konieczne do zniszczenia pewnego elementu tego samego materiału. Jest ona
taka sama dla wszystkich próbek danego ciała stałego (zwykle w użyciu są próbki znormalizowane).
I tak np. wytrzymałość materiałów na rozciąganie jest naprężeniem rozciągającym, przy którym
następuje zerwanie próbki. Należy podkreślić, że jest to wielkość średnia statystyczna z badań
pewnego zbioru próbek.
Oczywiste jest, że celem wytrzymałościowych obliczeń inżynieryjnych jest przewidzenie
wytrzymałości pewnej struktury lub elementu na podstawie znanej wytrzymałości materiału, z
którego są one wykonane. Jak podano naprężenie określane jest jako stosunek siły na jednostkę
powierzchni, np. MN/m2. Odkształcenie zaś jest stosunkiem zmiany długości ∆L/Lo (Lo – długość
wyjściowa) materiału pod wpływem naprężenia. Dla danego materiału, stosunek naprężenia do
odkształcenia w zakresie sprężystości jest określany jako moduł sprężystości Younga.
Określa on sztywność materiału. Pojęcie to nie jest równoznaczne z wytrzymałością
materiału, które jest naprężeniem wymaganym do jego zniszczenia. Dowolny materiał sprężysty przy
naprężaniu magazynuje energię odkształcenia, obliczoną na jednostkę objętości, którą może
akumulować bez uszkodzeń. Energia odkształcenia sprężystego (zwana również sprężystością
powrotną; „resilience”) materiału lub struktury jest ilością energii odkształcenia niepowodującą
trwałego odkształcenia materiału. Inną wielkością, często stosowaną przy omawianiu własności
mechanicznych materiałów (często myloną z „resilence”), jest „toughness” lub „fracture energy ”
(odporność na uderzenia dynamiczne lub energia pękania), która jest ilością energii (nie naprężenia)
wymaganej do zniszczenia danego przekroju materiału.
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Wielkości te nie są równoznaczne z wytrzymałością materiału. Istotnymi własnościami
mechanicznymi materiałów poza wymienionymi, a rozważanymi przy projektowaniu materiałów, są
takie wielkości jak: energia zniszczenia (fracture energy), energia akumulowana oraz kształt i wymiar
krytycznego pęknięcia w materiale. I tak np., energia potrzebna do zniszczenia stali węglowej może
być prawie milion razy większa od potrzebnej do zerwania elementu ze szkła o takim samym
przekroju powierzchni, mimo że ich wytrzymałość na rozciąganie jest prawie taka sama. Można więc
przyjąć za słuszne stwierdzenie Gordona [2]:

2. 1. 3. Model matematyczny oparty na ciągłości i jednorodności struktury ciała stałego
Aby móc stosować metody matematyczne przy rozważaniach własności mechanicznych, w
klasycznej teorii sprężystości przyjmuje się model ośrodka ciągłego, mimo że ciała stałe krystaliczne
(np. metale, ceramika) jak i ciała bezpostaciowe (np. szkło) charakteryzują się budową dyskretną.
Założenie klasycznej teorii sprężystości o izotropowości i jednorodności ciała stałego są
motywowane tym, że kryształy stanowiące materiał polikrystaliczny są bardzo małe a ich zawartość
w jednostce objętości materiału wynosi miliony. Nie zważając na to, że charakterystyki sprężystości
kryształów mogą być różne w zależności od ich orientacji, ich rozkład jest przypadkowy i własności
sprężyste materiału są uśrednieniem charakterystyk poszczególnych kryształów. Przypadkowa
orientacja poszczególnych ziarn w materiałach polikrystalicznych pozwala uważać je za materiały
izotropowe przy rozważaniu inżynieryjnych własności sprężystych, zaś ich wytrzymałość na
zniszczenie jest wartością średnią wytrzymałości w skali mikroskopowej i zależy od procesu pękania
poprzez ziarna lub wzdłuż ziarn monokrystalicznych. Przy takich założeniach (model ośrodka
ciągłego), dowolny element wyodrębniony z objętości materiału posiada identyczne własności jak
cały materiał i nie uwzględnia anizotropii ciała stałego. Materiały mono i polikrystaliczne uważane są
za ciała jednorodne, które reagują w odpowiedni sposób, kiedy zostanie do nich przyłożone
obciążenie, lub jakikolwiek bodziec zewnętrzny. Tak więc, po przyłożeniu pewnego „bodźca” do
ciała stałego będziemy obserwowali jego reakcje. Ogólnie powiemy, że własność materiału jest tym,
co łączy bodziec z reakcją i odwrotnie. Aby określić własności materiału należy opisać powyższe
zależności w formie matematycznej. Należy przy tym sprecyzować dokładniej sens fizyczny bodźca
określając go jako pole sił F. Jeśli reakcję materiału na bodziec zewnętrzny oznaczymy jako funkcję
pola, którym może być pole elektryczne, pole naprężeń, pole magnetyczne lub termiczne etc,
wówczas R=R(F). Funkcję tę można rozwinąć w szereg Maclaurina w pobliżu zerowej wartości pola
zakładając, że jest ona ciągła, a więc różniczkowalna. Po rozwinięciu otrzymujemy zależności
podane na rys. 3. Stan materiału przy zerowym polu jest określony przez R0, zaś własność określoną
jako P, możemy wówczas zastąpić różniczką: δnR / δFn = Pn. Zaniedbując składniki w potędze
wyższej niż 1, otrzymujemy wyrażenie w postaci R = R0+PF. Biorąc pod uwagę, że pewne
własności np. takie jak sprężystość są w większości przypadków liniowe, R0 = 0, wtedy wyrażenie
upraszcza się do postaci R = PF.
Mimo, że w dziedzinie obliczeń w skali makro dokonano bardzo znacznych postępów
szczególnie dzięki informatyce (poprzez komercjalnie dostępne kody obliczeniowe), to modele te nie
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uwzględniają mikrostruktury materiału. Założenie zaś ciągłości i jednorodności materiału (tzw.”first order continuum theory”) wg. McDowela [4] i Asaro [5] ma tę wadę, że modele oparte na tych
założeniach traktują w ten sam sposób materiały mono i polikrystaliczne. Stanowi to w wielu
przypadkach, np. dla nanomateriałów, duże przybliżenie i dość znaczny kompromis, biorąc pod
uwagę, że materiały polikrystaliczne mają mikrostruktury heterogeniczne o zróżnicowanej
plastyczności ziarn wynikające z procesów technologicznych [4].

Rys. 3. Reakcja materiału w zależności od jego własności i obciążenia w zakresie sprężystości.

2. 1. 4 Modelowanie komputerowe własności ciała stałego
Obecnie opracowywane modele fizyczne mikroplastyczności, w zarysach ogólnych, opierają
się na takich zjawiskach jak nierównowagowa generacji dyslokacji i ich propagacji z uwzględnieniem
tak bliskiego jak i dalekiego zasięgu oddziaływania pola naprężeń (tzw. skala oddziaływania). Pewne
własności materiałów, jak np. plastyczność, są dalekie od liniowych w skali polikryształu. Zwykle,
aktualne modele ciała stałego zakładają, że w bardzo wąskim obszarze własności mechaniczne
materiałów mogą być traktowane jako liniowe w funkcji przyłożonego obciążenia. Pozwala to na
wyprowadzenie matematycznych zależności i określenie lokalnej reakcji w obszarze
mikroskopowym dla „ciągłego polikryształu” stosując różne kryteria i techniki uśredniania. Jednak
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różne matematyczne techniki uśredniania są jeszcze dość kontrowersyjne, a więc i otrzymane
zależności między naprężeniem i odkształceniem będą różne.
W opisie użytecznych własności materiału istotne jest zdefiniowanie objętości
reprezentatywnej materiału na tyle dużej, aby była ona statystycznie odpowiednia dla całego ciała
stałego. Przykładowo, rozważając polikryształ powstaje pytanie ile ziarn w obszarze materiału
polikrystalicznego należy rozważyć, aby przyjęty obszar utworzony przez te ziarna można było
„rozciągnąć” na cały element materiału. Jest to dylemat przy projektowaniu komputerowym „atom by
atom” lub „ grain by grain „.
Występuje wiele problemów, w których niejednorodna reakcja materiału na jednorodny
bodziec nie jest jeszcze rozwiązana. Takie np. zjawiska jak pękanie korozyjne pod wpływem
naprężenia jest zjawiskiem w dużej mierze nieliniowym. Niejednorodna reakcja na bodziec
jednorodny zależy przede wszystkim od własności anizotropowych materiału.

3. PODSUMOWANIE STANU WIEDZY O PROJEKTOWANI MATERIAŁÓW

Stosowane modele ciała stałego nie dostarczają praktycznych podstaw do projektowania materiałów
o specjalnych własnościach, a w szczególności materiałów funkcjonalnych, dla których obok
własności objętościowych bardzo istotne są własności powierzchniowe. Dotyczy to przede
wszystkim struktur wielofazowych. Szczególnie przy cyklicznych zmianach obciążenia obserwuje się
często wpływ morfologii faz, rozkładu i orientacji ziaren oraz granic matryca-ziarno fazy. Z reguły,
pasma poślizgu wywołane przez naprężenia ścinające można obserwować tak wewnątrz ziaren lub
wewnątrz grupy ziaren matrycy stykających się z ziarnami fazy (materiały wielofazowe czy
kompozytowe). Rozkład orientacji ziaren ma znaczny wpływ na wielkość akumulowanej energii
odkształcenia i w efekcie końcowym na zniszczenie materiału.
Aby rozwiązać ten trudny problem wymagane są nowe podstawy teoretyczne projektowania
materiałów a te z kolei narzucają również opracowanie nowych metod badawczych. Powinny one
obejmować między innymi określenie własności materiałów w przypadku zmiennego obciążenia,
odwracalnego odkształcenia plastycznego w różnych skalach wymiarowych (makro, mikro i
submikro) i innych własności ciała stałego w powiązaniu z własnościami krystalograficznymi,
termodynamicznymi a także z wieloma innymi wielkościami fizykochemicznymi.
Otrzymane tego typu dane mogłyby być wówczas wykorzystane przy opracowaniu i
sprawdzeniu modeli pozwalających na powiązanie własności sprężystych i niesprężystych ze
strukturą materiału, co jest szczególnie ważne przy projektowaniu optymalnych konfiguracji
morfologicznych mikrostruktur materiałów wielofazowych.
Są to zagadnienia bardzo kompleksowe wymagające w pierwszej kolejności selekcji
wymaganych parametrów obliczeniowych w funkcji aktualnego stanu wiedzy (układy fazowe,
możliwości termodynamiczne, krystalografia, etc), narzuconych parametrów funkcjonalnych
materiału, możliwości syntezy i aktualnie dostępnych technologii. Wydaje się, że mimo olbrzymiego
postępu w dziedzinie informatyki, tzw. komputerowe projektowanie materiałów nie może
wyeliminować eksperymentalnych prac badawczych, może ono tylko służyć do wstępnego
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przewidywania tak potrzebnego przy projektowaniu materiałów. Zawsze dla realnego sprawdzenia
modelu będą potrzebne wyniki doświadczalne – „input”. Tak więc, czasami słusznie mówi się o
nowoczesnej alchemii.
Nowe teorie opisujące własności wytrzymałościowe ciała stałego powinny być oparte na
systemach wiedzy podstawowej o materiałach z uwzględnieniem różnych skal (od nano do
mikrostruktur), zaś stosowane symulacje komputerowe winny w większej mierze uwzględniać
zależności „własność – struktura”, biorąc pod uwagę skalę strukturalną. Czynniki te będą z
pewnością odgrywać coraz znaczniejszą rolę w projektowaniu i technologii materiałów.
Niedokładność danych wejściowych przy aktualnie stosowanych inżynieryjnych metodach
projektowania materiału wynika z tego, że dostępne dane nie uwzględniają skali strukturalnej
materiału. Zwykle wykorzystuje się objętościowe własności makro materiału, których podstawą jest
skala mikro, skala atomowa; np. moduł Younga, ciepło właściwe, współczynniki dyfuzji, etc.
Występuje tu pewien paradoks w sensie poziomu strukturalnego materiału. Wykorzystuje się
własności materiału mające znaczenie fundamentalne na poziomie struktury atomowej (energia, siły
międzyatomowe, oddziaływanie elektrostatyczne, etc.) czy w skali nanometrycznej, gdzie zjawiska
powierzchniowe są pierwszorzędnej wagi, podając własności w skali objętościowej makro; nie
mówiąc już o strukturze elektronicznej atomu czy molekuły, która może być oszacowana tylko na
poziomie mechaniki kwantowej.
Wiadomo przecież, że nie ma bezpośrednich zależności pomiędzy rozpatrywanymi skalami,
przeto więc formułowane wnioski odnośnie pewnych własności materiału otrzymane w skali
atomowej nie mogą być automatycznie przenoszone na własności materiału w skali makro. W tym
przypadku należy określić prawa fenomenologiczne na bazie określonej statystyki i tylko dla
specyficznie podanych warunków. Wynika stąd, że projektowanie nowych “egzotycznych”
materiałów powinno w większym stopniu uwzględniać zależnościach własność - struktura z
jednoczesnym uwzględnieniem danych eksperymentalnych oraz parametrów syntezy materiału.
Praktyczne korzyści stosowania różnych skal są szczególnie istotne, jeśli chodzi o lepszy opis
struktur dyslokacyjnych tak podczas monotonicznego jak i cyklicznego obciążenia, pozwalając na
uwzględnienie energii zmagazynowanej podczas obciążenia jak i pseudo-stabilności mikrostruktur.
Opracowanie podstaw sprężystości i plastyczności z uwzględnieniem mikrostruktury materiału w
funkcji różnych skal i czasu pozwoliłoby, wg McDowela [6], na:
− zaprojektowanie mikrostruktury materiału o szczególnych charakterystykach tak przy
odkształceniu sprężystym jak i plastycznym,
− logiczne i zunifikowane opracowanie teorii formowania i ewolucji defektów podczas
odkształcenia dla różnych wielkości skal strukturalnych.
W niektórych przypadkach takich, jak cienkie powłoki lub urządzenia optoelektroniczne
potrzeba precyzyjnych modeli dyslokacji lub nawet analizy kwantowej jest oczywista. W innych
przypadkach np. projektowanie materiałów strukturalnych odpornych na pewne typy pękania,
istniejące modele są w pełni wystarczające do uzyskania potrzebnych, informacji zakładając
rozwiązania kompromisowe, co do struktury materiału.
Oprócz zagadnień związanych z wpływem mikrostruktury na własność materiałów
w projektowaniu należy uwzględnić wpływ procesów technologicznych na możliwość otrzymania
pożądanych mikrostruktur. Znaczy to, że przede wszystkim należy rozważyć charakterystyki
termodynamiczne i stabilność mikrostruktury tak często zaniedbywane w projektowaniu nowych
materiałów. Normalnie, milcząco zakłada się, że obszary składów chemicznych, fazowych i
morfologia mikrostruktur jest do przyjęcia w szerokich zakresach. W rzeczywistości jednak, właśnie
termodynamika dyktuje możliwe i stabilne mikrostruktury, np. w zależności od temperatury i historii
sprężystego czy niesprężystego odkształcenia. Wynika stąd, że przy projektowaniu materiału o
zadanych własnościach należy uwzględnić skalę, w której struktura materiału będzie rozważana.
Wcześniej opracowane modele termodynamiczne i kinetyczne materiałów są wystarczające w tym
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względzie i są powszechnie stosowane przy analizie dostępnych struktur. Jedynym mankamentem
tych modeli jest brak połączenia z odkształceniem niesprężystym i ze zmagazynowaną energią
odkształcenia.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować, w sposób syntetyczny, następujące
wnioski:
• ISTNIEJĄCE MODELE CIAŁA STAŁEGO NIE DOSTARCZAJĄ POTRZEBNYCH
PODSTAW DO PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW O Z GÓRY ZADANYCH
WŁASNOŚCIACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH.
• ISTNIEJĄCE MODELE CIAŁA STAŁEGO W NIEWYSTARCZAJĄCY SPOSÓB
UWZGLĘDNIAJĄ STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI POWIERZCHNIOWE MATERIAŁU,
PRZEZ CO NIE MOGĄ BYĆ WŁAŚCIWIE ZASTOSOWANE DLA CIENKICH WARSTW I
POKRYĆ.
• W PROJEKTOWANIU KOMPUTEROWYM WYSTĘPUJĄ TRUDNOŚCI W PRZYPADKU
MATERIAŁÓW POLIKRYSTALICZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIA
„obszaru reprezentatywnego” dla określenia zależności naprężenie-własność-struktura”
• MODELE KOMPUTEROWE W MAŁYM STOPNIU UWZGLĘDNIAJĄ ZACHOWANIE SIĘ
MATERIAŁU
PRZY
CYKLICZNYCH
OBCIĄŻENIACH
MATERIAŁU,
NIE
UWZGLĘDNIAJĄC ZMĘCZENIA MATERIAŁU.
• OPRACOWYWANE MODELE STOSOWANE PRZY PROJEKTOWANIU NOWYCH
MATERIAŁÓW WINNY UWZGLĘDNIAĆ:
− strukturę materiału,
− wzajemne zależności naprężenie – odkształcenie - struktura – zjawiska termofizyczne
(szczególnie struktura – własności mechaniczne –termodynamika ciała stałego),
− projektowanie nowych materiałów na poziomie strukturalnym, a więc w końcu efektywnych
własności użytkowych, winno uwzględniać budowę danego materiału, a przede wszystkim
jego skład chemiczny, fazowy i szeroko pojętą morfologię i rozkład statystyczny elementów
składowych w różnych skalach strukturalnych
− model winien oprócz specyfikacji własności materiału uwzględnić trwałość struktury w
czasie,
− mikrostruktura może stanowić „pomost” łączący w szerokim zakresie odkształcenie,
zniszczenie i akumulacja i rozproszenie energii mechanicznej przy cyklicznych obciążeniach
materiału.
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STALE AUSTENITYCZNE NOWEJ GENERACJI
STOSOWANE NA URZĄDZENIA ENERGETYKI
O PARAMETRACH NADKRYTYCZNYCH I ICH SPAWANIE
Jerzy Brózda
Instytut Spawalnictwa – Gliwice
Spalanie węgla kamiennego i brunatnego w kotłach energetycznych wprowadza do atmosfery dużą
ilość zanieczyszczeń. Przez zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary można zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń i zwiększyć sprawność bloków energetycznych, co wymaga jednak stosowania materiałów konstrukcyjnych nowej generacji, m. in. stali austenitycznych.
Przedstawiono rozwój w świecie bloków na parametry nadkrytyczne i ultra nadkrytyczne oraz stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Zamieszczono wykaz stali austenitycznych stosowanych w budowie kotłów energetycznych. Podano podstawowe charakterystyki stali austenitycznych nowej generacji i omówiono zasady ich kształtowania oraz spawania.

1. ZAKRES STOSOWANIA STALI AUSTENITYCZNYCH

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce oparte jest na węglu kamiennym i brunatnym, którego
duże zasoby będą stanowiły podstawowe źródło energii przez kolejne dziesięciolecia. Spalanie węgla
w kotłach energetycznych powoduje jednak emisję do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń w
postaci dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i różnego rodzaju pyłów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23 października 2001 r. w sprawie
„Ograniczenia emisji niektórych źródeł zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw”
ustala graniczne wartości dopuszczalne dla tych zanieczyszczeń [1]. Oznacza to, że wspomniana
dyrektywa dotyczy całej krajowej energetyki zawodowej, a także w dużej części energetyki przemysłowej i komunalnej, gdzie 97% (140,8 TWh) całkowitej energii wytwarzanej jest z paliw stałych
(węgiel kamienny i brunatny) [3]. Źródła energii elektrycznej i ciepła (elektrownie, elektrociepłownie
i ciepłownie) będą musiały ograniczyć w ściśle określonym harmonogramie emisje: SO2, NOx
i pyłu [2, 3].
Krajowy system elektroenergetyczny jest w dużej mierze przestarzały [4, 5]. 40 bloków o
mocy 200 MW osiągnęło w roku 2000. wiek 25-38 lat. Mimo prowadzenia przez wiele elektrowni i
elektrociepłowni inwestycji proekologicznych, nadal spora liczba jednostek jest mało efektywna i nie
spełnia norm dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń NOx, SO2 i CO2 [1]. Obserwuje się, w wielu
przypadkach, obniżenie, już i tak niskiej, sprawności i dyspozycyjności bloków oraz wzrost awaryjności i kosztów remontów. Jednocześnie krajowy system energetyczny oceniany jest jako mało
sprawny. Specjaliści branży energetycznej są zgodni, że obecne elektrownie będą w stanie zaspokoić
potrzeby energetyczne kraju tylko do 2007– 08 roku, przy założeniu ciągłej modernizacji bloków o
łącznej mocy do 2000 MW rocznie.
Przez zwiększenie parametrów pary (temperatury i ciśnienia) do wartości nadkrytycznych
można zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększyć sprawność bloków energetycznych (rys.1). Wymaga to jednak zastosowanie materiałów konstrukcyjnych o większej wytrzymałości
na pełzanie i zwiększonej odporności na utlenianie. W zależności od temperatury pracy stosuje się
stale ferrytyczne, stale austenityczne i stopy niklu.
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Rys.1. Wpływ parametrów pary na: a) emisję zanieczyszczeń oraz b) przyrost sprawności bloków energetycznych.

Na rysunku 2 podano nadkrytyczne parametry bloków energetycznych zbudowanych w różnych krajach oraz zakresy temperatur pracy stali ferrytycznych, austenitycznych i stopów niklu [8].
Górny zakres temperatur stosowania stali ferrytycznych zwiększył się z 560oC do 630oC, a w przyszłości osiągnie 650oC.
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Rys. 2. Parametry bloków energetycznych o nadkrytycznych i ultra nadkrytycznych parametrach pary [8].

Ciekawa jest historia rozwoju bloków na parametry nadkrytyczne w Stanach Zjednoczonych
[9, 10]. W roku 1959 najwyższe wówczas na świecie parametry pary (345 bar/649/566/566oC) zastosowano w bloku 325 MW (z podwójnym przegrzewem wtórnym) w elektrowni Eddystone I, należącej do Philadelphia Electric Co. Poprzedzone to było uruchomieniem w roku 1957 w elektrowni
Philo należącej do AEP-Ohio Power bloku 125 MW (314 bar, 621oC z podwójnym przegrzewem
wtórnym 566/538oC). Tak wysokie parametry pary świeżej wymagały zastosowania do budowy
przegrzewaczy stali austenitycznych. Dyspozycyjność tych bloków była jednak bardzo niska. Miały
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na to wpływ nieodpowiednia jakość stali oraz usterki montażowe. Wysokie koszty inwestycyjne,
problemy eksploatacyjne i niewystarczająca trwałość stali austenitycznej z jednej strony, oraz niska
cena paliwa, z drugiej strony, skłoniły Amerykanów do wycofania się ze stosowania ultra nadkrytycznych parametrów pary. Przez dłuższy czas budowano jednak w Stanach Zjednoczonych bloki na
parametry nadkrytyczne. W latach 1960 ÷ 1990 zbudowano łącznie 162 bloki, w tej liczbie 121 bloków opalanych węglem, 40 na gaz ziemny a tylko 1 na olej opałowy. W latach 90. praktycznie nie
budowano w USA nowych bloków węglowych [9].
W Danii pierwszy blok na parametry nadkrytyczne uruchomiono w 1984 r. [9]. Do roku
1998 w elektrowniach należących do ELSAM oddano do eksploatacji 4 bloki na parametry nadkrytyczne oraz dwa bliźniacze bloki na parametry ultra nadkrytyczne.
W ramach programu THERMIE, wspieranego przez Unię Europejską, wykonywany jest
projekt bloku na niespotykane dotychczas parametry pary świeżej 375 bar/700oC z dwustopniowym
przegrzewem wtórnym. Rozpoczęcie budowy przewidziane jest w roku 2007 [9].
W Niemczech wybudowano w ostatnich latach szereg bloków o parametrach nadkrytycznych opalanych węglem brunatnym (Schwarze Pumpe, Boxberg IV, Lippendorf i Niederaußem). Do
budowy kotła K w elektrowni Niederaußem oprócz stali P/T91 i E911 zastosowano stal austenityczną
X3 CrNiMoN 17 13 [7].
W Japonii, która jest jednym z liderów wdrażania układów o parametrach nadkrytycznych,
pracuje ok. 22 bloków o parametrach 24-25MPa/566-610oC w tym dwa bloki o parametrach
31MPa/566oC [8, 21].
Na rysunku 3 przedstawiono rozwój elektrowni parowych w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i w Chinach [14].
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Rys. 3. Rozwój elektrowni z turbinami parowymi w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i w Chinach [14].

W Polsce budowane są obecnie dwie jednostki na parametry nadkrytyczne: w Elektrowni
Pątnów II blok o mocy 460 MW(26,6 MPa/544oC) i w Elektrowni Łagisza w Będzinie - blok CFB
460 MW z kotłem fluidalnym (27,5 MPa/560oC). W pracujących starych typowych blokach 200 MW
parametry pary wynoszą 13 MPa/540oC [13].
Rozwój energetyki cieplnej w kierunku stosowania wyższych temperatur pary, a tym samym
osiągania większej sprawności, jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. W części kotłowej bloku energetycznego kluczowymi elementami są szczelne ściany
wykonane z cienkościennych rurek, przegrzewacze i przegrzewacze wtórne pary oraz grubościenne
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rury pary świeżej i komory. Wymagania stawiane każdemu spośród tych elementów obejmują: łatwość kształtowania, spawania i obróbki cieplnej. Poza tym stosowane stale powinny charakteryzować się [7]:
• wystarczającą odpornością na utlenianie, tak aby narastanie warstewki tlenków wewnątrz rurek i
rur nie powodowało nadmiernego wzrostu temperatury ich ścianki;
• odpowiednią odpornością na korozję, aby zapewnić jak najmniejsze ubytki materiału od strony
paleniska;
• takimi własnościami mechanicznymi, aby zapewnić długotrwałą pracę w wysokiej temperaturze
(wytrzymałość na pełzanie) uwzględniając cykliczność obciążeń (odporność na niskocyklowe
zmęczenie cieplne).
W wyniku szeroko prowadzonych badań w skali międzynarodowej w ostatnich dwóch dziesięcioleciach opracowano i wprowadzono do energetyki szereg nowych stali i stopów na elementy
kotłów parowych i turbin. Obecnie można zbudować opalany węglem blok energetyczny o ultra
nadkrytycznych parametrach pary 325 barów i 610oC [15]. Materiały te obejmują:
stale ferrytyczne - stosowane do 650oC
stale austenityczne - stosowane do 700oC
stopy na bazie niklu - stosowane do 750oC.

Maksymalne dopuszczalne naprężenie
[MPa]

Przy czym grupa „stali ferrytycznych” obejmuje stale ferrytyczno-perlityczne, bainityczne i martenzytyczne. Podany zakres zastosowania tych materiałów wynika z ich wytrzymałości na pełzania w
poszczególnych temperaturach (rys. 4 [16]) i ich odporności na utlenianie.
210
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Inco 740
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T 92
T 23
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T 91
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Rys. 4. Maksymalne naprężenia dla materiałów stosowanych w budowie bloków energetycznych o parametrach
nadkrytycznych [16]
stale ferrytyczne,
stale austenityczne,
stopy niklu

Wraz z temperaturą pracy wzrasta również cena stali stosowanych na urządzenia pracujące w tych
warunkach, co ilustrują dane zamieszczone na rysunku 5.
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Stal węglowa
Stal niskostopowa CrMo

Względny koszt materiału

Stal 9-12%Cr
Stal 18%Cr-8%Ni
Stal 15%Cr-15%Ni
Stal austenityczna 20-25%Cr
Stal o dużej zawartości
Cr i Ni

Dopuszczalna temperatura pracy
o
przy naprężeniu 49 MPa [ C]

Rys. 5. Zależność względnego kosztu materiału od dopuszczalnej temperatury metalu przy naprężeniu 49 Mpa.

2. ROZWÓJ STALI AUSTENITYCZNYCH

Rozwój stali austenitycznych wg publikacji [16] przedstawiono na rysunku 6, a w
tablicy 1 podano skład chemiczny stali nowej generacji stosowanych w budowie kotłów energetycznych.
Zestawione w tablicy 1 stale austenityczne o wysokiej wytrzymałości stosowane są na rury
przegrzewaczy i przegrzewaczy wtórnych i można je podzielić na cztery grupy w zależności od zawartości chromu: 15Cr, 18Cr, 20-25Cr i wyższej [16]. W początkowym stadium rozwoju tych stali
dodawano Ti i Nb w celu ich stabilizacji dla podniesienia odporności korozyjnej, następnie obniżono
zawartości tych pierwiastków stabilizujących, aby zwiększyć wytrzymałość na pełzanie, z kolei dodano Cu dla uzyskania umocnienia przez drobne wydzielenia fazy bogatej w miedź i zmodyfikowano
obróbkę cieplną. Dalsze trendy polegały na stabilizacji austenitu przez wprowadzenie 0,2 % azotu i
dodaniu wolframu w celu umocnienia roztworowego. Najwyższą wytrzymałość na pełzanie ma stal
SAVE 25, lecz jej odporność na korozję wysokotemperaturową w środowisku spalin nie jest zadawalająca [16, 17, 18].
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Obróbka
cieplna

Optymalizacja
składuchem.

DodatekCu

( ) oznacza wytrzymałość na pełzanie w temp. 600 oC dla 10 000 h

Wysoki Cri Ni

Rys. 6. Rozwój stali austenitycznych na urządzenia w energetyce [16].
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Tablica 1. Nominalny skład chemiczny stali austenitycznych stosowanych w budowie kotłów energetycznych [16]
Grupa stali

Gatunek stali (JIS)
ASME
JIS

TP304H
Super 304H
TP321H
18Cr – 8 Ni Tempaloy A-1
TP316H
TP347H
TP347 HFG
17-14CuMo
15Cr – 15Ni
Esshete 1250
TP310
TP310NbN (HR3C)
Alloy 800H
20 – 25Cr
Tampalloy A-3
NF709
SAVE25
CR30A
Wysoki Cr
HR6W
i Ni
Inconel 617

SUS304HTB
SUS304J1HTB
321HTB
SUS321J1HTB
SUS316HTB
TP347HTB

C

0,08
0,10
0,08
0,12
0,08
0,08
0,08
0,12
0,12
SUS310TB
0,08
310J1TB
0,06
NCF800HTB 0,08
SUS309J4HTB 0,05
SUS310J2TB 0,15
0,10
0,06
0,08

Si Mn Ni
0,4
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,4
0,5
0,1
0,3
0,4
0,4

1,6
0,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,7
6,0
1,6
1,2
1,2
1,5
1,0
1,0
0,2
1,2
0,4

8,0
9,0
10,0
10,0
12,0
10,0
10,0
14,0
10,0
20,0
20,0
32,0
15,0
25,0
18,0
50,0
43,0
54,0

Cr Mo W V
18,0
18,0
18,0
18,0
16,0
18,0
18,0
16,0
15,0
25,0
25,0
21,0
22,0
20,0
23,0
30,0
23,0
22,0

Nb

Ti

B

Inne

- - - 0,40 3,0 Cu, 0,10 N
- 0,5
- - 0,10 0,08
2,5 - - - 0,8
- - 0,8
2,0 - - 0,4 0,3 0,006
3,0 Cu
1,0 - 0,2 1,0 0,06
- - - 0,45 0,2 N
- 0,5
0,4 Al
- - 0,7
- 0,002
0,15 N
1,5 - - 0,2 0,1
- 1,5 - 0,45 3,0 Cu, 0,2 N
2,0 - 0,2
0,03 Zr
- 6,0 - 0,18 0,08 0,003
8,5 - 12,5 Co, 1,2 Al

3. CHARAKTERYSTYKA STALI AUSTENITYCZNYCH NOWEJ GENERACJI
I ZAKRES ICH STOSOWANIA

Dopuszczalne naprężenie
rozciągające [MPa]

Zestawione w tablicy 1 stale austenityczne podzielone zostały na cztery grupy: 18Cr-8Ni, 15Cr-15Ni,
20-25Cr i stopy o wysokiej zawartości Cr i Ni. Na rysunku 7 podano dopuszczalne naprężenia dla
stali 18Cr-8Ni i 15Cr-15Ni, a na rysunku 8 – dopuszczalne naprężenia dla stali zawierających więcej
niż 20% Cr [19].

Temperatura [oC]

Dopuszczalne naprężenie
rozciągające [MPa]

Rys. 7. Porównanie dopuszczalnych naprężeń dla stali austenitycznych 18Cr-8Ni oraz 15Cr-15Ni [19].

Temperatura [oC]
Rys. 8. Porównanie dopuszczalnych naprężeń dla stali austenitycznych o zawartości powyżej 20% Cr [19].
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Oparte na stalach grupy 18Cr-8Ni zmodyfikowane stale austenityczne, takie jak: TP304H,
TP316H, TP347H i Tempaloy A-1 oraz stale o mniejszej zawartości chromu i podwyższonej zawartości niklu, takie jak: 17-14CuMo i Esshete 1250, zaliczają się do grupy stali o zawartości Cr poniżej
20% (patrz tablica 1). Dopuszczalne naprężenia rozciągające dla tej grupy stali mieszczą się między
dopuszczalnymi naprężeniami dla stali ferrytycznych a stali austenitycznych o wysokiej zawartości
chromu. Opracowano szereg stali austenitycznych o zawartości chromu powyżej 20%, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością na pełzanie, do których zalicza się stale: NF709, HR3C, SAVE
25. Stalami wiodącymi w zakresie zastosowań w najwyższych temperaturach są: SAVE 25, NF709,
HR3C i Super 304H. Dla temperatur wyższych od 675oC stosuje się stopy na bazie niklu.
Na rysunku 9 porównano wartości dopuszczalnych naprężeń dla rur wykonanych z austenitycznych stali konwencjonalnych i stali nowej generacji. Nowe stale, jak stal SUS304J1HTB
(SUPER304H) - opracowana przez Sumitomo Metal i stal SUS310J2TB (NF709) - opracowana przez
Nippon Steel, mają bardzo wysoką wytrzymałość na pełzanie, a dopuszczalne naprężenia w temperaturze 650oC są dwukrotnie wyższe od naprężeń dopuszczalnych dla stali SUS321HTB (TP321H).
Stale te są stosowane na rury przegrzewaczy pracujących w wysokich temperaturach. W przypadku
dużego narażenia na korozję należy stosować stal SUS310J1TB (HR3C) o większej zawartości
chromu (25 %) [20].
Dopuszczalne naprężenie [MPa]
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Rys. 9. Porównanie dopuszczalnych naprężeń dla rur z konwencjonalnych stali austenitycznych i ze stali austenitycznych nowej generacji [20].

Drugą ważną charakterystyką stali do pracy w wysokich temperaturach jest ich żaroodporność w środowisku, w którym się znajdują. Korozja w środowisku spalin jest wynikiem obecności
stopionych trójsiarczków sodu, potasu i żelaza [19]. Ponieważ odporność na korozję w tym środowisku wzrasta wraz ze zwiększaniem zawartości chromu w stali, stale ferrytyczne grupy 9 – 12 % Cr są
bardziej odporne od powszechnie stosowanych stali 2 ¼ Cr-1Mo. Znaczny wzrost odporności występuje w przypadku stosowania stali austenitycznych. Zależność odporności na korozję wysokotemperaturową w środowisku popiołu i gazu różnych stali austenitycznych i stopów niklu, wyrażoną przez
ubytek masy, przedstawiono na rysunku 10. Z danych zamieszczonych na tym rysunku wynika, że w
warunkach narażenia na korozję czynienie różnic między zachowaniem się stali ferrytycznych jest
bezprzedmiotowe i zachodzi wówczas potrzeba zastosowania stali austenitycznych o zawartości
powyżej 20 % chromu. Jak widać z rysunku 10, zwiększanie zawartości chromu powyżej 30 % w
niewielkim już tylko stopniu podnosi odporność na korozję.
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Ubytek masy [mg/cm2]

o

Warunki badań: 650 C/5 h
M

M

M

Popiół: 1,5 K2SO4 – 1,5 Na2SO4 – 1 Fe2O3
Gaz: 1% SO2 – 5% O2 – 15% CO2 – reszta N2

Zawartość Cr [%]

Rys. 10. Zależność ubytku masy metalu w wyniku korozji wysokotemperaturowej od zawartości. chromu w
różnych stopach [16].

Ubytek masy [mg/cm2]

Na rysunku 11 przedstawiono wyniki przyśpieszonych badań laboratoryjnych różnych stopów austenitycznych w środowisku trójsiarczków, przeprowadzonych przez Ohtamo i in., a zamieszczonych w publikacji [19]. W temperaturze poniżej 600oC mała prędkość korozji jest prawdopodobnie wynikiem tego, że trójsiarczek znajduje się w postaci stałej. Powyżej temperatury 750oC procesy
korozji również zachodzą wolniej, ponieważ trójsiarczki przechodzą w stan lotny. Największe ubytki
korozyjne stwierdzono w zakresie temperatury 600÷750oC. Wyniki badań wskazują, że stal austenityczna TP 310 i stop niklu Incoloy 800H są bardziej odporne na korozję w atmosferze spalin od innych stali i stopów. Największą odporność na korozję wykazał stop niklu Inconel 671 (Ni-50Cr).
Stale o mniejszej zawartości chromu, jak 316H, 321H i Esshete 1250, wykazują dużo większe ubytki
korozyjne, przy czym najmniejszą odporność ma stal 17-14CuMo.

17-CrCuMo chromowana

Temperatura [oC]

Rys. 11. Wpływ temperatury na ubytek masy różnych stali i stopów w wyniku korozji w atmosferze spalin [16].

Zastosowanie poszczególnych materiałów konstrukcyjnych w instalacjach energetycznych o
różnych nadkrytycznych parametrach pary podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Przykład zastosowania poszczególnych materiałów w nadkrytycznych blokach energetycznych o różnych parametrach pary [19]
Element
konstrukcji

31 MPa
365/565/565 oC

31 MPa
593/593/593 oC

31 MPa
620/620/620 oC

34,5 MPa
650/650/650 oC

Komory
Rurociągi pary

P22, P23
P91, P92, P122

P91, P92, P122
E911

P92, P122
E911, NF12,
SAVE 12

SAVE 12
NF12

Końcowy stopień przegrzewacza – środowisko
niekorozyjne

T91, 304H, 347

TP347 HFG
Super 304H

NF 709
Super 304H

NF 709
Inconel 617

Środowisko korozyjne

HR3C

HR3C
SS347/IN721)

HR3C
Super 304H/IN721)

CR30A
NF 709/IN721)

Końcowy stopień przegrzewacza wtórnego
Ściana szczelna
Część dolna
Część górna

jak dla
przegrzewacza

jak dla
przegrzewacza

jak dla
przegrzewacza

jak dla
przegrzewacza

Stal węglowa
T11, T12, T22

T11, T12, T22
T23

T11, T12, T22
T23

1)

Napawanie stopem IN72 (44Cr, reszta Ni) dla ochrony przed korozją

4. KSZTAŁTOWANIE STALI AUSTENITYCZNYCH

4.1. Kształtowanie na gorąco
Przed kształtowaniem na gorąco lub obróbką cieplną powierzchnię stali austenitycznych należy oczyścić ze smarów, oleju i innych substancji. Mogą one wtopić się w powierzchnię i w istotny sposób
pogorszyć wygląd wyrobów, przez powstanie plam i szorstkich obszarów. Może również wystąpić
nawęglenie powierzchni, które obniży odporność stali na korozję i podatność na kształtowanie. Gdy
konieczne jest kształtowanie na gorąco, należy je prowadzić w zakresie temperatur 800÷1150oC [21].

4.2. Kształtowanie na zimno
Niska granica plastyczności i wysoka ciągliwość stali austenitycznych stwarza bardzo dobre warunki
do kształtowania na zimno. Duży stopień przeróbki powoduje znaczne utwardzenie przez zgniot,
które należy usunąć przez obróbkę cieplna i przyśpieszone chłodzenie.
Po przesycaniu materiał należy ochłodzić w wodzie lub w powietrzu. W przypadku rur o
małej grubości ścianki, chłodzenie odbywa się w powietrzu lub w atmosferze ochronnej [21]. Po
kształtowaniu na zimno o stopniu przeróbki większym niż 15 % należy zawsze elementy poddać
obróbce cieplnej – przesycaniu.

95

5. SPAWANIE STALI AUSTENITYCZNYCH NOWEJ GENERACJI

Stale austenityczne mają ok. 45 % większy współczynnik rozszerzalności cieplnej, prawie o połowę
niższą przewodność cieplną i również nieco niższą temperaturę topliwości od stali niskowęglowych.
Większa rozszerzalność cieplna wymaga stosowania specjalnych środków ostrożności, aby uniknąć
nadmiernych odkształceń spawanych elementów i zbyt dużych naprężeń pozostających. Odstępy
między spoinami sczepnymi powinny być dwukrotnie mniejsze niż podczas spawania zwykłych stali.
Należy również stosować znane sposoby zapobiegania nadmiernym odkształceniom, jak spawanie
ściegiem krokowym, przerywane spawanie odcinkami i spawanie z układaniem ściegów na przemian
[22, 23]. Jeziorko spawalnicze stali austenitycznych jest bardziej gęstopłynne, co utrudnia rozpływanie się ciekłego metalu i sprzyja powstawaniu przyklejeń.
Poza ogólnymi zasadami spawania stali austenitycznych, podanymi w publikacji [24], należy jeszcze zwrócić uwagę na skłonność tych stali do powstawanie pęknięć gorących typu krystalizacyjnego i likwacyjnego [22]. Pęknięcia krystalizacyjne mogą powstać w osi spoiny, mogą być usytuowane w kierunku poprzecznym lub występować jako mikropęknięcia. Pęknięcia likwacyjne zlokalizowane są w przyspoinowym obszarze SWC. Przyczyną powstawania pęknięć gorących są obecne na
granicach ziarn fazy ciekłe o niższej temperaturze topliwości, wzdłuż których następuje dekohezja
metalu w wyniku naprężeń skurczowych podczas krystalizacji i stygnięcia spoiny. Sposób przygotowania brzegów do spawania stali austenitycznych podano w tablicy 3.
Stale austenityczne spawa się:
− ręcznie elektrodami otulonymi,
− elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (TIG),
− elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) i obojętnych (MIG),
− łukiem krytym pod topnikiem.
Z uwagi na wymienione wcześniej własności fizyczne, stale austenityczne należy spawać
stosując ograniczoną energię liniową, a temperatura międzyściegowa nie powinna przekraczać
150oC. Przy spawaniu ręcznym należy utrzymywać krótki łuk i stosować możliwie małe natężenie
prądu. Spoiny wykonuje się ściegami prostymi, przy czym szerokość ruchów wahadłowych nie powinna przekraczać dwukrotnej średnicy elektrody.
Do spawania stali austenitycznych stosuje się w zasadzie spoiwa o składzie chemicznym
materiału rodzimego. Małe odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z różnych zastosowań spawanych elementów ze stali austenitycznych. Dla uniknięcia pęknięć gorących w spoinie stosuje się np.
spoiwa o nieco większej zawartości chromu w celu uzyskania metalu spoiny z pewną ilością ferrytu,
który zmniejsza skłonność do pęknięć krystalizacyjnych. W tablicy 4 podano materiały dodatkowe do
spawania stali austenitycznych serii 300 stosowanych w urządzeniach dla energetyki.
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Tablica 3. Przygotowanie brzegów do ręcznego spawania łukowego stali austenitycznych [25].
Grubość łączonych
elementów
[mm]

Przygotowanie brzegów

do 1,5
t/2
t

1,5 – 5,0

1,5

5,0 + 13,0
1,5

R- 5,0

3,0

3,0

13,0 – 20,0

max 1,5

powyżej 20
12 - 150

3

R- 5,0

3

Tablica 4. Materiały dodatkowe do spawania stali austenitycznych [25, 26, 27]
Gatunek stali austenitycznej

Materiały dodatkowe do spawania

ASME

PN-EN 10088

Nr
materiału

Materiał
stopiwa
wg ASME

TP304H

-

1.4948

308H

EN 1600 E 19 9 H
AWS A5.4 E308H

EN 12072 19 9 H
AWS A5.9 ER308H

TP321H

X6CrNiTi 18-10

1.4541

347

EN 1600 E 19 9 Nb
AWS A5.4 E 347

EN 12072 19 9 NbSi
AWS A5.9 ER347Si

TP316H

-

1.4919

316H

EN 1600 E 19 12 2
AWS A5.4 E 316H

EN 12072 19 12 3
AWS A5.9 ER316

TP347H

X6CrNiNb 18-10

1.4550

347

EN 1600 E 19 9 Nb
AWS A5.4 E 347

EN 12072 19 9 NbSi
AWS A5.9 ER347Si
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Elektrody
otulone

Drut do spawania
metodą TIG

6. PODSUMOWANIE

Stojące przed krajową energetyką, opartą o węgiel kamienny i brunatny, poważne zadania budowy
bloków o parametrach nadkrytycznych, a w dalszej przyszłości – o parametrach ultra nadkrytycznych, stawiają przed projektantami i wykonawcami problem zastosowania stali austenitycznych na
niektóre elementy przegrzewaczy i przegrzewaczy wtórnych narażonych na intensywne utlenianie.
Celem niniejszego opracowania jest wstępne zapoznanie wymienionych grup osób z gatunkami materiałów wykorzystywanych obecnie w światowej energetyce i zakresem ich stosowania. Podano podstawowe charakterystyki stali austenitycznych nowej generacji i ogólne warunki ich kształtowania i
spawania.
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NADSTOPY NIKLU
ELEMENTEM SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN METODĄ MOKRĄ WAPIENNĄ
Jerzy Pasternak, Stanisław Fudali
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. - Racibórz
Trwałość instalacji odsiarczania spalin jest uwarunkowana rodzajem zastosowanych materiałów w
systemie zabezpieczenia antykorozyjnego absorbera, w poszczególnych jego strefach. Jednym z
działań RAFAKO S.A. jest podwyższenie trwałości instalacji odsiarczania spalin, poprzez wdrożenie
nowych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym technologii „tapetowania” cylindrycznej
części absorbera wykładzinami z blach o grubości od 0,5 – 1,6mm, wykonanymi ze stopów typu
Hastelloy, gatunków C-22 oraz C-2000.
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie działań dla zwiększenia trwałości instalacji
odsiarczania spalin, obejmującą wdrożenie stali nierdzewnych oraz nadstopów na bazie niklu, jako
powłok zabezpieczających absorberów w instalacjach odsiarczania metodą mokrą wapienną, w tym
dobór materiałów, opracowania WPS, opracowanie technologii spawania oraz technologii
„tapetowania” powierzchni absorberów, wraz z oceną odporności na korozję złączy spawanych oraz
SWC.
Referat zawiera wymagania odnośnie stopnia przygotowania powierzchni łączonych blach, zalecenia
w zakresie wykonawstwa połączeń spawanych, wyniki oceny struktury złączy spawanych i SWC,
charakterystykę odporności korozyjnej złączy oraz wyniki badania produktów korozji.

1. WPROWADZENIE

Przemysł energetyczny spełnia dominującą rolę w rozwoju każdego kraju, ale jego rozwój w
ubiegłym wieku stał się przyczyną postępującej degradacji środowiska naturalnego. Degradacja
środowiska - prowadząca w konsekwencji do pogorszenia warunków życia jest dostrzegana zarówno
przez krajowe ośrodki oddziaływania, jak i wytwórców urządzeń energetycznych [1,2].
Początki instalacji odsiarczania spalin w USA to okres od 1973r – np. w elektrowni Cholla,
Unit 1 w Arizona Public Service oraz od rok 1976r w elektrowni Ohio Elektric, Unit 5 i 6.
Natomiast, na początku lat 90-tych w RAFAKO S.A. podjęto określone działania
dostrzegając wymóg ograniczenia emisji tlenków siarki poprzez oferowanie naszym klientom między
innymi takich technologii energetycznych jak:
• redukcję poziomu zanieczyszczeń spalin za pomocą tzw. metod pierwotnych,
• projektowanie oraz instalację kotłów z paleniskami fluidalnymi,
• projektowanie oraz wykonawstwo kotłów o parametrach nadkrytycznych,
• instalacje oczyszczania spalin wylotowych kotłów z redukcją tlenków siarki metodami
wtórnymi, w tym odsiarczanie spalin metodą suchą, półsuchą oraz metodę mokrą wapienną.
Odsiarczanie spalin metodą mokrą wapienną jest obecnie najbardziej powszechną
i
skuteczną metodą usuwania SO2 w spalinach wylotowych kotłów. Skuteczność odsiarczania tą
metodą kształtuje się na poziomie 90-95%. Proces odsiarczania spalin zachodzi w absorberze,
głównej części instalacji odsiarczania spalin. Absorber jest płuczką typu wieżowego, z jej
przeznaczeniem zarówno do usuwania SO2 jak i prawie całkowitego usuwania HCl ze spalin. Metoda
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polega na przemywaniu, przepuszczaniu spalin przez wodną zawiesinę wapna (lub kamienia
wapiennego) w wieży absorpcyjnej. Ze względu na kwaśny odczyn zawiesiny, dno i boki absorbera
muszą być wyłożone od wewnątrz materiałami odpornymi na działanie środowiska pracy absorbera.
Stąd też zastosowane materiały muszą być odporne między innymi na takie oddziaływanie, jak:
• temperatury w przedziale 600C dla instalacji węgla kamiennego do ok. 750C dla instalacji
węgla brunatnego,
• kondensatu zawierającego rozpuszczone kwasy lub sole o wartości pH=1÷2, oddziaływanie
gazów, tj. SO2, HCl, HF i NOx oraz abrazję powierzchni,
• pary wodnej oraz tworzenie się osadów.
Ze względu na duże koszty zatrzymania instalacji jak i czasochłonność ewentualnych
napraw, cykl pracy instalacji nie powinien być krótszy jak 100 000h. Trwałości instalacji
odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną uwarunkowana jest rodzajem zastosowanych
materiałów antykorozyjnych absorbera, w poszczególnych jego strefach. Celem działania
odpowiedzialnego wytwórcy jest stałe podwyższanie trwałości instalacji odsiarczania spalin poprzez
wdrażanie nowych materiałów oraz systemów zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji odsiarczania
spalin.

2. PRZYKŁADY SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH
W INSTALACJACH ODSIARCZANIA SPALIN

Dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne dokumentują, że w instalacjach odsiarczania spalin
metodą mokrą wapienną może być zastosowane kilka rodzajów materiałów konstrukcyjnych, które
ze względu na agresywne środowisko pracy absorbera winny być zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez, np. zastosowanie:
• określonych rodzajów gumy,
• materiałów ceramicznymi lub materiałów z tworzyw sztucznych np. laminatów,
• stali nierdzewnych, lub materiałów wysokostopowych na bazie niklu i chromu.
W odniesieniu do oferowanych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych z zastosowaniem
stali wysokostopowych lub nadstopów - dla małych gabarytowo elementów - dominuje ich
wykonawstwo w całości z materiałów austenitycznych. Inną z oferowanych technologii
zabezpieczenia małych gabarytowo elementów, jest napawanie powierzchni wybranymi gatunkami
elektrod austenitycznych.
W odniesieniu do elementów wielkogabarytowych dominuje stosowanie systemów
zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni poprzez technologię „tapetowania - wallpapering”. Jest
to technologia szczególnie zalecania dla powierzchni dużych narażonych na działanie czynników
agresywnych chemicznie [2,3,4] jak np. powierzchnie absorbera. Obszary stosowania takich
materiałów to głównie króćce wlotowe, dno i dolne część absorbera oraz klapy i kanały spalin
[1,2,5].

3. DOBÓR MATERIAŁÓW
ORAZ WYBRANE ELEMENTY TECHNOLOGII „TAPETOWANIA”
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Z doświadczenia wytwórców materiałów odpornych na korozję wynika, że spośród trzech
technologii zabezpieczania przed korozją najtańsze jest „tapetowanie” a w następnej kolejności
„napawanie - platerowanie” i wykonywanie elementów z materiałów „litych” [3-5]. Dla technologii
„tapetowania” najbardziej rozpowszechnione jest zabezpieczenie powierzchni wykładzinami z blach
austenitycznych lub stopów niklu, np. ze stopów typu Hastelloy, gatunek C-22 lub C-2000) o
grubości od 0,5 - 1,6 (0,062”), a nawet 3,2mm (0,1124”). W zależności od geometrii jak i
powierzchni podlegającej „tapetowaniu”, zalecane wymiary blach winny mieć np. od 1,2m do 3m
długości [3].
„Tapetowanie” winno być poprzedzone wykonaniem planu „tapetowania”, rysunków z
uwzględnieniem wymiarów i kształtów elementu oraz techniki utwierdzenia blach poprzez między
innymi zastosowanie ram zapewniających przyleganie „tapety”. Powierzchnia stali węglowej absorbera - w miejscu wykonania „tapetowania”, winna być czysta, wolna od zgorzeliny, oleju,
smarów lub innych produktów korozji. Zalecane jest piaskowanie lub śrutowanie powierzchni
skorodowanych. Jeśli zastosowano chemiczne „odrdzewiacze” wymagana jest neutralizacja
powierzchni podlegającej czyszczeniu.
Akceptowalne metody przygotowania, cięcia stopów niklu przez wytwórców systemów
zabezpieczeń to głównie:
• cięcie mechaniczne, np. cięcie nożami krążkowymi,
• cięcie plazmowe w osłonie gazów obojętnych,
• szlifowanie lub dłutowanie mechaniczne,
• wiercenie.
Cięcie palnikiem tlenowym nie może być stosowane ze względu na czynniki korozyjne
występujące po cięciu,. Zalecana technologia mocowane „tapety” do obudowy absorbera - to
mocowanie poprzez zastosowanie określonych techniki spawania.
„Tapetowanie” winno być inicjowane od górnej krawędzi, z wymogiem przemieszczania się
ku dołowi urządzenia. Dla urządzeń, które mają wymóg zabezpieczenia stropu, części bocznych oraz
spodu, dna (np. kanały spalin) - taka właśnie kolejność „tapetowania” jest wymagana.
Na ile to możliwe, „tapetowanie” winno być wykonywane u wytwórcy urządzenia –
absorbera - najlepiej tak, by zapewnić pozycję „podolną” w trakcie spawania. Rozpoczęcie
„tapetowania” winno być zainicjowane od wykonania spoin „szczepnych” w odległości ok. 100mm
od siebie, spoin punktowych lub otworowych, a w następnej kolejności spoin uszczelniających.
Dla zabezpieczeń elementów narożnych, wymagane jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiednich „kształtek”.
W trakcie przygotowania jak i przebiegu „tapetowania” wymagane jest zabezpieczenie
zarówno stali austenitycznych jak i nadstopów przed kontaktem ze stalą węglową.
3.1. Proces spawania, zalecane procedury spawania
Spawanie winno być poprzedzone opracowaniem procedur spawania, np. rekomendowana procedura
wg ASME Sekcja IX lub wg PN-EN 15614:2004, z zapewnieniem odpowiedniej praktyki
spawaczom. Zalecane wykonanie spoin szczepnych winno być przeprowadzone metodą GMAW
(Gas Metal Arc Welding), z zastosowaniem prądu pulsacyjnego, lub alternatywnie metodą GTAW
(TIG), z możliwie ograniczonym „kontaktem” pomiędzy stopem niklu a podłożem ze stali węglowej.
Spoiny punktowe, otworowe są rozumiane w tym referacie jako spoiny pachwinowe wokół
otworów mocujących. Ich średnice winny być zachowane pomiędzy 9 a 16mm, natomiast wymiary
otworów eliptycznych od 25 do 50mm. Zalecane jest szczególnie staranne wykonanie spoin dla
uniknięcia ich porowatości.
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Spoiny uszczelniające winny być wykonane metodą GMAW (Gas Metal Arc Welding) z
zastosowaniem prądu pulsacyjnego, lub alternatywnie metodą GTAW (TIG).
Przy wdrażaniu procedur spawania należy rozważyć zabiegi ograniczające, wykluczające
powstawania odprysków, gdyż czyszczenie po spawaniu nie jest wymagane, lub wymagane w
minimalnym zakresie.
3.2 Kontrola i badania po spawaniu oraz kryteria kontroli
Wymagane jest bardzo staranne wykonanie spoin, z zapewnieniem przeprowadzanie kontroli
wzrokowej po spawaniu w pełnym zakresie długości.
Dodatkowo, spoiny winny być poddane badaniom na podciśnienie za pomocą odpowiednich
urządzeń wg np. ASTM E515, wspierane badaniami penetracyjnymi dla wybranych obszarów
podlegających „tapetowaniu”.
W odniesieniu do elementów wykonywanych na rynek krajowy, proponowane są
następujące kryteria oceny złączy spawanych:
• wysokość nadlewu spoiny „A” nie może przewyższać 0,5 grubości łączonych elementów,
• podtopienie w obszarze spoiny uszczelniającej jest definiowane jako zmniejszenie, ubytek
grubości materiału blachy. Jego wielkość jest określona w wielu dokumentach
„europejskich” na poziomie B <= od 0,1mm,
• wymiar „C”, definiowany jako płaskość krawędzi łączonych blach winna się zawierać w
przedziale od +0 do –0,4mm

4. RODZAJ ORAZ ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Badania przeprowadzono na stopach ze stali gatunku C-22 i C-2000 firmy Hastelloy, poprzez między
innymi ocenę odporności na korozję materiału podstawowego blach zastosowanych do
„tapetowania” oraz porównanie jakości oraz cech fizycznych złączy spawanych oraz SWC w
stosunku do wymagań korozyjnych materiału blach.
Eksperyment, wdrożenie nowej technologii systemu zabezpieczeń antykorozyjnych spalin
obejmował m. innymi:
•
dobór materiałów oraz opracowanie technologii spawania, WPS zabezpieczeń antykorozyjnych,
•
wykonanie złączy kwalifikacyjnych dla określonych etapów technologii „tapetowania”,
•
ocenę jakości złączy spawanych poprzez między innymi analizę odporności na korozję
materiału podstawowego blachy „tapety”, złączy spawanych oraz SWC.
Wdrożenie nowej technologii obejmowało wykonanie złączy spawanych, próbek ze stali
gatunku C-22 oraz C-2000, spawanych materiałami dodatkowymi, drutem firmy Hynes. Na rys.1 i 2
zestawiono składy chemiczne zastosowanych materiałów podstawowych, materiałów spawalniczych,
wybrane rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry procesu spawania z WPS - dla technologii
„tapetowania”.
1. Sposób przygotowania

2. Kolejność spawania
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<3

1

2-4

Szczegóły spawania dla metody – 141
Ilość
przejść

Metoda
spawania

Wymiar
drutu

Klasyfikacja
drutu

Wielkość
prądu
[A]
60 ÷ 90

Napięcie

Biegunowość

Temp.
międzyście
gowa
max 100 oC

[ V]
1
141
1,2
Hastelloy C-2000
DC ”-“
2. Szczegóły spawania dla metody – 131
1
131
1,2
Hastelloy C-2000
DC ”+“
max 100 oC
70 ÷ 90
18 ÷ 20
Rys. 1. Przykład szczegółów oraz parametrów procesu spawania z WPS - dla wybranego rozwiązania
konstrukcyjnego złącza.

Sposób przygotowania

Kolejność spawania

6

1

2
6

Szczegóły spawania dla metody – 141
Ilość
Metoda
Wymiar
Klasyfikacja
przejść spawania
drutu
drutu
1
2

141
141

1,2
1,2

Wielkość prądu

Napięcie

Hastelloy C-2000
Hastelloy C-2000

Biegunowość

Temp.
międzyście
gowa

[A]

[ V]

70 ÷ 90
70 ÷ 90

-

-

max 100 oC
max 100 oC

70 ÷ 90
70 ÷ 90

18 ÷ 20
18 ÷ 20

18 ÷ 20
18 ÷ 20

max 100 oC
max 100 oC

Szczegóły spawania dla metody – 131
1
2

131
131

1,2
1,2

Hastelloy C-2000
HastelloyC-2000

Rys.2. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego oraz parametrów procesu spawania - dla wybranych technik
wykonania „tapetowania”.

Tablica 1. Porównanie składów chemicznych zastosowanych materiałów podstawowych blach
ze
stali C-22 i C-2000 i blach gatunku C-276 oraz wybrane własności fizyczne przedmiotowych blach wg specyfikacji firmy Haynes.
Gatunek stali oraz
zawartość w %[wag]

Ni

Cr
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Mo

Fe

Inne

Hastelloy C-276
Hastelloy C-22
Hastelloy C-2000
Gatunek stali

57
56

16
22

16
13

5
3

4W
3W

16
2
1.6Cu
0
Krytyczna temp. C korozji wżerowej

316L

59
23
0
Krytyczna temp. C korozji
szczelinowej - nożowej
0

Hastelloy C-276

55

>120

Hastelloy C-22

80

>120

Hastelloy C-2000

80

>120

0

5. BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ

Analiza pracy instalacji odsiarczania spalin wykazała, że podstawowym czynnikiem wpływającym
na niszczenie powierzchni materiałów przez oddziaływaniu spalin surowych jest korozja chlorowo –
siarkowa z udziałem takich związków jak SO2 i HCl. Stąd też, testy korozyjne wykonano dla trzech
różnych warunków środowiska korozyjnego:
1. Środowiska rzeczywistego składu chemicznego spalin wylotowych kotłów z dodatkiem 10%
wagowo K2SO4. Temperatura testów 700C, czas testów do 1000h.
2. Środowiska rzeczywistego składu chemicznego spalin wylotowych kotłów z dodatkiem 6%
wagowo K2SO4 oraz 4% wagowo NaCl. Temperatura testów 700C, czas testów do 1000h.
3. Zasymulowanych rzeczywistych warunków środowiska spalania odpadów występujących
podczas termicznej utylizacji odpadów o składzie chemicznym: N2 + 9%O2 + 0,08%SO2 +
0,2%HCL. Temperatura testów 450 i 6000C, czas testów do1150h.
Dla celów porównawczych przeprowadzono badania odporności na korozję stali kotłowych
typu T23, E911, HCM12 oraz stali żarowytrzymałej gatunku TP347H.
Jednocześnie warunki pracy występujące w absorberze sugerują niszczenie wskutek korozji
elektrochemicznej z udziałem jonów siarczanowych i chlorowych. Na podstawie ww. analizy
warunków pracy absorbera wykonano przyśpieszone testy korozyjne w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych, lecz o wielokrotnie „intensywniejszych” właściwościach niszczących środowiska
korozyjnego. Ocenie trwałości korozyjnej poddano materiał podstawowy blach oraz wycinki spoin
dla dwóch stanów powierzchni, tj. surowej, bezpośrednio po spawaniu oraz po polerowaniu złączy
spawanych. Zastosowane warunki testów były następujące:
•
środowisko rzeczywistego składu chemicznego spalin wylotowych kotłów z dodatkiem 10%
wagowo K2SO4. Temperatura testów 700C, czas testów do 1000h.
•
środowisko rzeczywistego składu chemicznego spalin wylotowych kotłów z dodatkiem 6%
wagowo K2SO4 oraz 4% wagowo NaCl. Temperatura testów 700C, czas testów do 1000h.
•
środowisko symulujące skład spalin w spalarni odpadów.: N2 + 9%O2 + 0,08%SO2 +
0,2%HCL. Korozja wysokotemperaturowa w 450 i 6000C, czas testów do1150h.
Jednocześnie dla celów porównawczych przeprowadzono badania odporności na korozję w warunkach pracy instalacji odsiarczania spalin – żarowytrzymałej stali kotłowej typu TP347H.
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6. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

6.1. Analiza wyników badań mikroskopowych
Badania mikrostruktury stopów C-22 i C-2000 po spawaniu wykazały, że posiadają one
prawidłową strukturę γ charakterystyczną dla stopów austenitycznych. W obydwu przypadkach
występowały częściowe zbliźniaczenie struktury, co jest wynikiem odkształcenia plastycznego. W
przypadku stopu C-2000 zaobserwowano dodatkowo lamelarne wydzielenia, charakterystyczne dla
materiału dostarczonego w postaci blach. Natomiast w stopie C-22 wydzielenia mają charakter
punktowy i są równomiernie rozłożone.
Badania makro i mikrostruktury złączy spawanych, zarówno doczołowych jak i
pachwinowych wykonanych na stopach C-22 i C-2000 wykazują poprawną strukturę materiału
podstawowego – SWC – jak i prawidłowy kształt spoin. Zaobserwowane wady spawalnicze są
dopuszczalne dla złącz spawanych stosowanych w tego typu konstrukcjach. Mikrostruktura
badanych złącz spawanych jest prawidłowa i nie wykazuje nadmiernego rozrostu ziarn.
Wykonana została również liniowa mikroanaliza składu chemicznego złącza spawanego,
która wykazała, że skład chemiczny złącza na badanej linii przebiegającej przez materiał – SWC –
oraz spoinę nie odbiega w znaczący sposób od składu chemicznego spawanych materiałów.
Dodatkowo przeprowadzona mikroanaliza obszaru złącza spawanego potwierdziła, że skład
chemiczny złącza w przypadku podstawowych pierwiastków jest porównywalny ze składem
materiałów spawanych, co jest bardzo korzystne ze względu na wymaganą wysoką odporność
korozyjną złączy.
Badania mikroskopowe stanu powierzchni próbek po próbach korozyjnych wykazały brak
wżerów, co wskazuje na równomierny charakter korozji, co jest szczególnie korzystne. Mikro zgład
złączy pokazano na rys.3 i 4.
W przypadku stali 1H18N9T zaobserwowano znacznie niższy potencjał przebicia. Analiza
stanu powierzchni po badaniach korozyjnych wykazała obecność wżerów. Tak więc stal 1H18N9T
wykazuje w 0,2% HCl w temperaturze 600C niską odporność na korozję wżerową, rys.5.

Rys. 3. Mikrostruktura powierzchni próbki nr 3 ze stopu C-22 po badaniach z wykorzystaniem potencjostatu w
roztworze 0,2% HCl, ze złączem spawanym wykonanym drutem gatunku C-2000.
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Rys. 4. Mikrostruktura powierzchni próbki nr 4 ze stopu C-22, po badaniach z wykorzystaniem potencjostatu w
roztworze 0,2% HCl, ze złączem spawanym wykonanym drutem gatunku C-2000.

Rys. 5. Mikrostruktura powierzchni próbki wykonanej ze austenitycznej stali 1H18N9T po badaniach z
wykorzystaniem potencjostatu w roztworze 0,2% HCl

6.2. Analiza wyników badań korozji elektrochemicznej
Analiza wyników badań potencjostatycznych i galwanostatycznych badanych próbek wykonanych
ze stopów C22 i C2000 w 0,2% roztworze HCl, w temperaturze 700C wskazuje na skłonność do
pasywacji powierzchni. Uszkodzenie powierzchni w roztworze zawierającym jony Cl- ogranicza
przyspieszenie procesów korozyjnych. Na krzywych potencjodynamicznych badanych próbek z
materiału blach ze stopów C-22 i C-2000 zaobserwowano istnienie zakresu pasywnego. Wszystkie
badane próbki wykonane ze stopów C-22 i C-2000 charakteryzowały się zbliżonym potencjałem
przebicia, powyżej którego gęstość prądu, a więc również szybkość korozji, znacznie wzrastała. Na
powierzchniach próbek po badaniach korozyjnych nie obserwowano wżerów, co świadczy o
równomiernym przebiegu procesów korozyjnych.
Spośród próbek wykonanych ze stopów C-22 i C-2000 najwyższą odpornością na korozję
wykazuje się stop C-2000. Świadczy o tym najniższa wartość gęstości prądu korozyjnego oraz
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pasywnego. Na niekorzyść przemawia natomiast nieco mniejsza w, porównaniu do C-22, szerokość
zakresu pasywnego (a więc również mniejsza odporność na oddziaływanie ogniw stężeniowych)
oraz fakt, że w zakresie pasywnym krzywa potencjodynamiczna nie jest idealnie płaska, co może
świadczyć o tym, że powstała warstwa pasywna nie jest idealnie szczelna co może powodować
stopniowe przyspieszanie szybkości korozji ze wzrostem potencjału, co nie powinno mieć miejsca.
Złącza spawane próbek spawanych charakteryzowały się - w porównaniu do próbek z
materiału podstawowego blach – nieznacznie niższą odpornością korozyjną, o czym świadczy przede
wszystkim wyższa wartość gęstości prądu korozyjnego oraz pasywnego a więc również większa
szybkość korozji. Natomiast próbki, w których złącza polerowano wykazywały większą odporność
na korozję niż próbki, których złącza nie zostały poddane polerowaniu. Różnica w wielkości gęstości
prądu korozyjnego i pasywnego jest na tyle istotna, że zabieg ten można uznać za celowy,
wpływający w istotny sposób na odporność korozyjną materiału.
Analiza wyników badań potencjostatycznych i galwanostatycznych badanych w 3%
roztworze H2SO4 wykazała, że próbki wykonane ze stopu C-22 oraz próbki ze spoiną nie polerowaną
charakteryzowały się skłonnością do pasywacji powierzchni.
W przypadku tych materiałów podstawowych blach można więc przypuszczać, że
uszkodzenie powierzchni nie spowoduje przyspieszenia procesów korozyjnych. Podobnie, jak w
przypadku badań w 0,2%. roztworze HCl na krzywych potencjodynamicznych zaobserwowano
zakres pasywny. Potencjał przebicia był nieznacznie niższy dla próbek ze spoiną. Najwyższą
odpornością odznaczają się próbki wykonane ze stopu C-2000, o czym świadczy niższa wartość
gęstości prądu korozyjnego oraz pasywnego. Różnica ta nie była jednak tak duża, jak w przypadku
badań w 0,2% roztworze HCl. Próbki z polerowaną spoiną charakteryzowały się również wyższą
odpornością na korozję niż próbki ze spoiną niepolerowaną. Znaczna różnica wielkości gęstości
prądu korozyjnego (a więc szybkości korozji) oraz pasywnego potwierdza zasadność tego zabiegu w
przypadku elementów spawanych wykonanych ze stopów C-22 i C-2000 narażonych na
oddziaływanie jonów SO42- w podwyższonej temperaturze.
Natomiast w trakcie oceny stali 1H18N9T zaobserwowano znacznie niższy potencjał
przebicia. Analiza stanu powierzchni po badaniach korozyjnych stali 1H18N9T wykazała obecność
wżerów. Tak więc stal 1H18N9T wykazuje w 0,2% HCl w temperaturze 700C niską odporność na
korozję wżerową. Wyniki uzyskanych badań zestawiona w tablicy 2.
Tablica 2. Zestawienie wyników badań potencjostatycznych i galwanostatycznych badanych stopów
w 0,2%. roztworze HCl w temperaturze 700C.
Próbka
C2000 próbka 1
C22 próbka 2
Złącze spawane
C22 – C2000 próbka 3
Złącze spawane poler.
C22 – C2000 próbka 4
Stal 1H18N9T

Wyniki badań potencjostatycznych
Stan niestabilny- wzrost - spadek
gęstości prądu z czasem
Stopniowy spadek gęstości prądu z
czasem
Spadek gęstości prądu z czasem
Spadek gęstości prądu z czasem
Stan niestabilny- wzrost – spadek
gęstości prądu z czasem
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Wyniki badań
galwanostatycznych
Wzrost potencjału z czasem
Wzrost potencjału z czasem
Wzrost potencjału z czasem
Wzrost potencjału z czasem
Wzrost potencjału z czasem

Analiza składu chemicznego produktów korozji na badanych próbkach w obydwu
wariantach wykazała, że dominującymi pierwiastkami wchodzącymi w skład zgorzeliny są przede
wszystkim chrom, a także nikiel i molibden. Stwierdzono także obecność siarki i chloru. Obecność
chromu jest bardzo korzystna z punktu widzenia odporności korozyjnej, ponieważ świadczy o
występowaniu tlenku chromu Cr2O3 oraz spinelu chromowo – niklowego, które tworzą zgorzelinę o
właściwościach ochronnych. Występujące w zgorzelinie siarka i chlor wpływają na przyśpieszenie
procesów korozyjnych, ale ich skala jest niewielka i należy się spodziewać, że ich obecność będzie
maleć wraz z wzrastającą grubością ochronnej warstwy tlenkowej.

7. WNIOSKI

1.

Przeprowadzona analiza warunków pracy absorbera wykazała, że głównym czynnikiem
odpowiedzialnym za niszczenie w tych warunkach jest korozja elektrochemiczna z udziałem
jonów siarczanowych i chlorowych.
Zastosowanie stali austenitycznych bądź stopów niklu w instalacjach odsiarczania spalin
gwarantuje bardzo dobrą odporność chemiczną jak i dużą żywotność instalacji.

2.

Stopy C-22 i C-2000 wykazują bardzo dobrą odporność na korozję elektrochemiczną zarówno w
3% roztworze H2SO4 jak i w 0,2%. roztworze HCl w temperaturze 700C. Gęstości prądu
korozyjnego oraz pasywnego daje podstawę do oceny, że stopy te będą mogły pracować
przewidywany okres czasu – na poziomie 100 000h. Korzystną ich cechą jest również to, że
głównym mechanizmem niszczenia jest korozja równomierna - a nie wżerowa.

3.

Wysoka odporność korozyjna złączy spawanych ze stopów C-22 i C-2000 jest zachowana
przede wszystkim na skutek jednorodności składu chemicznego złączy. Odporność korozyjna w
warunkach oddziaływania korozji elektrochemicznej złącz spawanych jest wprawdzie niższa od
materiału rodzimego C-22 i C-2000, ale można ją poprawić poprzez polerowanie powierzchni
złączy.

4.

Stopy C-22 i C-2000 oraz ich złącza spawane posiadają także bardzo wysoką odporność na
wysokotemperaturową korozje chlorowo – siarkową, która w symulowanych warunkach jest
dziesięciokrotnie większa od austenitycznej stali TP347H.

5.

Ograniczeniem w stosowaniu technologii „wallpapering” są wysokie koszty inwestycyjne.
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ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM
DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Marek Zdankiewicz
Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice

Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje siedem
części dotyczących rur wykonanych z różnych grup stali metodą zgrzewania wysokiej częstotliwości
lub spawania pod topnikiem. W niniejszym referacie dokonano przeglądu
wymagań w zakresie
wytwarzania, badań i stosowania tych rur.

1.

WPROWADZENIE

Rury ze szwem były od dawna stosowane w budowie urządzeń ciśnieniowych. Najbardziej znanymi
normami na tego rodzaju rury były np. normy DIN (1) a nadal są niektóre normy amerykańskie
[ASTM/ ASME (2) API (3) oraz ISO (4).
Po wejściu w życie dyrektywy nowego podejścia 97/23/WE (5) rozpoczęto opracowywanie norm
materiałowych zharmonizowanych z tą dyrektywą. W wyniku w/w działań opracowano, m.in. normę
EN 10217 (6), której siedem części obejmuje rury zgrzewane oporowo i spawane łukiem krytym z
różnych grup stali.
W/w norma (z wyjątkiem, na razie, części 7) została ustanowiona jako norma krajowa we wrześniu 2004r. Jest ona zharmonizowana z dyrektywą 97/23/WE.
Drugą znaną normą obejmującą rury bez szwu i ze szwem jest PN-EN 10208 (7) składająca się z
dwóch części i obejmująca stalowe rury przewodowe dla mediów palnych. Rury te są stosowane w
kraju od dawna w specyficznym zakresie budowy rurociągów przesyłowych. Zostały one omówione
w referacie wygłoszonym na VIII Seminarium Naukowo-Technicznym w czerwcu 2001r. (8).
Ponieważ norma PN-EN 10217 jest jeszcze mało znana w praktyce krajowej przeto niniejszy referat ograniczy się tylko do omówienia tej normy, podając podstawowe informacje dotyczące wytwarzania, własności, badań i warunków stosowania wykonywanych według niej rur.

2.

PRZEDMIOT I ZAKRES NORMY

Norma PN-EN 10217 ma wspólny tytuł „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.
Warunki techniczne dostawy”, zaś poszczególne jej części są zróżnicowane tematycznie w zależności
od metody spajania i grup stali (patrz tablica poniżej)
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Tablica 1
Grupa stali

Metody spajania (1)

Numer normy

Stale niestopowe z określonymi własnościami w
temperaturze pokojowej

HFW, SAW

PN-EN 10217-1

HFW

PN-EN 10217-2

SAW

PN-EN 10217-5

HFW

PN-EN 10217-4

SAW

PN-EN 10217-6

HFW, SAW
wiązka promieniowania
laserowego
SAW

PN-EN 10217-3

Stale z określonymi własnościami w temperaturze
podwyższonej
Stale z określonymi własnościami w temperaturze
obniżonej
Stale drobnoziarniste
Stale odporne na korozję

PN-EN 10217-7

(1) Patrz pkt 6.2.

3.

GATUNKI STALI I RODZAJE PÓŁWYROBÓW

Z wyłączeniem pr EN 10217 rury ze szwem wg pozostałych części tej normy są
wykonywane
ze stali niestopowych [wg kryteriów przyjętych w PN-EN 10020 (9)], dla których najwyższa wartość
granicy plastyczności w temperaturze otoczenia dla grubości ścianki ≤ 16 mm nie przekracza 460
MPa. Do grupy takich stali zalicza się także stal gatunku 16Mo3.
W prEN 10217-7 ujęto 23 gatunki stali odpornych na korozję.
Rury mogą być wykonywane z blach lub taśm. W normach nie podano oddzielnych wymagań
technicznych dostawy blach i taśm przeznaczonych na rury spajane.
Z porównania gatunków i numerów stali wg PN-EN 10027-2 (10) podanych w odpowiednich
częściach PN-EN 10217 wynika, że część blach/ taśm produkowana jest wg PN-EN 10028 (11), natomiast pozostała część wykonywana jest ze stali mających swe odpowiedniki w odpowiednich częściach PN-EN 10216 (12), nie wiadomo jednak, według jakich warunków dostawy (patrz zestawienie
poniżej).
Tablica 2
Norma na rury ze szwem

Metoda wytwarzania

Materiał podstawowy według:

PN-EN 10217

HFW/ SAW

PN-EN 10216-1

PN-EN 10217

HFW

PN-EN 10028-2

PN-EN 10217

HFW/ SAW

PN-EN 10028-3

PN-EN 10217

HFW

PN-EN 10217

SAW

PN-EN 10217

SAW

PN-EN 10216-4
PN-EN 10028-2
PN-EN 10216-4
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W normach na rury nie podano wymagań dotyczących dokumentów kontroli na taśmy/ blachy
użyte do wytwarzania rur. Powinien o tym decydować wytwórca rur, odpowiadający za finalny wyrób.

4.

PARAMETRY STOSOWANIA

Dla rur zarówno zgrzewanych jak i spawanych łukiem krytym najwyższą temperaturą, dla której
określa się granicę plastyczności Rp 0,2 jest 400°C natomiast najniższą temperaturą, dla której określa
się pracę łamania KV jest –40°C.
W porównaniu z rurami bez szwu z analogicznych gatunków stali zakres pracy w wysokich temperaturach jest ograniczony.
Dla rur bez szwu w normach podano wartości wytrzymałości na pełzanie do 500°C dla stali węglowych i do 550°C dla stali 16Mo3.
W przypadku niskich temperatur dla rur spajanych i bez szwu z tych samych gatunków stali najniższa temperatura, dla której gwarantowana praca łamania KV wynosi 27J jest taka sama i wynosi –
40°C.
Należy zaznaczyć, że dla stali, z których wykonuje się rury wg PN-EN 10217-2 i –5 temperatura
graniczna, tj. temperatura, w której przecinają się wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na
pełzanie w funkcji temperatury leży powyżej 400°C.

5.

ZAKRESY WYMIAROWE I TOLERANCJE

Minimalne wymiary rur zgrzewanych oraz rur bez szwu są prawie takie same: średnica wynosi
10,2mm zaś grubość ścianki odpowiednio: 1,4mm i 1,6mm.
Dla rur spawanych pod topnikiem najwyższe przewidywane normą wymiary wynoszą 2540 ×
40mm (dla stali na obniżone temperatury: 25mm) podczas gdy dla rur bez szwu największa średnica
zewnętrzna wynosi 711mm, zaś największa grubość ścianki może wynosić 100mm.
Maksymalne wymiary rur zgrzewanych mogą wynosić 508 × 16mm (dla stali na obniżone temperatury: 12,5mm).
Pomijając skrajne maksymalne wymiary tolerancje średnic i grubości ścianki rur zgrzewanych są
węższe od odpowiednich tolerancji dla rur bez szwu.

6.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA RUR

6.1. W normach podano informacje dotyczące formowania półwyrobu, metody spajania oraz końcowej obróbki cieplnej.
Przykładowy przebieg wytwarzania rur i warunki dostawy dla rur zgrzewanych ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach podano w poniższej tablicy.
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Tablica 3
Przebieg wytwarzania
Warunki dostawy
Materiał wsadowy

Operacja formowania

Taśma walcowana normalizująco

formowanie na zimno (+ zgrzewanie)

Taśma walcowana na gorąco lub
walcowana normalizująco

formowanie na zimno (+ zgrzewanie)
formowanie na zimno (+ zgrzewanie)
+ walcowanie redukcyjne na gorąco

Normalizowana strefa szwu lub
normalizowane całe rury
Normalizowane całe rury
Normalizowane całe rury
Walcowane z normalizowaniem

6.2. Jeśli chodzi o spajanie, to przewiduje się zgrzewanie oporowe lub spawanie pod topnikiem. W
ramach zgrzewania praktycznie dopuszcza się tylko zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości co najmniej 100 kHZ (symbol: HFW). Inne rodzaje zgrzewania są dopuszczalne tylko dla
rur wg PN-EN 10217-1 i tylko o jakości TR1. Spawanie pod topnikiem (SAW) obejmuje wykonanie rur ze szwem wzdłużnym lub spiralnym (symbole: SAWL i SAWH).
6.3. W odniesieniu do personelu przeprowadzającego spajanie w normach na rury zarówno zgrzewane jak i spawane pod topnikiem nie ustanowiono żadnych konkretnych wymagań dotyczących normy/ specyfikacji, wg której taki personel należy uprawniać/ kwalifikować. Ogólne
wymaganie w normach przewiduje, aby personel posiadał „odpowiednie kwalifikacje”.
W tym przypadku byłoby zalecane stosowanie normy PN-EN 1418 (13).
6.4. Wymagania dotyczące zatwierdzania (zakwalifikowania) technologii spawania rur łukiem krytym są podane w załączniku A do odpowiednich norm. Wymagania te są, w zasadzie, powtórzeniem wymagań wynikających z norm PN-EN 288-3 (14) lub PN-ISO 15614-1(15), tzn. wykonuje się odcinki próbne spawanej rury poddawane później odpowiednim badaniom nieniszczącym i niszczącym. Konkretne wymiary i warunki wykonania elementu próbnego mają odpowiednie przełożenie na zakresy wymiarowe i warunki wykonywania rur produkcyjnych.
6.5. Odnośnie do zatwierdzania (zakwalifikowania) technologii zgrzewania rur normy nie podają
żadnych konkretnych wymagań. W tym przypadku instrukcje technologiczne zgrzewania można opracowywać i zatwierdzać w oparciu o zasady podane w PN-EN 288-3 lub PN-ISO 156141 z wykorzystaniem odpowiednich postanowień normy EN ISO 15614-13 (16) dotyczącej
zgrzewania oporowego.
6.6. Uprawnienie nadawane przez organ dozoru technicznego, w oparciu o wymagania ustawy z
dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym [Dz.U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.] obowiązuje
nadal dla wytwórców rur przeznaczonych do:
a)

wytwarzania urządzeń ciśnieniowych a także zbiorników niskociśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu a nieobjętych dyrektywami nowego podejścia,

b) naprawy/ modernizacji urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników niskociśnieniowych i
bezciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Wspomniane uprawnienie nie jest wymagane w przypadku rur przeznaczonych na nowo
produkowane urządzenia ciśnieniowe objęte dyrektywami nowego podejścia 97/23/WE i
87/404/EWG (17).
6.7. Niezależnie od powyższego wytwórcy rur spajanych powinni udokumentować opanowanie
technologii konkretnej metody spajania (patrz pp 6.3. i 6.4.) oraz - w koniecznych przypadkach
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- stosować wymagania dotyczące operatorów spawalniczych, technologii spajania i personelu
ds. badań nieniszczących wynikające z zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy
97/23/WE (patrz p. 8).

7.

BADANIA RUR

Podobnie jak w przypadku rur bez szwu tak i dla rur spajanych przewiduje się badania w pierwszej i
drugiej kategorii (TC1 i TC2), a oprócz tego, w każdej kategorii badań przewidziano badania obowiązkowe i opcyjne.
Rodzaj badań obowiązkowych zależy od przeznaczenia rur - np. w przypadku rur do pracy w
podwyższonych temperaturach udarność jest badaniem tylko opcyjnym podczas gdy dla rur do pracy
w niskich temperaturach oraz dla rur ze stali drobnoziarnistych jest to badanie obowiązkowe, również
dla złącza spawanego.
Jeśli chodzi o badania nieniszczące to w każdym przypadku badaniu podlega złącze spajane w
100% - badanie i złącza i korpusu rury przewidziano dla kategorii badań 2.
W normach na rury nie określono granicznych parametrów stosowania (ciśnienie, temperatura)
dla obu kategorii badań; ewentualnych zaleceń można szukać w normach wyrobu zharmonizowanych
z dyrektywą 97/23/WE (patrz p. 8).
Tak więc, w przypadku braku w/w wymagań wyrób zarówno kategorii badania jak i konkretnych wymagań opcyjnych będzie należał do wytwórcy urządzenia.
Jeśli chodzi o personel przeprowadzający badania nieniszczące, to w każdej normie wymaga się
aby był on kompetentny, posiadał kwalifikacje 1, 2 i/ lub 3 stopnia oraz był upoważniony przez pracodawcę do tych działań.
Kwalifikacje personelu powinny być zgodne z PN-EN 10256 (18) lub normami równorzędnymi,
przy czym metodyka badań nieniszczących powinna być zatwierdzona przez pracownika o kwalifikacjach poziomu 3 wg PN-EN 473 (19).

8.

STOSOWANIE RUR SPAJANYCH NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA

Rury spajane wg omawianych norm mogą być stosowane do budowy wszystkich urządzeń objętych
tymi dyrektywami.
W normach na nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe (20) oraz rurociągi przemysłowe
(21) dopuszcza się rury wg wszystkich części normy PN-EN 10217. W normie na kotły wodnorurowe (22) dopuszcza się, co jest zrozumiałe, tylko normę PN-EN 10217-2, na rury zgrzewane ze stali
do pracy w podwyższonych temperaturach.
Wg wszystkich w/w norm ze stali nierdzewnych powinny być dostarczane w stanie przesyconym, zaś rury z pozostałych gatunków stali w stanie normalizowanym.
We wspomnianych powyżej normach na zbiorniki i rurociągi nie określa się wymagań odnośnie
stosowania określonej kategorii badań rur ani badań opcyjnych. Wymagania takie znajdują się tylko
w normie na kotły PN-EN 12952-2, która wymaga m.in. aby:
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-

rury spajane zamawiać w kategorii badań 2, przy czym dla rur ze stali węglowej, o temperaturze
obliczeniowej poniżej 450°C i ciśnieniu obliczeniowym poniżej 42 bar dopuszczalne jest stosowanie kategorii badań 1,

-

rury przeznaczone na komory o Dz > 142mm były poddane badaniom ultradźwiękowym wg PNEN 10246-6 (23) na wady poprzeczne.
W normie podano również kryteria akceptacji badań ultradźwiękowych: U2, podkategoria C.
W normie PN-EN 286-1 (24) zalecono do stosowania rury wg PN-EN 10217-2.

W każdej z części PN-EN 10217 określono jednoznacznie dodatkowe wymagania, które muszą
spełniać rury spajane przeznaczone do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywą
97/23?WE zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia II lub wyższej.
Wymagania takie są również określone w wytycznej 7/25 (25) do wspomnianej dyrektywy i
podano je poniżej.
Rury przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe kategorii co najmniej II powinny być spajane
przez personel uprawniony przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę upoważnioną wybraną przez
producenta, wg technologii zatwierdzonej przez jakąś z tych jednostek. Rury nie spełniające wymagań powinny zostać ocechowane tzw. wskaźnikiem kategorii zgodności: „C1”.
Rury przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe kategorii co najmniej III powinny być badane nieniszcząco przez personel uprawniony prze jednostkę upoważnioną. Rury nie spełniające tego wymagania powinny zostać ocechowane wskaźnikiem kategorii zgodności „C2” przy czym, gdy rura ma
być już ocechowana wskaźnikiem „C1” wskaźnika „C2” nie stosuje się.
Wymagania powyższe można zestawić w tablicy jak niżej:
Tablica 4
Kategoria
Wskaźnik

I

C1

dopuszczalny

C2

dopuszczalny

II

III

IV

niedopuszczalny
niedopuszczalny

Dokumentem kontroli powinno być zawsze świadectwo odbioru, w którym należy potwierdzać,
m.in., spełnienie wszystkich w/w wymagań dotyczących spajania i badań nieniszczących oraz podawać nazwę jednostki notyfikowanej/ upoważnionej:

9.

WNIOSKI

9.1. Rury ze szwem wg PN-EN 10217 mogą znaleźć szerokie zastosowanie w budowie urządzeń ciśnieniowych w zakresie temperatur od –40°C do +400°C i nieograniczonych ciśnień uwarunkowanych tylko obliczeniami wytrzymałościowymi.
9.2. Z uwagi na zróżnicowanie wymagań dotyczących wytwórców, wytwarzania, rodzaju i zakresu
badań przed jednostką notyfikowaną pojawiają się różne konkretne działania w różnych fazach
wytwarzania urządzeń ciśnieniowych. Kilka tego rodzaju działań podano przykładowo poniżej.
9.2.1.

Badanie projektu/ uzgadnianie dokumentacji.
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a)

należy sprawdzać czy specyfikacja techniczna, wg której przeprowadza się ocenę zgodności projektu stawia konkretne, dodatkowe wymagania w odniesieniu do stosowania
rur ze szwem,

b) dane dotyczące rur na rysunkach (w zestawieniach materiałowych) powinny być bardzo
dokładne i uwzględniać grupy jakościowe (TR1, TR2), kategorie badań i wszystkie
wymagane badania opcyjne a także kryteria akceptacji wyników badań nieniszczących.
9.2.2.

Zatwierdzanie systemu jakości/ uprawnianie do wytwarzania rur.
a)

należy zwracać szczególną uwagę na specyfikacje techniczne przyjęte jako warunki dostawy na blachy/ taśmy, druty spawalnicze i topniki przeznaczone do wytwarzania rur
oraz na kontrolę ich dostawców,

b) należy sprawdzać, czy wytwórca rur wg określonej normy jest w stanie sam spełnić
wszystkie wymagania opcyjne przewidziane odnośną normą względnie czy wybrał już i
ocenił odpowiedniego poddostawcę/ podwykonawcę,
c)

należy sprawdzać/ uzgadniać stosowane instrukcje technologiczne spajania (w szczególności uzgodnić tryb postępowania przy zgrzewaniu rur) oraz kwalifikacje zgrzewających/ operatorów spawalniczych,

d) należy sprawdzać certyfikacje i autoryzacje operatorów przeprowadzających badania
nieniszczące na zgodność z odpowiednimi normami (wg PN-EN 10256 lub PN-EN
473),
e)
9.2.3.

wytwarzający powinien udokumentować opanowanie produkcji określonych rur (elementy/ partie próbne/ zwiększony zakres badań).

Ocena zgodności/ odbiór techniczny urządzenia u wytwórcy.
a)

należy zwracać uwagę czy świadectwa odbioru rur są właściwe i potwierdzają wszystkie dane i wymagania zgodne z zamówieniem, zawierają informacje dotyczące technologii spajania, personelu wykonującego spajanie oraz badania nieniszczące, a także dotyczące jednostki strony trzeciej, która interweniowała,

b) należy zwracać uwagę na właściwe ocechowanie rur (np. brak wskaźników kategorii
zgodności.
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NOWOCZESNA DIADNOSTYKA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
W OPARCIU O WSKAŹNIKI MECHANIKI PĘKANIA
Witold Szteke*, Waldemar Biłous*, Jan Wasiak*, Witold Baran*, Tadeusz Wagner*, Martyna
Przyborska*, Mariusz Wieczorkowski*, Adam Wocial*, Piotr Zajączkowski**
*Laboratorium Badań Materiałowych IEA – Świerk
**MEGA-ERG Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe – Warszawa

W referacie przedstawiono założenia do opracowania systemu diagnostycznego na potrzeby urządzeń
ciśnieniowych. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach własnych oraz znanych
analogicznych systemach funkcjonujących w innych krajach omówiono możliwości wdrożenia takich
rozwiązań w praktyce krajowej.

1. WPROWADZENIE

Program zapewnienia jakości został wprowadzony po raz pierwszy w energetyce jądrowej przy
budowie reaktorów i innych obiektów jądrowych. Następnie sukcesywnie wymaganie
opracowywania programów zapewnienia jakości wprowadzano w innych dziedzinach przemysłu, jak
w lotnictwie, marynarce i energetyce konwencjonalnej.
Wraz z obowiązkowymi programami zapewnienia jakości powstawały nowe metodyki
badań i zmieniał się sposób podejścia do zasad konstrukcji i eksploatacji obiektów, między innymi
urządzeń ciśnieniowych. Proces ten został wymuszony nie tylko koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa podczas eksploatacji, ale również wynikał z tendencji do stosowania technologii
oszczędnościowych w procesie projektowania (obniżanie współczynników bezpieczeństwa),
eksploatacji oraz przy ocenie wielkości wad w materiałach powstałych w czasie pracy i ich wpływu
na możliwość wywołania awarii urządzenia.

2. STAN OBECNY

Zarówno przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak i problemy ekologiczne związane z
eksploatacją przestarzałych obiektów energetycznych, wymuszają wypracowanie nowego podejścia
do energetyki.
Energetyka przyszłości nie może być oparta wyłącznie na węglu kamiennym i brunatnym,
ale musi rozwijać się z zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł, takich jak energia wiatrowa,
słoneczna, geotermalna, jądrowa itp. Wszystkie te nowoczesne technologie w chwili obecnej nie są
wykorzystywane w skali przemysłowej i wymagają dopracowania, zarówno w zakresie konstrukcji
jak i stosowanych materiałów. Zastosowanie ich w praktyce może nastąpić najwcześniej za
kilkanaście lat.
Z uwagi na powyższe jesteśmy skazani na eksploatację istniejących elektrowni, których stan
w większości przypadków zmusza do wymiany elementów konstrukcyjnych urządzeń i
wprowadzania zmian modernizacyjnych. Przykładowo, większość rurociągów pary świeżej w
pracujących elektrowniach powinna zostać dokładnie zbadana i ewentualnie wymieniona.
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3. KRZYWA PĘKANIA

Krzywą pękania FAD (Failure Assessment Diagram) opracowano i opublikowano po raz pierwszy w
firmie Nuclear Electric. Określa ona zależność pomiędzy klasycznymi wskaźnikami
wytrzymałościowymi materiału konstrukcyjnego a jego odpornością na pękanie, wyznaczając obszar
bezpiecznej eksploatacji dla obciążonego elementu konstrukcji ze stwierdzoną wadą.
Do dziś oprogramowanie krzywej FAD pozwoliło uruchomić kilka programów
diagnostycznych w takich krajach jak Anglia, Francja i kraje skandynawskie oraz w USA.
Początkowo stosowano je głownie w energetyce jądrowej. Następne wersje uogólniono na tyle, ze
znajdują zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu (energetyka konwencjonalna,
gazownictwo, przemysł naftowy, zbrojeniowy i inne).
Spełniając wymagania Dyrektywy 97/23/WE służą one do oceny bezpiecznej eksploatacji
wysokoobciążonych elementów ze stwierdzonymi pęknięciami, określając:
- dopuszczalne obciążenie elementu zawierającym wadę o określonych rozmiarach,
- krytyczne rozmiary wady,
- spodziewaną prędkość propagacji wady pod wpływem obciążeń zmiennych lub korozji,
- rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla analizowanego elementu konstrukcji z wadą,
- spodziewany czas życia konstrukcji,
- czy pęknięcie będzie poprzedzone „przeciekiem”.
Do przeprowadzenia analizy diagnostycznej niezbędne są:
- dane materiałowe - wytrzymałość statyczna na rozciąganie, granica plastyczności w
temperaturze pokojowej i w temperaturze pracy oraz wartość granicznego współczynnika
intensywności naprężeń KIc,
- określenie stanu naprężeń jako stanu naprężeń pierwotnych i wtórnych. Przez naprężenia
pierwotne należy rozumieć naprężenia wywołane obciążeniem grawitacyjnym konstrukcji,
ciśnieniem roboczym itp. Naprężenia wtórne to stan naprężeń wywołany w materiale
czynnikami technologicznymi np. spawaniem czy niejednorodnym gradientem temperatury
podczas pracy,
- określenie położenia, kształtu oraz wymiarów stwierdzonych pęknięć, takich jak długość i
głębokość pęknięcia lub w przypadku zgrupowania większej ilości drobnych wad określenie
ich współdziałania.
Metodyka pozwala określić warunki bezpiecznej eksploatacji wysokoobciążonych
elementów konstrukcji ze stwierdzoną wadą w postaci ostrych pęknięć lub nieciągłości wywołanych
w procesie wytwarzania rur lub pracami spawalniczymi może być przydatna już na etapie
projektowania.
O uniwersalności, nowoczesności i wszechstronności zastosowań podobnych systemów
diagnostycznych świadczy fakt, że jest stosowany przez następujące światowe korporacje:
ABB Vetco Gray, Inc ; Materials Properties Council(MPC); Amoco Corporation; Beirne,
Maynard and Parsons, LLC; BP Oil Company; Bureau of Reclamation; Capstone Engineering
Services; Chevron Corporation; Chicago Bridge & Iron (CBI); Day, Berry & Howard, LLP;
Nooter/Ericksen Corporation; Institute for Nuclear Research ; Shell Oil Company
Przykładowy schemat działania takiego systemu diagnostycznego urządzeń poddozorowych
wzorowanego na rozwiązaniach stosowanych w krajach zachodnich podano na rys.1.
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Ośrodek decyzyjny

Ośrodek analityczny
działania systemu
oraz Archiwum

Diagnostyka

Zakłady poddozorowe

Rys. 1. Przykładowy schemat organizacji działania proponowanego systemu diagnostycznego urządzeń
poddozorowych opartego o wskaźniki mechaniki pękania z wykorzystaniem krzywej FAD.

4. PODSUMOWANIE

Stworzenie Systemu Diagnostyczno-Materiałowego na potrzeby energetyki krajowej, umożliwiłoby:
−

szybsze podejmowanie decyzji w przypadkach awaryjnych i w trakcie prac remontowych,

−

stworzenie bazy danych materiałowych zebranych z rożnych obiektów, umożliwiające
przenoszenie doświadczeń z jednych obiektów na inne,

−

obniżenie kosztów badań diagnostyczno-materiałowych
wykorzystywania stworzonej bazy danych,

−

łatwiejsze dostosowanie poszczególnych elektrowni do zmieniających się warunków działania
związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

z

uwagi

na

możliwość

W dalszej kolejności działania takiego systemu można rozszerzyć o ocenę stanu
eksploatacyjnego urządzeń wysokoobciążonych w przemyśle energetycznym, gazowniczym,
naftowym, zbrojeniowym, lotniczym kolejowym itp.
Utworzenie systemu diagnostycznego w zależności od potrzeb umożliwi współpracę wysoko
wyspecjalizowanych jednostek badawczych, służb państwowych i organów technicznych. Ułatwi
jednocześnie płynny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi stronami. W etapie
początkowym tworzenia systemu zostałby zorganizowany zespół specjalistów z danego zakresu w
instytucjach diagnozujących i w zainteresowanych zakładach przemysłowych.
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5. WNIOSEK KOŃCOWY

Proponowane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia jedynie przy akceptacji przemysłu
energetycznego, nie tylko elektrowni i elektrociepłowni, ale również przemysłu gazowniczego. Po
przeprowadzonym rozeznaniu otrzymaliśmy cztery pozytywne (na ogólną liczbę sześciu) opinie na
temat postulowanej potrzeby utworzenia systemu diagnostycznego.
W Polsce istnieją wszystkie elementy niezbędne do wdrożenia systemu przy stosunkowo
niewielkich kosztach.
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ZASADY OCENY ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
W WYNIKU NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ STRON TRZECICH
Mieczysław Borysiewicz
Centrum Doskonałości MANHAZ, Instytut Energii Atomowej - Świerk

W wielu krajach po 11. września 2001 r. zintensyfikowano prace nad podniesieniem poziomów
bezpieczeństwa instalacji przemysłowych i ważnych infrastruktur krajowych w odniesieniu do
potencjalnych aktów terroru i sabotażu. Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa jest
uwarunkowane wieloma czynnikami, główne z nich to: rodzaj zagrożenia, stopień podatności różnych
elementów przemysłowych na poszczególne działania niepożądane, możliwe skutki zdarzeń, awarii
czy ataków, a także „atrakcyjność” niektórych elementów infrastruktury (najbardziej strategicznych)
dla stron trzecich. W przypadku zagrożenia terrorystycznego, punktami krytycznymi – najbardziej
narażonymi na atak, są elementy strategiczne dla całej instalacji, a zwłaszcza takie, których awaria
spowoduje zatrzymanie pracy znacznej części instalacji oraz elementy, których awaria spowoduje
bardzo duże skutki dla środowiska i pobliskiej ludności.
Kluczowym elementem dla osiągnięcia celu jest przeprowadzenie analiz podatności SVA (Security
Vulnerability Analysis) i wykorzystanie jej wyników do sporządzania planu bezpieczeństwa
instalacji w aspekcie zapobiegania niepożądanym działaniom i minimalizowania ich skutków. Jest
to proces analityczny, w którym wyznacza się typy i warunki dla potencjalnych zagrożeń
terrorystycznych i sabotażowych, prawdopodobieństwa skutków oraz możliwe następstwa.
Najbardziej znane metody ocen ryzyka i podatności na atak to: metoda SVA opracowana przez
Center for Chemical Process Safety (CCPS), metody równoległe przygotowane przez ExxonMobil
Chemical, BASF, Air Products, Georgia Pacific oraz metoda VAM-CF opracowana przez Sandia
National Laboratory w USA. Powyższe metodologie opierają się na kilku wspólnych i niezbędnych
krokach: zidentyfikowanie celów i opracowanie planu analiz podatności, charakterystyka
potencjalnych miejsc zagrożonych, identyfikowanie zagrożeń, analizy podatności, określenie środków
zaradczych. W poniższej pracy przedstawiono metodę analizy i zarządzania bezpieczeństwem SVA
rekomendowaną przez CCPS.

1.

1.1.

PODSTAWOWE ELEMENTY ANALIZ SVA

Definicja pojęć stosowanych w metodzie SVA

SVA (Security Vulnerability Analysis) jest procesem określającym prawdopodobieństwo wystąpienia
niepożądanego zdarzenia, opartym na analizie podatności oraz szacującym zasięg skutków. SVA
wykorzystuje w celu określenia stanu bezpieczeństwa danej instalacji stacjonarnej głównie analizy
jakościowe. Wynikiem analiz jest uzyskanie listy rankingowej celów najbardziej zagrożonych
atakiem ze strony terrorystów, na podstawie której podejmowane są decyzje o środkach zaradczych.
Oszacowanie podatności danego celu na atak jest zadaniem trudnym, gdyż jest to obiektywny proces
oszacowywania subiektywnych osiągów ekspertów.
Skutki rozpatrywane w SVA mogą się różnić wielkością i charakterem i zakresem od skutków
rozważanych w standardowych analizach ryzyka poważnych awarii. W analizach przyjmuje się z
reguły, ze terrorysta chce zmaksymalizować szkodę i zaatakować cel, który jest dość łatwo dostępny.
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Skutki niepożądanego działania rozważa się w kilku kategoriach: wpływ na zdrowie ludzkie, straty
finansowe, negatywne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne.
W ramach SVA zagrożenie jest definiowane jako okoliczność, mogąca spowodować utratę lub
zniszczenie dóbr materialnych i/lub straty w ludziach i w środowisku. Może być zdefiniowane jako
zamiar lub zdolność terrorysty do przedsięwzięcia działań powodujących szkody w danym zakładzie,
szkody dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Źródłem zagrożenia może być: inny rząd,
niezadowolony pracownik albo kontrahent, kryminalista, gwałtowny aktywista, terrorysta
(polityczny, religijny, środowiskowy).
Podatność jest zdefiniowana jako słabe rozwiązania inżynieryjno-organizacyjne, które mogą być
wykorzystane przez strony trzecie dla wyrządzenia szkód. Podatność na atak może wynikać z rodzaju
prowadzonej działalności, ze złej polityki zarządzania zakładem, z niewłaściwego zabezpieczenia
obiektów, czy też z innych czynników operacyjnych.

Zewnętrzna Strefa
Oświetlenie
Ogrodzenia
Bramki wejścia/wyjścia
Pachołki
Czujniki wykrywania
włamań
Straże i patrole

Wewnętrzna Strefa
Sprawny personel
Blokady wejść
Sieć haseł i zabezpieczeń
Eskorty gości
Kontrola dokumentów
Przepustki
Pokój komputerów
CCTV

Środkowa Strefa
Blokady drzwi
Recepcja
Kontrola bagażu
System kontroli dostępu
Zabezpieczenia okien
Inspekcje terenu

Rys. 1. Fizyczne i cybernetyczne strefy i pierścienie ochronne.

Atrakcyjność celu może wynikać z wielkości i rodzaju szkody jaka może spowodować jego
zaatakowanie. Nie wszystkie cele są jednakowo atrakcyjne dla terrorysty, co ma znaczący wpływ na
określenie prawdopodobieństwa ataku na dany obiekt.
Środki zaradcze są działaniami podjętymi w celu zmniejszenia albo wyeliminowania jednej albo
więcej cech słabych instalacji. Środki zaradcze obejmują sprzęt komputerowy, systemy techniczne,
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oprogramowanie, procedury i kontrole administracyjne. Podczas analiz SVA środki zaradcze wybiera
się na podstawie oceny ich dostępności, efektywności działania, niezawodności. Do środków
zaradczych można zaliczyć: bezpieczeństwo fizyczne, kontrolę dostępu, zapobieganie stratom,
zarządzanie inwentarzem chemikaliów, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych,
politykę bezpieczeństwa w tym procedury postępowania, bezpieczeństwo sieciowe i bezpieczeństwo
danych. Redukcja ryzyka działań terrorystycznych może być prowadzona poprzez zapobieganie,
detekcję i opóźnianie działań terrorysty (DDD - Deter, Detect and Delay), tworzenie fizycznych i
cybernetycznych stref i pierścieni ochronnych (Rys.1), odpowiednią praktykę i procedury, czy też
stosowanie systemów i technologii naturalnie bezpiecznych.

2.

WYMAGANE KROKI SVA

Wymagane kroki przeprowadzenia SVA zgodnie z metodyką opracowaną przez Centre of Chemical
Process Safety przedstawia rys. 2 . Poniżej są one omówione bardziej szczegółowo.
Krok 1: Planowanie procesu SVA:
Planowanie SVA wymaga określenia celów i zakresu analiz. Najważniejsza w tym kroku jest
identyfikacja krytycznych operacji i zakresu działań. Ważny jest również wybór i utworzenie zespołu
SVA.
Uważne spełnienie wymagań SVA wymaga dokładnego i kompletnego planowania działań.
Najważniejsze w tym kroku jest identyfikacja krytycznych operacji i pola działania. Ważne jest
również wybór i utworzenie zespołu SVA.

Rys. 2. Kolejne kroki analizy podatności SVA.
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Określenie celów analizy SVA
Konieczne jest: zidentyfikowanie źródeł zagrożeń bezpieczeństwa, przeprowadzenie analiz
podatności instalacji produkujących, przetwarzających, przeładowujących lub magazynujących
materiały niebezpieczne i dokonanie oceny środków zaradczych stosowanych do ochrony publicznej,
pracowników, interesów państwowych, środowiska przyrodniczego i samego zakładu.
Zidentyfikowanie obszaru analiz SVA
Należy opracować najpierw plan określający priorytety analiz obiektów i potencjalnych celów ataku.
Należy przy tym uwzględnić cztery podstawowe grupy zdarzeń:
- utrata szczelności powłok zewnętrznych urządzeń i sprzętu zawierających niebezpieczne
substancje, w wyniku działań umyślnych,
- kradzież lub niewłaściwe użycie niebezpiecznych materiałów (np. substancji chemicznych) z
zamiarem wyrządzenia szkód w zakładzie lub poza zakładem,
- zanieczyszczenie lub popsucie produktów wytwarzanych w zakładach z zamiarem
spowodowania ofiar, zranień i chorób pracowników i wśród społeczeństwie,
- degradacja zasobów, infrastruktury lub funkcji biznesowych zakładu i /lub całej branży/.
System prioryteryzacji powinien szeregować substancje chemiczne jako bardzo, średnio i mało
niebezpieczne, biorąc pod uwagę ich własności chemiczne, możliwość użycia ich jako broni
chemicznej, czy broni masowego rażenia. Materiały chemiczne, sklasyfikowane jako bardzo
niebezpieczne, powinny w pierwszej kolejności być zabezpieczane, ze względu właśnie na ich dużą
podatność i wrażliwość.
Analiza SVA powinna być skoncentrowana na całym zakładzie, wszystkich jej elementach i
operacjach krytycznych, a tam gdzie to ma zastosowanie, również na obiektach sąsiadujących, nie
należących do zakładu.
Krok 2: Charakterystyka instalacji:
Krok ten obejmuje charakterystykę elementów najbardziej podatnych na zagrożenie w tym:
potencjalne cele ataku, ich lokalizację i „terrorystyczną atrakcyjnych”, detale rozwiązań
technicznych, identyfikację zagrożeń, oszacowanie skutków potencjalnych ataków oraz listę celów i
zabezpieczeń. Krok ten obejmuje też ocenę środków zaradczych podejmowanych w razie zaistnienia
ataku terrorystycznego. Po zidentyfikowaniu zabezpieczeń i określeniu atrakcyjności celów ustala się
harmonogram istniejących modyfikacji lub wprowadzenia dodatkowych środków prewencji i
wspomagania reagowania w sytuacji zaistnienia ataku.
Identyfikowanie obiektów krytycznych
Zwraca się uwagę głównie na obiekty zawierające i przetwarzające niebezpieczne materiały
chemiczne oraz na sposoby zabezpieczeń tych obiektów (systemy fizyczne i systemy automatyki
zabezpieczeniowej. Systemy sterowania procesem i automatyki zabezpieczeniowej mogą być
zagrożone fizycznym lub cybernetycznym atakiem z zewnątrz. Krytyczne zasoby zabezpieczenia
dotyczą m.in.: procesów chemicznych, przechowywania, przetwarzania, transportu; zbiorników
magazynujących; rurociągów wewnętrznych; surowców systemów sterowania; personelu
operacyjnego; produktów końcowych; systemów pomocniczych (zaopatrzenia w energię elektryczną;
wodę; gaz); systemu telekomunikacyjnego; przerobu odpadów; informacji biznesowych;
komputerowego systemu zarządzania biznesowego; powiązań w zakładzie oraz kontaktów z
klientami.
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Identyfikacja zagrożeń
Krok identyfikacji zagrożeń jest procesem identyfikowania i zrozumienia jak zabezpieczenia
krytyczne wpływają na możliwe zajścia i wypadki, i jak wówczas zmienia się poziom zagrożenia.
Podatność na zagrożenie powinna być określana na podstawie poniższych informacji:
-

-

Lista niebezpiecznych chemicznych substancji oraz ich lokalizacja, koncentracja, ilość i stan
substancji chemicznych obecnych w zakładzie/ instalacji itp. Zespół SVA powinien się
koncentrować na substancjach niebezpiecznych wymienionych w:
• Dyrektywie Seveso II i innych regulacjach dotyczących poważnych awarii.
• Regulacjach dotyczących bezpieczeństwa zawodowego.
• Statystykach działań terrorystycznych.
Zbiorniki substancji chemicznych i wyposażenie, ich lokalizacja, objętość, średnia zawartość
i konstrukcja.
Założenia projektowe instalacji.
Plany, wykresy; schematy rurowania, schematy systemów kontrolno pomiarowych , oraz
schematy przepływów procesowych.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem, programy zarządzania ryzykiem.
Analizy ryzyka na potrzeby ocen bezpieczeństwa.
Informacje wspierające oszacowanie krytyczności zasobów w odniesiony do działów
zakładu, instalacji; gospodarki regionu i kraju oraz możliwych skutków.
Informacje o lokalizacji zakładu, obszarach zamieszkałych i środowiska w pobliżu zakładu,
które mogą być narażone w razie zaistnienia zdarzenia z użyciem substancji chemicznych.
Raporty dotyczące poprzednich wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa. procesowego i działań
niepożądanych.

Analiza skutków
Celem analizy skutków jest zrozumienie i oszacowanie potencjalnych strat, które mogą zaistnieć w
przypadku udanego ataku terrorystycznego. Chemikalia, które zostały uwolnione do atmosfery, mogą
przebyć duży dystans. Potencjalne skutki dotkną wówczas sąsiednie regiony, gdzie trzeba będzie
ocenić szkody i zniszczenia. W przypadku ataku cybernetycznego, może zostać stracona część
produkcji a procesy mogą zostać zatrzymane. Analiza skutków powinna zawierać rozległe informacje
na temat możliwych scenariuszy uwolnienia. Dla każdego scenariusza uwolnienia, analiza powinna
zawierać: oszacowanie potencjalnej ilości uwolnionej substancji oraz oszacowanie potencjalnych
skutków z tym związanych dla pracowników, ludzi zamieszkałych lub przebywających w pobliżu
oraz dla środowiska i dóbr materialnych. Punktem wyjścia dla takich ocen jest wyznaczenie
zależności od odległości stężeń uwolnionej substancji lub wielkość promieniowania cieplnego i
nadciśnienia, w przypadku towarzyszących uwolnieniu pożarów i wybuchów.
Ułatwieniem całego procesu analizy możliwych skutków może być przyjęcie zasady, że istnieją
różne typy zdarzeń i odpowiednio dla nich potencjalne cele:
- Straty, szkody, skutki dla ludzi: potencjalnymi celami są: wyposażenie i sprzęty
wykorzystywane w procesach bazujących na ropie naftowej i substancjach niebezpiecznych,
tankowce, rurociągi i inne systemy transportowe, pracownicy, kontrahent, goście, zwłaszcza w
większych skupiskach.
- Kradzież: potencjalne cele to: związki chemiczne w trakcie ich przetwarzania, magazynowania
czy transportowania, wyposażenie stacji nadzorujących, czy systemy kontroli i inwentaryzacji,
strategiczne informacje biznesowe w trakcie przekazywania ich droga telekomunikacyjną lub
internetową.
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-

-

Zanieczyszczenia: potencjalne cele to: surowce, produkty końcowe i pośrednie procesów,
emitowane zarówno przy ataku na magazyny, etapy procesu przetwórczego czy rurociągi
strategiczne dane biznesowe i procesowe.
Degradacja aktywów: potencjalne cele to: procesy wykorzystujące ropę naftową i inne
substancje niebezpieczne, wizerunek zakładu oraz renoma jej marki, narzędzia i surowce,
systemy telekomunikacyjne i systemy biznesowe.

Atrakcyjność celu
Atrakcyjność celu dla przeciwnika jest wskazówką dla zakładu, jak oceniać prawdopodobieństwo
ataku. Dla przykładu może obejmować: bliskość symbolicznych celów, takich jak pomniki narodowe
itp. i inne zmienne, kiedy zespół SVA zgadza się, że dane zajście ma wpływ na okoliczną ludność,
zakład itp., wtedy musi przeprowadzić również analizę środków zaradczych i możliwych
przeciwdziałań.
Pierścienie zabezpieczeń
Zespół SVA określa i dokumentuje istniejący poziom bezpieczeństwa w aspekcie możliwych działań
terrorystycznych i stosowane pierścienie bezpieczeństwa w celach ochronnych (przykład stref
obrazuje rys.1). Może to oznaczać bezpieczeństwo fizyczne, cybernetyczne, kontrole administracyjną
i inne działania. Podczas tego kroku wszystkie działania, informacje i strategie realizowane są
zbierane w specjalnej bazie informacyjnej.
Krok 3: Ocena zagrożeń terrorystycznych (threat assessment)
Istnieje wiele czynników determinujących oszacowywanie podatności danego obiektu na zagrożenia
zewnętrzne. Zagrożenie może wynikać z łatwego dostępu do poszczególnych segmentów danego
obiektu, z dostępności sąsiedztwa poszczególnych obiektów oraz ze względu na znaczenie
strategiczne danego obiektu dla działalności całego zakładu. Do ataku może dojść zarówno w trakcie
cyklu przetwórczego (procesy chemiczne, procesy produkcyjne, procesy wykorzystujące materiały
niebezpieczne, systemy magazynowania) jak i podczas transportu (rurociągi, transport samochodowy,
wodny i powietrzny). Ataki terrorystyczne mogą mieć charakter ogólny jak i specyficzny i
indywidualny.
Zidentyfikowanie zagrożeń i możliwych ataków
Należy zidentyfikować aktywa i cele w obiekcie szczególnie narażone na akty terroru i sabotażu.
Punktu widzenia SVA, identyfikacja zagrożeń związanych aktami terroru i sabotażu oznacza
opracowanie modelu/scenariuszy takich działań z uwzględnieniem charakterystyk grup potencjalnych
sprawców i ich zdolności realizacji zamierzeń.. Oszacowywanie podatności obiektu na potencjalne
zagrożenia odbywa się z uwzględnieniem dostępnych środków bezpieczeństwa oraz dostępnych
środków zaradczych.
Istnieje wiele czynników determinujących oszacowywanie podatności danego obiektu na zagrożenia
zewnętrzne. Zagrożenie może wynikać z łatwego dostępu do poszczególnych segmentów danego
obiektu, z dostępności sąsiedztwa poszczególnych obiektów oraz ze względu na znaczenie
strategiczne danego obiektu dla działalności całego zakładu.
Do ataku może dojść zarówno w trakcie cyklu przetwórczego (procesy chemiczne, procesy
produkcyjne, procesy wykorzystujące materiały niebezpieczne, systemy magazynowania) jak i
podczas transportu (rurociągi, transport samochodowy, wodny i powietrzny). Ataki terrorystyczne
mogą mieć charakter ogólny jak również specyficzny i indywidualny.
Grupy osób, które mogą być rozważane jako potencjalni sprawcy ataków terrorystycznych:
terroryści (lokalni i globalni); przestępcy; radykalni aktywiści; niebezpieczni indywidualiści;
niezadowoleni pracownicy.
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Terrorysta jest jednym z najbardziej trudnych przeciwników, gdyż może być dobrze wyszkolony,
dobrze uzbrojony oraz przygotowany na śmierć, jeżeli umożliwiłoby to wykonanie zamierzonego
celu Dla celów SVA, zagrożenie atakiem terrorystycznym powinno być rozważone jako najpierw,
przed innymi zagrożeniami.
Jeżeli inne zagrożenie np. kradzież materiałów jest dużo bardziej prawdopodobne od ataku
terrorystycznego, należy wtedy należy w pierwszym rzędzie przeprowadzić analizę motywacji
działań i możliwości działań kryminalistów, a zagrożenia należy modelować w ten sam sposób jak
zagrożenia terrorystyczne.
Tabela 1 przedstawia macierz możliwych zagrożeń (może być pomocna przy definiowaniu
potencjalnego zagrożenia). W tabeli przedstawiono dziesięć zmiennych, począwszy od zamiaru
przeciwnika, typu broni, jaką dysponuje, aż do zamierzonego celu. Pełna analiza SVA powinna
uwzględniać wszystkie te scenariusze, które odnoszą się do poszczególnych obiektów krytycznych
zakładu.
Charakterystyka zagrożeń
Ataki mogą przeprowadzać osoby wtajemniczone, osoby z zewnątrz bądź kombinacja tych obydwu
typów. Do osób wtajemniczonych można zaliczyć personel, który zna procedury działania
poszczególnych segmentów zakładów, a także mające dostęp do różnych części zakładu, do których
dostępu bronią ściśle określone procedury. Zmowa między wymienionymi obydwoma typami osób
atakujący może mieć miejsce gdy połączy je zysk finansowy, ideologia lub wystąpi przymus.
Charakterystyka przeciwnika jest pomocna w definiowaniu potencjalnych celów i posunięć osoby
atakującej. Zespół przygotowujący analizy SVA powinien przeanalizować każdy z typów
przeciwnika (zidentyfikowany wcześniej jako) pod względem jego wiarygodności, poziomu
możliwości.
Tabela 1. Typy i znaczenie potencjalnych zagrożeń.
Nr
zmiennej

Zmienna

Opcje

1

Rodzaj ataku

atak skierowany bezpośrednio na zakład; główny atak skierowany na inne
obiekty poza zakładem, ze skutkami pośrednimi dla rozważanego zakładu.

2

Zakres
zamierzonego celu
lub cel pośredni

instalacje stacjonarne (procesy chemiczne, systemy produkcyjne,
użytkownicy materiałów niebezpiecznych, systemy magazynowania);
systemy łączności; systemy danych i informacji; zasoby finansowe;
narodowe i strategiczne aktywa.

3

4

Przedmiot
zamierzonego celu

Strefy skutków

życie ludzkie; obiekty publiczne; pracownicy zakładu; kadra kierownicza;
przerwanie ciągłości pracy zakładu przechowywanie, użyłkowanie, lub
przesyłanie informacji strategicznych; konta rozliczeniowe oraz zakładowe
konta; wizerunek i reputacja zakładu; własność intelektualna, marka.
osoby prywatne; członkowie społeczności; cały zakład; personel zakładu;
własność publiczna; własność zakładu; ciągłość działalności biznesowej;
wpływy ekonomiczne; środowisko; wizerunek i opinia; własność
intelektualna, marka.
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Zewnętrzny bezpośredni atak fizyczny – rozpoczęty na zewnętrz barier
kontroli z zamiarem spowodowania bezpośredniej szkody (rakieta; materiał
wybuchowy; zastosowanie broni z terenów przyległych zakładowi;
staranowanie pojazdem głównej bramy; eksplozja rurociągu).
Zewnętrzny pośredni atak fizyczny - rozpoczęty na zewnętrz barier kontroli
z zamiarem spowodowania ogólnej szkody w zakładzie lub bezpośredniej
szkody dla innych (zniszczenie obiektów sąsiadujących z zakładem ale
będących łatwiejszym celem).
5

Źródła zagrożeń

Zewnętrzny pośredni atak wpływający na daną zakład - atak na główną
infrastrukturę miejską wpływającą na funkcjonowanie zakładu (zniszczenie
strategicznych elektrowni w mieście; zablokowanie sieci internetowych;
zablokowanie systemu bankowego; przerwanie transportu, itp.).
Wewnętrzny atak fizyczny– rozpoczęty od fizycznego naruszenia barier
kontroli i umieszczenia ładunku wybuchowego w sąsiedztwie obiektu
zakładu.
Wewnętrzny atak fizyczny zainicjowany ze źródła umieszczonego
wewnątrz obszaru chronionego przez bariery kontroli ( np. sabotaż przez
osoby, która pozostały na noc w budynkach zakładu).

6

Motyw

rząd przeprowadzający akcje militarne przeciwko terrorystom; założenia
organizacji terrorystycznych; motyw osobisty powiązany z zakładem
(niezadowolony pracownik); motyw osobisty nie powiązany z zakładem.
(indywidualny sympatyk/fanatyk) • zbrodniczy zamiar (podpalenie;
kradzież; morderstwo)

7

Typ broni

elektroniczne (zagrożenia internetowe – działania hakerów); działania
fizyczne (otwarcie zaworu; uszkodzenie kabli komunikacyjnych); prywatny
i publiczny transport – uszkodzenie ciężarówek, kolei, transportu
lotniczego; wyposażenie zakładu – pojazdy spółki; otwarcie zaworu
zbiorników magazynujących; przeprowadzenie reakcji emitującej znaczną
ilość zanieczyszczeń; zatrucie produktu końcowego; broń ręczna - pistolet;
broń automatyczna; strzelby; noże; broń dużego zasięgu –materiały
wybuchowe; rakiety, granaty; broń dużego kalibru; broń masowego rażenia
(broń jądrowa, biologiczna i chemiczna).

8

Wywołane skutki

elektroniczne; wybuchy i eksplozje; jądrowe; biologiczne; fizyczne;

9

Mechanizm wpływu wpływ fizyczny; uwolnienie toksyczności/ kancerogenności uwolnionej
substancji; pożar; eksplozja; wpływ elektroniczny. • Wpływ na łączność

10

Zamierzone
Skutki

negatywny wpływ na społeczeństwo; negatywny wpływ na personel; osoby
ranne wśród społeczeństwa; ranni wśród personelu; zakłócenie działania
instytucji publicznych; zakłócenie normalnego działania zakładu;
zanieczyszczenie środowiska straty finansowe; utrata danych; strata dobrej
reputacji, znaczenia marki zakładu.

Krok 4: Analiza Podatności (vulnerability) – metoda wyboru celu lub scenariusza ataku
W trakcie tego kroku definiowane są podstawowe zagrożenia danego zakładu z uwzględnieniem
prawdopodobieństwa ataku, a także ich „atrakcyjność” dla terrorysty. Jeżeli w trakcie analiz SVA
jakieś zdarzenie zostanie określone jako dość prawdopodobne, należy dla niego określić także
potencjalne jego scenariusze. Są dwie szkoły metodologii analiz: analizy oparte na scenariuszach i
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analizy oparte na aktywach „atrakcyjnych” dla terrorysty. Zarówno w podejściu do analiz opartym na
scenariuszu jak i na aktywach ostatecznym zadaniem jest uszeregowanie potencjalnych celów pod
względem ryzyka ich zaatakowania, tzn. jak bardzo prawdopodobny jest atak uwzględniając wartość
strategiczną celu, ale także dostępne środki zaradcze. Wszystkie scenariusze opracowane w Kroku 4
grupuje się w zestawy a następnie szereguje (obiekt, którego uszkodzenie ma największe skutki dla
zakładu i środowiska przyrodniczego znajduje się na czele listy). Zespół powinien opracować takie
zestawy, w których aktywa są współzależne z zagrożeniami.
Macierz aktywów/zagrożeń
Aktywa z listy krytycznych celów rozpatruje się pod kątem oceny zagrożenia, a odpowiednie
zagrożenia i aktywa łączy się w pary tworząc macierz powiązań, lub wykorzystuje inne formy
prezentacji powiązań między zagrożeniami, a aktywami zakładu. Krok ten ma na celu opracowanie
podstawowego projektowego zagrożenia dla każdej instalacji zakładu.
Istnieją dwa podejścia: podejście oparte na scenariuszach i oparte na aktywach. Oba są prawie
identyczne dla Kroków 1-3, ale różnią się stopniem szczegółowości analizy scenariuszy zagrożeń
oraz specyficznymi przeciwdziałaniami stosowanymi w danym scenariuszu w Krokach 4-5. W obu
podejściach identyfikuje się aktywa i analizuje skutki oraz atrakcyjność celów, jak w Kroku 2. Oba
podejścia pozwalają uzyskać zbiór potencjalnych celów i oba podejścia mogą być równie skuteczne
w ocenie podatności bezpieczeństwa i określeniu wymaganych zabezpieczeń.
Podejście oparte na aktywach
Podejście to jest podejściem „odgórnym”. W jego przypadku, szczegóły licznych scenariuszy
mogących prowadzić do wystąpienia danych zdarzeń nie są rozpatrywane. Metoda ta zakłada także,
że określanie i dokumentacja licznych scenariuszy jest działaniem opierającym się w znacznym
stopniu na spekulacji ze względu na zmienny charakter dowolnego ataku i może to prowadzić do
analizy środków zaradczych, która w zbyt dużym stopniu zajmuje się przewidywalnymi
scenariuszami, nie rozpatrując przez to mniej oczywistych sposobów ataku.
Podejście to można stosować dla całej firmy o kilku zakładach, w szczególności, gdy charakteryzują
się one podobnymi profilami zagrożeń i podatności. Na przykład podczas analizy skutków w Kroku 3
można było określić, że do wywołania z zadanej odległości zdarzenia o poważnych skutkach dla
zbiornika z substancją niebezpieczną zdarzenia potrzeba by ok. 110 kg materiałów wybuchowych.
Takie ilości materiałów wybuchowych zazwyczaj trzeba transportować przy pomocy pojazdu. W
podejściu opartym na aktywach w tym miejscu kończy się wizualizacja zdarzenia, ponieważ
dokładny przebieg zdarzeń prowadzących do umieszczenia ładunku wybuchowego takiej wielkości
przy zbiorniku jest uważany za nieistotny. Minimalne środki bezpieczeństwa, w postaci betonowych
barier i punktów kontroli dostępu mogą być rozmieszczone wokół zbiornika. Mogą one byś
skutecznymi środkami zapobiegawczymi, a sam zbiornik będzie pod niższym ryzykiem uderzenia
przez pojazd. W podejściu opartym na scenariuszu, które zostanie opisane poniżej, można wziąć
ogólny scenariusz ataku na zbiornik przy pomocy pojazdu przenoszącego ładunek wybuchowy i
rozszerzyć go tak, aby obejmował różne sposoby doprowadzenia do tego zdarzenia. Obie metody
mogą doprowadzić do takich samych ogólnych wniosków dotyczących poziomu ryzyka, a także
wybrać równoważne metody zapobiegawcze.
Ocena celów
Z opracowanej listy celów wybiera się do analizy najpierw cel o największych możliwych skutkach.
Należy przy tym wziąć pod uwagę toksyczność, palność i wybuchowość chemikaliów. Pojedynczy
cel może posiadać jedną, lub więcej z tych cech. W szczególności należy odpowiedzieć na pytanie,
czy rozpatrywany materiał jest niebezpieczny:
- po uwolnieniu do atmosfery w odpowiedniej ilości może spowodować zgon znacznej liczby
osób?
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-

-

po kradzieży jego dużej ilości może zostać wykorzystane do zaopatrzenia zakładu produkcji
broni chemicznych o zasięgu regionalnym,
po kradzieży jego małej ilości może zostać wykorzystane do produkcji prostych broni
chemicznych bez wyrafinowanego sprzętu procesowego, których miejsce produkcji nie
mogłoby zostać zidentyfikowane na podstawie użytych technologii,
będąc przetwarzany, lub składowany jest podatny na sabotaż mogący prowadzić do
niekontrolowanej reakcji, lub zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego.

czy też są to aktywa, które w razie niemożliwości wykorzystania spowodują zaprzestanie działania
zakładu? Przykładami są:
- kluczowy sprzęt procesowy nie do zastąpienia;
- linie kredytowe;
- systemy komputerowe;
- inne zdarzenia katastroficzne.
Pytaniem, na które należy tutaj odpowiedzieć jest „Jakie rodzaje zdarzeń związanych z danym celem,
np. rozerwanie zbiornika, zakłócenie procesu, utrata mocy, utrata chłodzenia, spowodują uwolnienie
materiałów niebezpiecznych, w sposób powodujący wystąpienie najbardziej poważnych skutków?”.
W razie potrzeby należy się wykorzystać istniejące analizy bezpieczeństwa, lub zagrożeń.
Należy pamiętać, że celowo wywołane zdarzenie mogące prowadzić do jednorazowego uwolnienia
dużej ilości substancji może wykraczać poza zakres obecnych analiz uwolnień awaryjnych,
przeprowadzanych na potrzeby raportów o bezpieczeństwie i planowania awaryjnego. Scenariusze
uwolnienia określone dla uwolnień awaryjnych mogą nie być tak ciężkie jak scenariusze celowych
uwolnień. Na przykład, dla scenariuszy uwolnień awaryjnych, rozsądne jest rozpatrywanie
pojedynczego zbiornika, który traci swoją zawartość. W przypadku uwolnień wywołanych celowo,
intensywność zdarzenia inicjującego, jak wybuch w pobliżu zbiorników, może spowodować
uwolnienie zawartości wielu zbiorników i skutkować jeszcze dalszym położeniem tych samych
punktów końcowych.
Rozpatruje potem możliwe warstwy ochronne dla potencjalnego celu, łącznie z zabezpieczeniami,
oświetleniem, zachowaniem odległości od obszarów swobodnego dostępu, barierami, samą
konstrukcją zbiornika i innymi czynnikami mającymi wpływ na potencjał ataku na dany zbiornik i
jego potencjalne skutki. W miejscach, gdzie warstwy ochronne nie wystarczą do uniemożliwienia
osobie atakującej wywołania poważnych skutków, potencjalny cel należy uznać za wysoce
„opłacalny” dla osoby atakującej. Zadaniem jest identyfikacja Celów o Wysokiej Wartości i Wysoce
Opłacalnych. Są to cele najbardziej podatne na atak. Cele, które mają Wysoką Wartość, lub są
Wysoce Opłacalne (ale nie posiadają obu tych cech) można uznać za cele średnio podatne, a cele nie
posiadające żadnej z tych cech za cele mało podatne.
Podejście oparte na scenariuszach
Podejście to korzysta z bardziej szczegółowej strategii analiz i wymaga dyskusji nad listą scenariuszy
dla zrozumienia możliwych sposobów doprowadzenia do niepożądanego zdarzenia.
Początek podejścia opartego na scenariuszach jest identyczny jak w przypadku podejścia opartego na
aktywach, ale różni się w stopniu szczegółowej analizy scenariuszy zagrożeń i specyficznych
przeciwdziałań stosowanych do danego scenariusza. Dla obu podejść identyfikuje się aktywa, a
atrakcyjność celów i skutki są analizowane jak w Kroku 2. Podejście oparte na scenariuszach
rozpatruje pytanie: „w jaki sposób cel może być zaatakowany” przez opracowanie specyficznych
scenariuszy ataków.
Podejście oparte na scenariuszach obejmuje określenie rodzajów osób/organizacji, które mogłyby
przeprowadzić atak na dany cel oraz ocenę prawdopodobieństwa, że aktualny system zabezpieczeń
zniechęci, wykryje i opóźni atak zanim zostanie udanie przeprowadzony
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W tym miejscu konieczne jest przeprowadzenie konserwatywnej oceny aktualnych możliwości
systemu zabezpieczeń. Przykładowo:
- czy aktualny zakładowy system kontroli dostępu będzie w stanie wykryć oszustów
posługujących się fałszywymi dokumentami, lub strojem?
- czy aktualny system kontroli dostępu będzie w stanie wykryć broń, lub materiały
wybuchowe?
- czy aktualne środki ochronne będą w stanie opóźnić lub zneutralizować działania
atakującego w świetle jego cech i zdolności?
Ocenia się prawdopodobieństwo powodzenia ataku. Skala oceny jest względna i prosta: wysokie,
średnie, lub niskie prawdopodobieństwo.
Prawdopodobieństwo Powodzenia Ataku jest w tym przypadku w całości oparte na zdolności
aktualnego systemu zabezpieczeń do uniemożliwienia danego ataku. Opracowanie scenariuszy,
powinno być realizowane przy pomocy systematycznej metody i przejrzyście udokumentowane.
Scenariusze można dokumentować różnorako. Jednym ze sposobów jest Podejście „Co-gdy”/List
Kontrolnych, w którym scenariusze dla każdego celu umieszcza się w formularzu, a pytania powyżej
sformułowane są dla sprowokowania dyskusji dotyczącej możliwych środków ataku celu.
Można tu skorzystać z systematycznego zbioru zagrożeń opartego na czterech głównych kategoriach
zdarzeń:
- Uwolnienie niebezpiecznych chemikaliów w zakładzie wskutek zamierzonego uszkodzenia
sprzętu, lub celowe uwolnienie chemikaliów mogące powodować wiele ofiar, poważne szkody
i skutki dla środowiska lub społeczeństwa.
- Kradzież substancji chemicznej, lub nieprawidłowe zastosowanie w celu wyrządzenia
poważnych szkód w zakładzie, lub poza nim.
- Zanieczyszczenie lub zepsucie w inny sposób produktów w celu wyrządzenia szkód dla
pracowników, lub społeczeństwa wewnątrz zakładu, lub poza nim.
- Uszkodzenie aktywów, lub infrastruktury, lub zmniejszenie funkcji lub wartości biznesowej
zakładu, lub całego zakładu przez działania terrorystyczne.
Zbiornik można zaatakować na różne sposoby prowadzące do każdego z wyżej wymienionych
punktów. Ogólne scenariusze dla każdego z nich są omawiane, a później Zespół APZ analizuje
istniejące dla każdego scenariusza zabezpieczenia mające na celu zapobiegnięcie, wykrycie i
zniechęcenie atakujących. Każdy scenariusz ocenia się pod kątem prawdopodobieństwa i
spodziewanej wagi zdarzenia. Zespół APZ przegląda wszystkie postulowane scenariusze i określa,
które są reprezentatywne. Te scenariusze są wówczas w pełni analizowane, rozwijane i
dokumentowane przez Zespół APZ do celów oceny podatności.
Ranking/ Ocena Ryzyka
W obu powyższych podejściach do Oceny Podatności końcowym krokiem jest określenie poziomu
ryzyka udanego ataku na dany obiekt przy uwzględnieniu istniejących zabezpieczeń. Scenariusze
opracowane podczas Kroku 4 grupuje się w Zbiory Zabezpieczeń wg celów. Listy scenariuszy
powinny być zorganizowane wg wagi ich skutków. Należy udokumentować scenariusze ataku
opracowane dla każdego zbioru zabezpieczeń, na przykład:
Przykład Zbiorów Zabezpieczeń
Zbiór zabezpieczeń

1

Obiekt

Zbiornik

Zagrożenie

Bezpośredni atak pojazdem z urządzeniem wybuchowym

Skutki

Katastroficzne
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Poziom ryzyka scenariuszy jest ustalany w oparciu o prostą skalę 1-3 lub 1-5. Można skorzystać
także z macierzy ryzyka, która ustala rangę każdego scenariusza w oparciu o jego
prawdopodobieństwo i skutki. Celem jest kategoryzacja aktywów w dyskretnych poziomach ryzyka
tak, aby dla każdej sytuacji można było zastosować odpowiednie przeciwdziałania.
Krok 5: Analiza środków zaradczych
Podejście oparte na aktywach przedstawiało scenariusze ogólne z odgórnym założeniem określonych
dostępnych środków zaradczych. W podejściu opartym na scenariuszu środki zaradcze są określane
dla każdego scenariusza osobno. Niezależnie jednak od stosowanego podejścia należy określić ilość i
właściwości dostępnych środków zaradczych, aby móc stworzyć hierarchię zagrożeń.
Przeprowadzenie analizy środków zaradczych jest potrzebne, aby określić różnicę pomiędzy
istniejącymi a pożądanymi środkami bezpieczeństwa oraz zdefiniował gdzie istnieje potrzeba
zwiększenia tychże środków.

3.

PODSUMOWANIE

Bezpieczeństwo instalacji stacjonarnych, odnoszące się do niepożądanych interwencji stron trzecich
powinno opierać się na szczegółowo opracowanym planie bezpieczeństwa, zawierającym wytyczne
pozwalające zminimalizować m.in. zagrożenia terrorystyczne i sabotażowe oraz pomagające w
efektywnym przydzielaniu środków poprzez: identyfikowanie aktualnych i potencjalnych źródeł
zdarzeń, zagrożeń aktami terroru i sabotażu, mogących powodować zagrożenie dla prawidłowej
pracy instalacji; identyfikowanie prawdopodobieństwa i skutków potencjalnych zdarzeń z udziałem
instalacji stacjonarnych; prowadzenie wyczerpującej i zintegrowanej oceny, testującej i
porównującej całe spektrum potencjalnych zdarzeń oraz nakreślającej możliwe sposoby
zapobiegania i redukowania skutków awarii; prowadzenie konstruktywnej, łatwo dostępnej oceny
bezpieczeństwa w celu ułatwienia dostępu, wyboru i implementacji najlepszych metod
redukujących ryzyko; ustalenie i śledzenie rozwoju planu bezpieczeństwa zwłaszcza pod względem
wdrażania głównych założonych celów; ustanowienie standaryzowanych warunków bezpieczeństwa
i dokonywania kontrolnych pomiarów osiągów dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia.
Zespół opracowujący plan bezpieczeństwa powinien kierować się następującymi zasadami: plan
bezpieczeństwa dla instalacji stacjonarnych powinien być elastyczny; integracja informacji jest
naczelną zasadą pozwalającą stworzyć sprawnie funkcjonujący plan bezpieczeństwa Analizy SVA
stanowią podstawę do opracowania planów bezpieczeństwa obejmujących działania prewencyjne i
zalecenia sposobu reagowania w przypadku wystąpienia ataku.
Dodatki do materiału: „Algorytm szacowania podatności na uszkodzenie instalacji procesowej
wskutek aktów terroru i sabotażu oraz propozycje metod oceny zagrożeń” zawierają listy kontrolne i
rodzaje formularzy wraz ze wskazaniem sposobu przyporządkowania punktów w ramach analiz
odpowiadających wyżej wymienionych kroków 2-5. Na ich podstawie można tworzyć indeksy
podatności, atrakcyjności obiektów, prawdopodobieństwa ataku terrorystycznego i skutków. Na tej
podstawie można opracować zestawienia w postaci analogicznej do macierzy ryzyka.
Literatura
[1] Guidelines for Analyzing and Managing the Security Vulnerabilities of Fixed Chemical Sites, Center for
Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, August 2002
[2] M. Borysiewicz, A. Wasiuk, Algorytm szacowania podatności na uszkodzenie instalacji procesowej
wskutek aktów terroru i sabotażu oraz propozycje metod oceny zagrożeń. Materiały niepublikowane, CIOP
PIB, 2005.
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BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
Krystyna Kuchta
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. – Warszawa
Krajowy system przesyłowy jest zarządzany i eksploatowany przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o. o. System przesyłowy obejmuje ponad 15.000 km gazociągów, tj.
długość umożliwiającą dostarczanie gazu ziemnego do większości rejonów kraju. Spółkę prawnie
wyodrębniono ze struktur Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dnia 16. kwietnia
2004 r., zgodnie z postanowieniami europejskiej Dyrektywy Gazowej 2003/55/WE. W wyniku
kolejnych przekształceń własnościowych, od dnia 28 kwietnia 2005r. 100% właścicielem Spółki jest
Skarb Państwa. Kluczową działalnością Spółki jest świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego
na podstawie koncesji oraz decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Spółki na operatora sieci
przesyłowej.
Najważniejszym obowiązkiem operatora sieci przesyłowej gazu jest zapewnienie bezpieczeństwa i
niezawodności użytkowanej sieci wysokiego ciśnienia, jak również poszczególnych elementów
systemu gazowego, takich jak: tłocznie, stacje redukcyjne I stopnia oraz stacje pomiarowe.
Kluczowym zadaniem jest dostarczenie gazu ziemnego poprzez system przesyłowy do systemów
dystrybucyjnych lub do końcowych użytkowników przyłączonych bezpośrednio do systemu
przesyłowego. W Europie i na świecie, podejście do sprawy bezpieczeństwa gazociągów w ostatnim
okresie uległo zmianie. Zmiana ta polega na odchodzeniu od postrzegania bezpieczeństwa tylko w
świetle przepisów technicznych, określających odpowiedzialność oraz obowiązki operatora
gazociągu. Wymogiem stało się opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
(RYZYKIEM). W systemie tym przedsiębiorstwo będące operatorem sieci gazowej jest obowiązane do
określenia potencjalnego ryzyka swojej działalności oraz niezbędnych środków zapobiegawczych
ograniczających to ryzyko. Tak więc z jednej strony przedsiębiorstwa są zobowiązane do
respektowania uregulowań prawnych, natomiast z drugiej strony do stworzenia własnej regulacji
jaką jest System Zarządzania Bezpieczeństwem. Prawidłowo opracowany i wdrożony ogranicza
ryzyko potencjalnej awarii gazociągów, pozwalając jednocześnie optymalizować koszty eksploatacji
oraz efektywnie wykorzystywać środki finansowe przekazywane na bezpieczeństwo gazociągów. W
swojej działalności Spółka GAZ-SYSTEM stosuje odpowiednie przepisy prawa w celu zapewnienia
bezpieczeństwa gazociągów w procesie budowy i użytkowania, jak również w z poszanowaniem
środowiska naturalnego.

1.

WPROWADZENIE

Krajowy system przesyłowy zarządzany jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. i obejmuje ponad 15.000 km gazociągów, stacje gazowe wysokiego
ciśnienia, węzły rozdzielcze oraz tłocznie. Spółka została prawnie wyodrębniona ze struktury
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. i od dnia 28 kwietnia 2005 r. jest 100% spółką
Skarbu Państwa. Kluczowym celem działalności spółki Operatora jest świadczenie usługi przesyłania
paliwa gazowego na podstawie:
- koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych,
- decyzji Prezesa URE o wyznaczeniu Spółki na operatora sieci przesyłowej.
Głównym celem funkcjonowania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp.
z o.o. jest organizacja i zabezpieczenie transportu gazu ziemnego siecią przesyłową niezależnie od
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źródła jego pochodzenia, a także bilansowanie przepływów w systemie przesyłowym oraz
przestrzeganie zasady dostępu stron trzecich do systemu. Najważniejszym obowiązkiem Spółki jest
niezawodność oraz zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego. Jednym z
elementów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu jest bezpieczeństwo użytkowania gazociągów.
Zależy ono od całego procesu działań związanych z budową sieci gazowej począwszy od
projektowania, wykonawstwa elementów konstrukcyjnych gazociągu, wykonawstwa robót
budowlanych i odbioru poszczególnych etapów realizacyjnych do przekazania do eksploatacji
włącznie. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie użytkowania są:
−

kwalifikacje osób projektujących gazociągi,

−

kwalifikacje i odpowiedzialność osób zajmujących
wykonawstwem w procesie budowy gazociągów,

−

materiały i wyroby zastosowane do budowy gazociągów,

−

postawione, przez projektanta i inwestora, wymagania dla producentów materiałów i wyrobów
stosowanych w budowie gazociągów,

−

postawione przez inwestora wymagania dla wykonawców prac budowlanych odnośnie
technologii wykonania prac budowlano – montażowych i badań oraz prób ustalonych w
projekcie budowlanym,

−

należycie prowadzony przez służby eksploatacyjne nadzór, przeglądy, konserwacja, ocena stanu
technicznego i przydatności do użytkowania gazociągów w czasie eksploatacji.

się

nadzorem

i

bezpośrednim

Podstawowymi dokumentami regulującymi sprawy bezpieczeństwa funkcjonowania
obiektów budowlanych jakimi są gazociągi przesyłowe, są ustawy i akty wykonawcze wydane na
podstawie delegacji zawartych w tych ustawach. Do głównych ustaw należą:
−

ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity ze zmianami),

−

ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 tekst jednolity ze zmianami),

−

ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami),

−

ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 tekst jednolity ze
zmianami),

−

ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze
zmianami),
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

−

2. WYMAGANIA PRAWA BUDOWLANEGO

Kwestie projektowania, budowy i użytkowania gazociągów reguluje ustawa Prawo budowlane, która
wdraża zalecenia Dyrektywy 89/106/EEC „zbliżenie ustawodawstwa przepisów i postanowień
administracyjnych Krajów Członkowskich, w zakresie wyrobów budowlanych”. Te akty prawne
określają zagadnienia związane z projektowaniem i budową obiektów budowlanych (gazociągów) w
aspekcie bezpieczeństwa dla mienia, otoczenia i obsługi. Spełnienie tych wymagań decyduje o
bezpieczeństwie gazociągów w procesie ich użytkowania. Bardzo ważnym czynnikiem
zapewniającym bezpieczeństwo jest sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem wyrobów
budowlanych i wykonawstwem prac budowlanych przy budowie gazociągów. Obiekt budowlany ma
być projektowany i budowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej. Odpowiedzialny za te procesy personel ma zapewnić warunki bezpieczeństwa
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. W procesie budowlanym, prace przy projektowaniu,
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kierowaniu budową i nadzorze w czasie budowy, remontu i modernizacji mogą wykonywać
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, kwalifikacje i praktykę
zawodową w budownictwie, - dostosowane do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności,
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi wydawanymi przez organ samorządu
zawodowego, co wynika z regulacji w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów. Prawo do projektowania i wykonywania nadzoru w procesie budowy
gazociągu przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków samorządu zawodowego, a
więc posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
W zakresie odpowiedzialności osób w fazie wykonawstwa obiektów budowlanych
wprowadzono obowiązek nadzoru inwestorskiego przy budowie gazociągów. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego wprowadza funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego przy budowie sieci gazowych, w tym:
- gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
- obiektów stacji gazowych wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,
- obiektów tłoczni gazu.
Tak więc, w procesie budowy infrastruktury sieci przesyłowej uczestniczy inspektor nadzoru
inwestorskiego. Projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, każdy w zakresie
swoich obowiązków, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie gazociągu zgodnie z przepisami
prawa, za bezpieczne funkcjonowanie eksploatowanego gazociągu.

3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Bardzo ważne jest, aby wyroby stosowane do budowy spełniały wymagania jakościowe i były
oznakowane odpowiednim znakiem: znakiem budowlanym B albo znakiem CE. Wyroby budowlane,
dla których są ustanowione normy zharmonizowane powinny być poddane procesowi oceny
zgodności i zostać oznaczone znakiem CE. Natomiast wyroby budowlane, dla których brak jest norm
zharmonizowanych podlegają certyfikacji, w tym oznaczeniu znakiem budowlanym B. Brak
zharmonizowanych specyfikacji technicznych dla wyrobów stosowanych w budowie gazociągów
uniemożliwia oznakowanie tych wyrobów znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy
89/106/EWG. Wyroby stosowane w budowie sieci gazowych powinny być oznakowane znakiem
budowlanym „B” i dopuszczone do stosowania na podstawie wyników badań wykonanych przez
akredytowane laboratoria.

4. WARUNKI TECHNICZNE DLA SIECI GAZOWYCH

Z mocy delegacji ustawy Prawo budowlane, Minister Gospodarki w rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. postawił
wymóg dla gazociągów przesyłowych, co do materiału, z jakiego powinny być wykonane.
Mianowicie, gazociągi powinny być wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediów palnych
wg PN-EN 10208-2 + AC: 1999 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie
wymagań B”. Zgodnie z zapisem w normie PN-EN 10208-2 + AC zarówno wytwórca rur jak i
podmiot zajmujący się obrotem – jeżeli rury dostarczane są z hurtowni, powinni dysponować
systemem jakości wg PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. O
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bezpieczeństwie decyduje także wymóg poddawania nowych gazociągów, przed oddaniem do
eksploatacji, próbom wytrzymałości i szczelności.
Gazociągi stalowe podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia tj. o ciśnieniu powyżej
0,5 MPa, a więc gazociągi przesyłowe, pracujące przy naprężeniach obwodowych o wartości co
najmniej 30 % granicy plastyczności (Rt0,5), powinny być poddane odpowiednio:
•

próbie hydraulicznej lub pneumatycznej wytrzymałości o ciśnieniu nie niższym od iloczynu
współczynnika 1,3 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) - w drugiej klasie lokalizacji,

•

próbie hydraulicznej wytrzymałości o ciśnieniu nie niższym od iloczynu współczynnika 1,5 i
maksymalnego ciśnienia roboczego - w pierwszej klasie lokalizacji,

•

próbie hydraulicznej lub pneumatycznej szczelności do ciśnienia równego iloczynowi
współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).
Naprężenia w badanych wyrobach podczas prób wytrzymałości i szczelności przy
współczynnikach 1,3 i 1,5 nie powinny przekroczyć 95 % minimalnej granicy plastyczności Rt0,5.
Przekroczenie tych naprężeń może spowodować uszkodzenie gazociągu (konstrukcji) przez
nadmierne jej „popłynięcie”.

5. UŻYTKOWANIE GAZOCIĄGÓW

Użytkowanie gazociągów rozpoczyna się po zakończeniu procesu budowy i przejęciu gazociągu do
użytkowania. Przejęcie gazociągu do użytkowania następuje po zawiadomieniu właściwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej o zakończeniu budowy, oraz po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej
nałożył taki obowiązek. Właściwy organ nadzoru budowlanego może zobowiązać inwestora do
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu sieci gazowej tylko wtedy, jeżeli inwestor
przystąpi do wykonywania robót budowlanych:
•

bez wymaganego pozwolenia na budowę, lub

•

nie zgłoszenia robót budowlanych, wymaganego art. 30 ust. 1 pkt 1a i 2 ustawy Prawo
budowlane, staroście lub wojewodzie wykonywania przebudowy obiektu sieci gazowej, budowy
przyłącza, albo

•

w przypadku wstrzymania robót budowlanych w procesie budowy z powodu zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.

Dodatkowo, proces przejmowania gazociągu do użytkowania wymaga:
−

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i użytkowanie obiektu gazowniczego,

−

napełnienia gazociągu lub innego obiektu gazowniczego (stacji gazowej) paliwem gazowym,

−

sprawdzenia działania poszczególnych urządzeń obiektu gazowniczego na zgodność z
dokumentacją,

−

przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego,

−

sprawdzenia czy zachowano strefy kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Operator ma obowiązek monitorowania bezpieczeństwa funkcjonowania sieci przesyłowej.
Urządzenia i obiekty sieci gazowej poddawane są co najmniej raz w roku kontroli okresowej w celu
sprawdzenia ich stanu technicznego, natomiast co najmniej raz na 5 lat poddawane są ocenie w
zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Osoby odpowiedzialne za użytkowanie
poszczególnych urządzeń i obiektów sieci, opracowują indywidualne procedury i instrukcje,

140

uwzględniające informacje z cyklicznego wykonywania regulacji, konserwacji, napraw, przeglądów i
badań, w tym prac i działań wchodzących w zakres sprawdzenia stanu technicznego obiektu.

6. WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI OBIEKTÓW
SIECI GAZOWEJ PRZESYŁOWEJ

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w obiektach sieci gazowej przesyłowej, konieczne jest
uzyskanie przez inwestora dokumentów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wymagania z zakresu ochrony środowiska dotyczą takich obiektów jak: gazociągi, tłocznie, stacje
redukcyjno – pomiarowe i podziemne magazyny gazu. W sieci gazowej przesyłowej wyróżnia się
następujące kategorie przedsięwzięć inwestycyjnych:
a) przedsięwzięcia inwestycyjne mogące znacząco oddziaływać na środowisko, do których należy
budowa gazociągów przesyłowych o przekrojach nie mniejszych niż 800mm i długości nie
mniejszej niż 40 km wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, (§ 2 ust. 1
pkt 21) - wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
b) przedsięwzięcia inwestycyjne, do których należą inwestycje dotyczące podziemnego
magazynowania gazu ziemnego (§ 3 ust.1 pkt 36), instalacje do przesyłu gazu, nie wymienione
w punkcie a) oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne (§ 3 ust.1 pkt 33), dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Dla przedsięwzięć inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko
opracowuje się raport, którego zakres może być ograniczony.
W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, tj. przedsięwzięcia wymienione w punkcie b)
jego zakres jest określany indywidualnie. Wnioskodawca występujący w sprawie planowanego
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadza postępowanie w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko i przedkłada do uzgodnienia z organem ochrony
środowiska projekt budowlany oraz raport o oddziaływaniu na środowisko uzgodniony uprzednio z
powiatowym inspektorem sanitarnym. Inwestor ma obowiązek powiadomienia wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu sieci gazowej przesyłowej, o
przewidywanym oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania.

7. WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE UŻYTKOWANIA

Cały proces użytkowania instalacji gazowniczych wymaga ochrony środowiska, tak więc
eksploatacja urządzeń i instalacji nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych.
Wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych może wynikać z uzasadnionych potrzeb
technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne (za warunki odbiegające od
normalnych przyjmuje się okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia). Eksploatacja
instalacji sieci gazowej przesyłowej powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest
dozwolona po uzyskaniu pozwolenia drogą decyzji. W procesie inwestycyjnym systemu
przesyłowego gazowego wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do
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powietrza. Dotyczy ono tłoczni, w których silniki są napędzane gazem ziemnym o nominalnej mocy
powyżej 15 MW. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Użytkujący instalację w obiekcie sieci gazowej przesyłowej jest obowiązany do okresowych
pomiarów wielkości emisji, ewidencjonowania wyników pomiarów i przechowywania ich przez 5 lat.
Natomiast użytkujący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja
czynników wymaga pozwolenia, jest obowiązany w ciągu 14. dni od zakończenia rozruchu lub
uruchomienia urządzenia, do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

8. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Podejście do sprawy bezpieczeństwa gazociągów w Europie i na świecie uległo zmianie, która polega
na odchodzeniu od ujmowania bezpieczeństwa tylko w ramy przepisów technicznych, które określają
odpowiedzialność oraz obowiązki operatora gazociągów. Koniecznym stało się opracowanie i
wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (RYZYKIEM). W systemie tym przedsiębiorstwo
będące operatorem sieci gazowej jest obowiązane do określenia potencjalnego ryzyka swojej
działalności oraz niezbędnych środków zapobiegawczych ograniczających to ryzyko. Tak więc z
jednej strony przedsiębiorstwo jest zobowiązane do respektowania uregulowań prawnych, natomiast
z drugiej strony do stworzenia własnej regulacji jaką jest System Zarządzania Bezpieczeństwem.
System ten ogranicza ryzyko potencjalnej awarii gazociągów, co pozwala jednocześnie
optymalizować koszty eksploatacji i efektywnie wykorzystywać środki finansowe przekazywane na
bezpieczeństwo gazociągów. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. stosuje
w działalności eksploatacyjnej System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Jest to zbiór
wzajemnie powiązanych dokumentów, szczegółowo opisujących metody postępowania przy
wykonywaniu czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych obiektów sieci przesyłowej. SESP
powstał w celu ujednolicenia zasad postępowania przy prowadzeniu eksploatacji gazociągów, stacji
gazowych, węzłów, tłoczni i ochrony antykorozyjnej na terenie Oddziałów GAZ – SYSTEM Sp. z
o.o. w oparciu o:
- wymagania przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia),
- normy (PN-EN, ISO i EN),
- Warunki Techniczne Eksploatacji części liniowej, stacji gazowych wysokiego ciśnienia,
ochrony antykorozyjnej,
- doświadczenie zawodowe i wiedzę techniczną pracowników OGP GAZ - SYSTEM.
W ramach SESP prowadzony jest całokształt spraw związanych z eksploatacją takich jak:
kontrole, sprawdzenia i próby działania, przeglądy, konserwacje, oględziny oraz badania i pomiary
poszczególnych elementów systemu przesyłowego.
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9. DOZÓR TECHNICZNY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzony jest także dozór techniczny na urządzeniach
technicznych ciśnieniowych zainstalowanych na sieciach gazowych zapewniających im możliwość
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Do urządzeń tych należą zbiorniki ciśnieniowe (filtry na
stacjach gazowych) i zbiorniki w nawanialniach.
Nałożone prawo dozoru technicznego na gazociągi przesyłowe, a zatem zakwalifikowanie
gazociągów do urządzeń technicznych w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym, stanowi
niespójną i nieprzejrzystą regulację, która jest przedmiotem wyjaśnień w Resorcie Gospodarki.

10. ZAKOŃCZENIE

Określone w krajowym prawie technicznym tj. ustawie Prawo budowlane, ustawie o systemie oceny
zgodności oraz w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów wymagania dla gazociągów w zakresie wytwarzania wyrobów stosowanych w budowie
gazociągów tj. rur i armatury, oraz projektowania i budowy, jak również wymagania kwalifikacyjne
dla osób projektujących, wytwarzających, budujących, nadzorujących z uwzględnieniem wymogu
posiadania systemów zarządzania jakością - tworzą spójny system gwarantujący wysokie standardy
odnośnie trwałości i niezawodności funkcjonowania gazociągów. Brak jest jakichkolwiek przesłanek,
które mogłyby być podstawą do stwierdzenia, że poziom projektowania, budowy i nadzoru ze strony
inwestora i właściciela gazociągów jest niewystarczający, a dotychczasowa eksploatacja gazociągów
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Obserwowana w ostatnich latach poprawa
bezpieczeństwa dostarczania gazu do odbiorców oznacza, że przyjęty w krajowym gazownictwie
system zapewnienia bezpieczeństwa budowy i użytkowania gazociągów jest prawidłowy, a budowa i
użytkowanie gazociągów są realizowane w sposób profesjonalny przez krajowy przemysł
gazowniczy, z zachowaniem bezpieczeństwa porównywalnego z osiąganym w krajach Unii
Europejskiej.
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POLSKI STANDARD BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
Anatol Tkacz
Inżynieria Gazu i Ropy „POLSLOTAN”

Referat zawiera omówienie koncepcji opracowania Normy IGG pod nazwą Polski Standard
Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych i zastosowania jej w działalności
gospodarczej firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa dla podniesienia jakości i
niezawodności przesyłu gazu ziemnego po całkowitym otwarciu polskiego rynku gazu ziemnego.

Systematycznie, choć powoli, następuje liberalizacja polskiego rynku gazu ziemnego tak w
zakresie stanowionego prawa, jak i zwiększania się sprzedaży gazu. Od 1 stycznia 2006 roku prawnie
nastąpiła już liberalizacja rynku gazu w zakresie uzyskania przez odbiorców prawa do korzystania z
usług przesyłowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z
usług przesyłowych – Dz. U. Nr, poz. 158). W całej Unii Europejskiej nastąpi to najpóźniej 1 lipca
2007 roku zgodnie z art. 23 Dyrektywy 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej
Dyrektywę 98/30/WE.
Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce sięga już ponad 13,5 mld m3 rocznie i oczekuje się, że
wzrastać będzie corocznie o około 3% i osiągnie poziom około 20 mld m3 w roku 2020. Jak podaje
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. w roku 2005 przesłano siecią gazociągów
przesyłowych 15,4 mld m3 gazu ziemnego. Ciągłość dostawy takich ilości gazu wymagać będzie
odpowiedniej pojemności magazynowej ocenianej na 3,5 – 4,0 mld m3 pojemności czynnej
magazynów gazu w roku 2020 (w 2005 r. około 1,6 mld m3). Dla tak zwiększającego się rynku gazu
ziemnego jest miejsce na powstanie nowych 1 lub 2 operatorów, którzy zbudują własne sieci gazowe
wysokich ciśnień o średnicach przekraczających 300-400 mm w ilości, co najmniej około 3500 –
4000 km do roku 2020 (w 2005 r. OGP Gaz-System Sp. z o.o. dysponował siecią przesyłową o
długości 14 830 km).
Dzisiejsze prawo określa, że operator systemu przesyłowego działa w formie spółki
akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (art. 9k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo energetyczne), ale tak przecież nie musi być przez następne kilkanaście lat.
Otwarcie polskiego rynku gazu ziemnego dające wybór dowolnego koncesjonowanego
dostawcy gazu, w tym przesyłającego gazociągami gaz, stawia przed wybierającym usługę przesyłu
gazu pytanie, komu powierzyć swój gaz do transportu, jaką wybrać drogę, jak sprawdzić czy
oferujący usługę ma możliwości zagwarantowania niezawodności dostaw i kto to może potwierdzić,
zweryfikować.
Dyrektywa gazowa ( Dyrektywa 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca
Dyrektywę 98/30/WE) w rozdziale 1 „Zakres i definicje” w artykule 2 „Definicje” pkt 32 wymienia
określenie „bezpieczeństwo”, które oznacza zarówno bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, jak i
bezpieczeństwo techniczne. Dyrektywa ta także w art. 6 „Przepisy techniczne” stwierdza, że państwa
członkowskie powinny zapewnić zdefiniowanie kryteriów bezpieczeństwa technicznego oraz w art. 8
Państwa Członkowskie mogą wymagać od operatorów systemu przesyłowego przestrzegania
minimalnych wymogów konserwacyjnych i remontowych ….
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zostały określone kryteria zawarte w Dyrektywie
2004/67/WE Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw gazu ziemnego. Równocześnie, z tymi kryteriami, określono, że obowiązki z tytułu
bezpieczeństwa dostaw nakładane na przedsiębiorstwa nie powinny utrudniać sprawnego
funkcjonowania wewnętrznego rynku i nie powinny powodować nałożenia nieuzasadnionego i
niewspółmiernego ciężaru na uczestników rynku, włącznie z nowymi podmiotami wchodzącymi na
rynek i małymi uczestnikami rynku.
Polskie przepisy prawa także zawierają uregulowania w odniesieniu do zapewnienia
bezpieczeństwa np.: w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane stwierdza się, że obiekt
budowlany (gazociąg przesyłowy jest obiektem budowlanym) wraz ze związanymi z nim
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania,
projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, -bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, -ochrony przed
hałasem i drganiami, -oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej oraz określa, że
obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub
zarządcę: - okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego, - okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, - w trakcie kontroli należy
dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
Ustawa Prawo energetyczne czyni operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnym za: bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania
systemu gazowego oraz eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z
podłączeniami z innymi systemami gazowymi w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania
systemu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97, poz. 1055) określa, że sieć
gazowa powinna być projektowana i budowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w sposób
zapewniający jej bezpieczną eksploatację oraz dostawę paliwa gazowego w ilościach wynikających z
bieżącego i planowanego zapotrzebowania.
Co to jest Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych? Jest to
norma zawierająca uznane zasady techniki w zakresie eksploatacji gazociągów przesyłowych,
zapewniająca przede wszystkim bezpieczeństwo konstrukcji gazociągu, pozwalająca na dokonanie
przez eksploatującego samooceny stanu bezpieczeństwa technicznego użytkowanych gazociągów.
Norma ta zawiera definicję pojęcia bezpieczeństwo techniczne, wymienione główne
zagrożenia mające wpływ na konstrukcję gazociągu, wykaz przepisów prawa i norm, które
wyznaczają działania użytkownika eksploatującego gazociąg przesyłowy, kryteria oceny stanu
bezpieczeństwa technicznego, karty ocen punktowych wykonanych działań, opis ocen stanu
bezpieczeństwa technicznego i wzór certyfikatu i zasady jego uzyskiwania.
Ustanawiającym normę jest Izba Gospodarcza Gazownictwa a stosującymi, na zasadach
dobrowolności, operatorzy gazociągów przesyłowych będący członkami Izby.
Stosowanie tej normy pozwala na wiarygodną ocenę techniczną istniejących gazociągów
przesyłowych, na kontrolę, certyfikację wystawionej przez przedsiębiorstwo oceny stanu
bezpieczeństwa technicznego przez stronę trzecią a przede wszystkim ma zastosowanie do wybranej
drogi przesyłu gazu ziemnego, którą jest zainteresowany klient – odbiorca gazu zlecający usługę
przesyłu. Uzyskaną ocenę stanu bezpieczeństwa technicznego dla wybranej drogi przesyłu podaje się
do publicznej wiadomości.
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Dla zbudowania Standardu Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych
koniecznym jest zdefiniowanie pojęcia „bezpieczeństwo techniczne” w taki sposób, aby można było
jednoznacznie określić kryteria oraz zbudować standard, wzorzec bezpieczeństwa technicznego,
który uznajemy za właściwy, akceptowalny w aktualnych warunkach techniki, technologii i
ekonomii. W standardzie tym, przede wszystkim trzeba uwzględnić istniejące prawo, co najmniej
ustawy wraz z ich rozporządzeniami: Prawo energetyczne, Prawo budowlane, Prawo ochrony
środowiska i inne mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji gazociągu oraz związane z nimi
istniejące Polskie Normy czy Zakładowe Normy, aby nie powodować ponoszenia przez
przedsiębiorstwa dodatkowych kosztów.
W ocenie działalności przedsiębiorstwa w zakresie zgodności z przyjętym standardem
należy wykorzystać istniejącą samokontrolę i samoocenę działalności, a wynikającą ze stosowania
aktualnych przepisów prawa.
Przyjęty i stosowany w praktyce w przedsiębiorstwie zajmującym się przesyłem gazu
ziemnego Polski Standard Bezpieczeństwa Gazociągów Przesyłowych pozwala usługodawcy
przesyłu gazu na ocenę wiarygodności technicznej istniejących gazociągów do niezawodnego
przesyłu gazu oraz ocenienie czy proponowane stawki za przesył odpowiadają możliwością
technicznym niezawodnego przesyłu. Dlatego koniecznym jest wprowadzenie elementu weryfikacji,
certyfikacji uzyskanych przez przedsiębiorstwo ocen stosowania PSBTGP. Ta ocena musi być
zrozumiała dla odbiorcy usługi przesyłu gazu.
Dlaczego PSBTGP winien być Normą Izby Gospodarczej Gazownictwa? Dlatego, że jest
tworzony i adresowany dla firm zrzeszonych w IGG. Korzyści uzyskują firmy projektujące,
wykonawcze, serwisowe i bezpośrednio użytkujące gazociągi przesyłowe, które mogą dostosować
swoją pracę do wymogów standardu stosowanego przez operatorów gazociągów przesyłowych.
Koniecznym też będzie uzyskanie od firm ubezpieczeniowych, w wyniku uzgodnień oraz negocjacji
między nimi a IGG, zastosowanie upustów cenowych za ubezpieczenie gazociągów, świadczonej
usługi przesyłu gazu, na rzecz firm stosujących PSBTGP. Organizując opracowanie a potem
certyfikowanie PSBTGP w przedsiębiorstwach IGG staje się wiarygodnym partnerem dla rozwoju
otwartego rynku gazu ziemnego.
Co zawiera PSBTGP? Zbiór arkuszy ocen, które pozwalają na ocenę stosowania przyjętych
do standardu przepisów prawa, w tym norm oraz wycenionych w postaci wskaźników ocen w
zakresie działalności przedsiębiorstwa i oczywiście możliwość wyliczenia oceny ogólnej
stosowanego standardu. Dla przykładu: zastosowane techniki projektowania gazociągu, w tym
wskaźników bezpieczeństwa wytrzymałości, stosowanych materiałów i ich atestów itp., wielkości
środków finansowych przeznaczonych w ocenianym okresie na remonty gazociągu przesyłowego w
stosunku do potrzeb wynikających z okresowego przeglądu, stosowanych technik badania stanu
technicznego konstrukcji, czy istnieje Pogotowie Techniczne i jaki jest jego zasięg i czas reakcji,
określone okresy przeglądowe urządzeń i ich wykonanie. Standard powinien zawierać 7 może 9 czy
11 wskaźników oceny stanu technicznego gazociągu, które mają zasadnicze znaczenie dla jego pracy.
Skala ocen winna być „ szkolna”, np. bardzo dobry, dobry, dość dobry, zadawalający czy
niedostateczny. Ocenę bardzo dobrą wg PSBTGP winien otrzymać gazociąg przesyłowy po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie na okres np. 5 lat do czasu przeprowadzenia kolejnego
przeglądu stanu technicznego (wynika z ustawy Prawo budowlane). Przeprowadzone w formie
arkuszy ocen porównanie standardu z aktualnym stanem stosowania przepisów prawa oraz norm w
przedsiębiorstwie i wyliczenie oceny stosowania standardu winno być poddane weryfikacji przez
zespół uznanych ekspertów, specjalistów wyznaczonych przez IGG. Mogą to być osoby
indywidualne lub instytuty naukowe czy np. firmy mające upoważnienie IGG. Weryfikacja jest
odpłatna na rzecz IGG.
PSBTGP stosuje się do wybranej drogi przesyłu gazu ziemnego gazociągami przesyłowymi
danego operatora tychże gazociągów i podaje się do publicznej wiadomości. Te informacje o
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wydanych certyfikatach stosowania PSBTGP dla wybranych dróg przesyłu powinna publikować IGG
w swoim wydawnictwie np. w czasopiśmie „Przegląd gazowniczy”.
Jak wprowadzić w życie opracowanie i stosowanie PSBTGP? Przede wszystkim trzeba
uzyskać aprobatę członków IGG. Powołać zespół specjalistów, którzy przygotują Normę IGG,
wykorzystując dotychczasowe doświadczenia przy opracowywaniu norm zakładowych PGNiG S.A.
czy Polskich Norm i poddając projekt pod ogólną dyskusję (np. konferencję podczas jesiennych
Targów Nafta Gaz w Warszawie) wśród członków Izby oraz uzyskując opinię wybranych instytutów
czy stowarzyszeń lub organizacji związanych z gazownictwem? Konieczna też będzie opinia
znaczących odbiorców gazu ziemnego korzystających z usług przesyłowych gazu ziemnego
gazociągami przesyłowymi. W przedsiębiorstwach chcących uzyskać ocenę bezpieczeństwa
technicznego zgodnie z normą IGG należy przeszkolić osoby zajmujące się kontrolą eksploatacji
gazociągów przesyłowych w jej stosowaniu w praktyce działalności z wykorzystaniem już
istniejących dokumentów kontroli.
Czy nie istnieje konflikt między stosowanym systemem zarządzania jakością a proponowaną
normą IGG PSBTGP? Nie, ponieważ system jakości poprzez procedury opisuje sposób postępowania
dla uzyskania określonych efektów a Polski Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów
Przesyłowych daje możliwość oceny stany gazociągu w określonym czasie w porównaniu z
przyjętym standardem, wzorcem.
Przedstawiona propozycja opracowania w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa normy
Polski Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych daje nowe otwarcie dla
działalności Izby na rzecz polskiego gazownictwa w interesie firm jak i odbiorców gazu ziemnego.
Uważam, ze koniecznym jest opracowanie i wdrożenie Standardu Bezpieczeństwa
Technicznego Gazociągów Przesyłowych a stosowane działania eksploatacyjne na gazociągach
przesyłowych winny być porównywalne ze wzorcem a wynik winien być podany do publicznej
wiadomości. Organizatorem tworzenia normy ustalającej Polski Standard Bezpieczeństwa
Technicznego Gazociągów Przesyłowych powinna być Izba Gospodarcza Gazownictwa.
Korzyść i strata
„Wiele tracimy wskutek tego,
że przedwcześnie uznajemy coś za stracone”
Johann Wolfgang Goethe
Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]

Dyrektywy UE w obszarze gazownictwa
Polskie przepisy prawa ( ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do projektowania, budowy i eksploatacji
gazociągów
Zbiór Polskich Norm i Norm Zakładowych PGNiG S.A.
Materiały własne autora
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NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
GAZOCIĄGOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ
Henryk Oracz, Krzysztof Kalinowski, Andrzej Dąbrowski, Dariusz Sobkiewicz
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. Oddział Rembelszczyzna
W referacie omówiono zastosowanie Systemów Wspomagania Decyzji w procesie zarządzania w
firmach z sektora gazowego. Przedstawiono, że sprawny systemy zarządzania jest warunkiem
koniecznym do osiągnięcia strategicznych celów firmy związanych m.in. z bezpieczeństwem
eksploatacji gazociągowej sieci przesyłowej.

1. WSTĘP

Obecnie zapotrzebowanie na gaz ziemny stale rośnie, a większość najbogatszych złóż znajduje się w
rejonach trudno dostępnych. Wydobycie ich na powierzchnię ziemi jest procesem niezwykle
skomplikowanym, ale prawdziwe trudności rozpoczynają się wówczas, gdy trzeba te mld m3 przesłać
(przetransportować) do oddalonych o kilka tys. km klientów (odbiorców). Jednym z najlepszych,
znanych obecnie rozwiązań jest transport gazociągową siecią przesyłową. Jednak systemy te
wymagają zastosowania rozwiniętej techniki i odznaczają się wysoką kapitałochłonnością oraz
narażone są na uszkodzenia (m.in. ingerencję stron trzecich). Środowisko (społeczność, otoczenie) na
ogół akceptuje taki poziom zagrożenia, ponieważ zyski związane z nim o wiele przewyższają
wzrastające ryzyko.

2. SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

Sprawny system zarządzania eksploatacji sieci przesyłowych gwarantuje ciągłość dostaw gazu do
klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwo pracowników wykonujących powierzone im zadania na
gazociągu, jak i również osobom postronnym.
Współczesne firmy z sektora gazowego funkcjonują w dynamiczne zmieniającym się i
konkurencyjnym otoczeniu. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów, globalną konkurencją i malejącą
rolą państwa praktycznie nie należy spodziewać się dłuższej stabilności, a raczej uznać za standard
ciągłą zmianę. Dlatego ważne staje się rzetelne i całościowe podejście do pojawiających się
problemów w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, co wiąże się z wyborem odpowiedniej
strategii zarządzania. Wobec powyższego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z
o.o., aby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem sukcesywnie wdraża w swych strukturach Systemy
Wspomagania Decyzji (Decision Suport System –DSS). System ten opiera się na połączeniu
najważniejszych informacji w komputerowy zintegrowany system informacyjny, który koresponduje
z innymi systemami przedsiębiorstwa, w tym z księgowością, planowaniem, sterowaniem i kontrolą.
Nadzór nad realizowanymi procesami został osiągnięty poprzez połączenie wszystkich podsystemów
w jeden „magazyn” danych. Poniższy schemat daje wyobrażenie o takim systemie zarządzania
ryzykiem.
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Rys. 1. Struktura systemu zarządzania ryzykiem.

Systemy te są nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, które dostarczają menedżerom
wiarygodnych informacji tak na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Pozwalają one firmie
skutecznie i elastycznie reagować na zmiany otoczenia oraz obniżają ogólne ryzyko działalności.
Kadra kierownicza otrzymuje instrumenty, które w krótkim czasie pomagają przekształcić dane
rozproszone w różnorodnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa w spójne informacje.
Systemy tej klasy umożliwiają monitorowanie wskaźników historycznych, wczesne wykrywanie
potencjalnych zagrożeń i szans rozwoju, a także prognozowanie możliwych scenariuszy
biznesowych.
Do głównych celów Systemów Wspomagania Decyzji należy:


Wsparcie realizacji strategii przedsiębiorstwa,



Spójne i wiarygodne informacje ułatwiające adaptację przedsiębiorstwa do zmian rynkowych i
podejmowanie właściwych decyzji strategicznych, jak np. wprowadzanie nowych technologii,



Monitorowanie efektów realizowanych strategii poprzez określanie i pomiary kluczowych
wskaźników efektywności (KPI - Key Performance Indicator) na dowolnym szczeblu
organizacyjnym przedsiębiorstwa.



Możliwość prognozowania zapotrzebowania klientów na gaz oraz przekazywanie wniosków z
prowadzonych analiz do aplikacji operacyjnych.



Z uwagi na powyższe Systemy Wspomagania Decyzji doskonale sprawdzają się w działach
zajmujących się planowaniem i rozwojem firmy.

Dzięki nim ułatwione jest planowanie, analiza oraz kontrola kosztów i przychodów w
przedsiębiorstwie. Systemy tego typu pomocne są także w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz
wspierają większość procesów kontroli przychodów, np. poprawność rozliczeń z klientami.
Systemy Wspomagania Decyzji gwarantują jednolite rozumienie i interpretację wyników raportów i
analizy działalności firmy w całej organizacji, udostępniając jedno wiarygodne źródło informacji.
Dzieje się tak dzięki standaryzacji procesów, definiowaniu pojęć biznesowych, unifikacji i
zapewnieniu aktualności danych.
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Baza danych jest podstawowym komponentem Systemu Wspomagania Decyzji. Odpowiada za
gromadzenie aktualnych i historycznych danych biznesowych z wielu systemów informatycznych, a
także ich optymalizację pod kątem potrzeb z zakresu analiz i raportowania. Baza danych obejmuje
pełen zakres danych biznesowych przedsiębiorstwa (Korporacyjna Hurtownia Danych). Jakość
gromadzonych danych zapewniają procesy ich standaryzacji i czyszczenia.
Kolejnym ważnym elementem są systemy raportowe z rozbudowanymi systemami wspomagającymi
raportowanie i analizę danych. Standardowymi rozwiązaniami są tzw. klienckie narzędzia raportowe
o różnym stopniu zaawansowania, w tym np. tzw. kokpity menedżerskie, moduły zapewniające
publikowanie wybranych informacji za pomocą technologii internetowych, narzędzia zapewniające
harmonogramowanie odświeżania raportów oraz rozpowszechniania ich za pomocą różnych mediów.
Systemy raportowe wykorzystują narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem dostępu do danych w
celu zapewnienia poufności prezentowanych informacji.
Funkcjonują najczęściej w oparciu o wydzielone repozytoria danych. Pozwalają tworzyć analizy
wielowymiarowe, które umożliwiają dynamiczne zmiany perspektywy i detaliczności analizowanych
danych (drążenie danych, tzw. Drill-Down). Poniżej zostanie omówione kilka wybranych narzędzi
wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem gazociągowej sieci przesyłowej stosowanych w OGP
Gaz- System Sp. z o.o. Oddział w Rembelszczyźnie.

3. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE - PRZYKŁADOWE WDROŻENIA

3.1. System Oceny Ryzyka Eksploatacji Gazociągów Przesyłowych
Na zamówienie Operatora sieci przesyłowej (ówczesnego ROP w Warszawie) zrealizowano System
Oceny Ryzyka Eksploatacji Gazociągów Przesyłowych (SOREGP) jako jeden z bloków DSS. Projekt
ten, rozpoczęty w 2000 roku, był pierwszym w kraju przedsięwzięciem informatycznym tego typu
prowadzonym na gazociągach przesyłowych.
Głównym celem wdrożenia SOREGP było opracowanie systemu oceny stanu technicznego i analizy
ryzyka dla gazociągów wysokiego ciśnienia. System komputerowy miał za zadanie pomóc
operatorowi gazociągu w podjęciu decyzji dotyczących planowania napraw, remontów lub
dodatkowych inspekcji rozpatrywanych odcinków gazociągu. Program ten jest narzędziem, dzięki
któremu operator gazociągu będzie mógł podejmować decyzje oparte na jednolitych i uzgodnionych
kryteriach. Pozwoli to na racjonalniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na naprawy,
remonty i inspekcje. Narzędzie to może przyczynić się do znacznych oszczędności, ponieważ środki
przeznaczone na bezpieczeństwo zostaną skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne i gdzie
integralność gazociągu jest w sposób istotny zagrożona.
Analizowany gazociąg dzieli się na mniejsze odcinki. Rozpatrywany odcinek ocenia się za pomocą
systemu punktowego. Ocena dotyczy stanu technicznego i ryzyka dalszej eksploatacji. Poniższy rys.
przedstawia przykładowy sposób wprowadzania danych do systemu.
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Rys. 2. Wprowadzanie danych do systemu SOREGP.

Przy wprowadzaniu danych analizuje się parametry, które mają wpływ na prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii oraz parametry mające wpływ na ewentualne skutki takiej awarii. W efekcie
działania systemu otrzymuje się, dla rozpatrywanego odcinka gazociągu pewien wskaźnik - względne
ryzyko całkowite lub inaczej - całkowity indeks ryzyka tzw. CIR. Wcześniej opracowano kryteria
akceptowalnego ryzyka. Na podstawie wartości CIR i w oparciu o w/w kryteria system podejmuje
decyzję dotyczącą rozpatrywanego odcinka. Operator gazociągu konfrontuje tę decyzję ze swoją
wiedzą i doświadczeniem, a także z danymi z innego elementu systemu np. SESP. Poniższy wykres
przedstawia wyniki analiz SOREGP dla wybranego gazociągu.
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Rys. 3. Wyniki analizy - całkowity indeks ryzyka tzw. CIR.

Z przeprowadzonej analizy widzimy, że wartość CIR dla odcinka 01 niebezpiecznie zbliża się do
akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. Na podstawie takich danych kadra menedżerska operatora
gazociągu powinna podjąć odpowiednie decyzje w celu zmniejszenia CIR (np. wykonanie remontu).
Poprawnie skonstruowany i wdrożony SOREGP w istotny sposób powinien redukować ryzyko
poważnej awarii gazociągów. Powinien również spełniać wymagania, jakie stawiane są operatorom
gazociągów przez zarządy przedsiębiorstw, odpowiednie władze i społeczeństwo. Efektem
wprowadzenia takiego systemu powinno być obniżenie kosztów eksploatacji i efektywniejsze
wykorzystanie środków wydawanych na bezpieczeństwo gazociągów. SOREGP pozwala na lepsze
zrozumienie przyczyn awarii, lub niepomyślnych zdarzeń na gazociągu i podjęcie takich działań,
które zapobiegałyby w przyszłości wystąpieniu podobnych awarii lub zdarzeń bliskich awariom.
Kluczowym elementem SOREGP jest szacowanie ryzyka eksploatacyjnego gazociągu. Opracowany
jakościowy model oceny stanu technicznego i ryzyka przeprowadza takie szacowanie, zatem może
stanowić element SOREGP.
3.2. System Eksploatacji Sieci Przesyłowych
Kolejnym elementem zintegrowanego systemu jest opracowany i wdrożony w 2004 roku System
Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP).
System ten jest zbiorem wewnętrznych procedur i instrukcji, które określają wymagania dla
poprawnie prowadzonej eksploatacji. SESP jest źródłem informacji o stanie technicznym sieci
gazociągów magistralnych oraz formalnym narzędziem do usuwania powstałych lub mogących
powstać zagrożeń. Dzięki algorytmom opisanych w nim działań funkcjonuje jako jeden z elementów
systemu wspomagania decyzji oraz jest miernikiem jakości prowadzonej eksploatacji.
SESP posiada cechy systemu zarządzania ryzykiem w eksploatacji gazociągów, który jako zespół
określonych metod i technik działania umożliwia identyfikację wystąpienia potencjalnego zagrożenia
oraz pozwala na uzyskanie – w miarę możliwości finansowych – optymalnego rozwiązania. Korzyści
wynikające z zastosowania odpowiednich technik zarządzania ryzykiem odnoszą się zarówno do
aspektu związanego z poprawą bezpieczeństwa eksploatacji gazociągu, jak również aspektu
ekonomicznego, prowadzącego do minimalizacji kosztów likwidacji wystąpienia potencjalnej awarii
poprzez odpowiednie działania podjęte w stosownym czasie.
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Rys. 4. Schemat blokowy SESP.

3.3. NND INTEGRUM
W roku 2005 zapoznaliśmy się z programami różnych firm oferujących oprogramowanie do
zarządzania i nadzoru nad dokumentacją oraz mapowania procesów. Po dogłębnej analizie podjęto
decyzję o wdrożeniu oprogramowania NND Integrum (moduły NND 9000, NND Climas, NND
Dynamic , NND Proces, NND Audit).
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Rys. 5. Schemat blokowy NND Integruj.

Oprogramowanie NND jest wygodnym narzędziem, pozwalającym na dostęp do wszystkich
istotnych danych dotyczących systemu zarządzania z dowolnego komputera mającego podłączenie do
sieci.
Program NND Integrum stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające procesy zarządzania
systemem jakości przedsiębiorstwa. Istotnyą częścią tego systemu jest moduł NND 9000
odpowiedzialny za nadzór nad dokumentacją oraz moduł NND Process pozwalający na mapowanie
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
Moduł NND 9000 umożliwia rejestrację dowolnej dokumentacji funkcjonującej w przedsiębiorstwie
od dokumentów systemowych począwszy np. księgi jakości, procedur, instrukcji, formularzy,
poprzez dokumenty techniczne, handlowe, personalne aż do dokumentów zewnętrznych lub
organizacyjnych. Każdy rodzaj dokumentacji funkcjonującej w systemie jest w pełni kontrolowany,
tzn. przechodząc kolejne etapy swojego życia od projektu, poprzez udostępnienie do przeglądu i
opiniowania, zatwierdzanie, obowiązywanie i wreszcie archiwizowanie nie jest tracony przez system
i kontrolowane są wszystkie wydruki.
Oprócz dokumentacji moduł NND 9000 umożliwia również tworzenie i ewidencjonowanie zapisów,
co stanowi drugą bardzo istotną część systemu. Zapisy w przeciwieństwie do dokumentów posiadają
możliwość zmieniania ich treści (wypełniania ich) nawet przez większą ilość użytkowników.
Moduł NND Process pozwala na mapowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i
rozrysowanie ich na dowolnej ilości poziomów. Zastosowanie wielu udogodnień pozwala na szybkie
i łatwe poruszanie się po całej mapie. Możliwość podpięcia dokumentów tworzy łatwe relacje między
poszczególnymi dokumentami zewidencjonowanymi w module NND 9000 a mapą procesów, w
której czytelnie jest zaznaczone miejsce poszczególnych dokumentów.
Baza danych utworzona z dokumentów, zapisów oraz procesów posiada szereg narzędzi
ułatwiających przeszukiwanie jej pod kątem tych danych, które chcemy uzyskać. Istnieje prosty w
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użyciu podział dokumentów oraz zapisów na segregatory. Program posiada również kreator
raportów, za pomocą, którego możliwe jest przedstawienie w postaci raportu analizy wykonanej w
dowolnym przekroju bazy danych przy wykorzystaniu wszystkich wprowadzonych informacji.
Zastosowanie elastycznych narzędzi autoryzacji dostępu do poszczególnych dokumentów oraz
globalnie całych funkcji aplikacji pozwala na przydzielenie uprawnień według istniejącego w
przedsiębiorstwie schematu kompetencji określonego w ramach procedury nadzoru nad
dokumentacją.
Moduł NND Dynamic stanowi silne narzędzie wspomagające System Zarządzania Jakością i może
być bardzo pomocnym elementem doskonalącym procesy organizacji. Moduł ten umożliwia
projektowanie oraz użytkowanie dowolnej ilości formularzy łącznie z ustaleniem ich statusów,
ścieżki postępowania z nimi oraz uprawnienia poszczególnych użytkowników na określonym etapie
ich życia. Aplikacja umożliwia przygotowanie niezależnej bazy użytkowników, oraz stworzenie listy
i struktury projektowanych formularzy. Zastosowanie elastycznych narzędzi autoryzacji dostępu do
poszczególnych formularzy pozwala na przydzielenie uprawnień według istniejącego w
przedsiębiorstwie schematu kompetencji

4. PODSUMOWANIE

W referacie przedstawiono zalety wynikające z wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowoczesnych
narzędzi wspomagających decyzje, jako elementu niezbędnego w kreowaniu zysków i sukcesu firmy.
Najważniejszym elementem w omówionym systemie jest przyjęcie takich metod w zarządzaniu
ryzykiem, aby możliwie w największym stopniu eliminując koszty i straty przedsiębiorstwa,
utrzymywać ryzyko na poziomie optymalnym. Optymalizacja ryzyka wymaga wprowadzenia
systemu zarządzania ryzykiem w politykę strategiczną przedsiębiorstwa. To właśnie dobrej strategii
w tym optymalizacji ryzyka, wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój rozwój.
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KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE
Sławomir Skwarczyński, Piotr Żoła
INVESTGAS S.A. – Warszawa

W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie tematykę związaną z rynkiem LNG na świecie,
stosowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz możliwościami rozwoju. Koncepcje wprowadzenia
gazu skroplonego na polski rynek gazu przewidują wybudowanie terminala LNG na wybrzeżu Morza
Bałtyckiego wraz z infrastrukturą niezbędną do magazynowania gazu oraz dostarczenia go do
krajowej sieci gazociągów przesyłowych.

1.

WSTĘP

Zużycie gazu ziemnego w strukturze wykorzystania paliw pierwotnych wzrasta wraz z rozwojem
cywilizacyjnym. Ze względu na konieczność obniżania kosztów transportu gazu poszukuje się
nowych rozwiązań – zastosowanie CNG (Compressed Natural Gas) i LNG (Liquified Natural Gas).
Ze względu na fakt, iż gaz ziemny po skropleniu zajmuje mniej miejsca jego transport, szczególnie
na duże odległości, jest bardziej opłacalny (1 m3 LNG odpowiada 600 m3 gazu w warunkach
normalnych).
Skroplony gaz ziemny jest to bezbarwny i bezwonny płyn o gęstości od 420 do 490 kg/m3
i temperaturze wrzenia -161,5 oC przy ciśnieniu atmosferycznym, nie posiada właściwości
toksycznych ani korozyjnych.
Na skalę przemysłową skraplanie gazu ziemnego i jego transport tankowcami stosuje się od
ponad 40 lat. W ostatnich latach można zaobserwować zwiększanie udziału LNG w ogólnej
sprzedaży gazu ziemnego na świecie. Wynika to przede wszystkim z obniżenia, dzięki nowym
rozwiązaniom technicznym, kosztów skraplania, transportu i regazyfikacji. Obecnie największe ilości
LNG wytwarzane są w południowo-wschodniej Azji, rejonie Zatoki Perskiej oraz Algierii. Ponad 85
% światowego zapotrzebowania na LNG skupia się w Japonii, Korei Płd. Tajwanie, Francji i
Hiszpanii. W przypadku Europy wraz z wyczerpywaniem się złóż gazu znajdujących się w
bezpośredniej bliskości, a co za tym idzie koniecznością sprowadzania gazu z odleglejszych źródeł
udział LNG będzie wzrastał.
W Tabeli 1 zestawiono dane dotyczące ilości gazu importowanego do Europy w podziale na
gaz dostarczony za pomocą rurociągów oraz gaz skroplony transportowany metanowcami. Z danych
tych wynika, że około 18% gazu importowanego dostarczane jest jako LNG.
Obecnie w Europie eksploatowanych jest 11 terminali odbiorczych LNG, przy czym
największa ich ilość zlokalizowana jest w Hiszpanii. W Tabeli 2 przedstawiono dane odnośnie ilości
terminali wraz z maksymalnymi przepustowościami dla poszczególnych krajów.
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Tabela 1. Struktura dostaw gazu do Europy (dane za rok 2004 [4]).
Rodzaj transportu

Skąd

Dokąd

Ilość gazu
mld m3

Przesył gazociągami
Rosja

Europa

148,4

Algieria

Europa

33,8

Libia

Europa

0,5

Iran

Turcja

3,6

Przesył gazociągami razem

186,3
Tankowce LNG
Afryka

Europa

34,5

Rejon Zatoki Perskiej

Europa

5,4

Azja

Europa

0,2

Przewóz tankowcami razem

40,1

Dostawy gazu do Europy łącznie

226,4

Ilość gazu podana jest dla warunków normalnych (T=273, 15 K; p=101,325 kPa)
Tabela 2. Możliwości regazyfikacji w istniejących terminalach LNG w Europie.
Kraj

Ilość terminali
importowych LNG

Max. przepustowość dobowa

Max.
przepustowość

Import
w roku 2004

roczna
mln m3/dobę

mld m3/rok

mld m3

Belgia

1

22,8

8,3

2,9

Francja

2

43,2

15,8

7,6

Hiszpania
Włochy

4
1

91,5
12,3

33,6
4,5

17,5
5,9

Grecja

1

5,3

1,9

0,6

Portugalia

1

14,4

5,3

1,3

Turcja

1

17,8

6,5

4,3

Razem

11

207,3

75,9

40,1

Ilość gazu podana jest dla warunków normalnych (T=273, 15 K; p=101,325 kPa)
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Dzięki dostawom LNG możliwa jest również dywersyfikacja dostaw gazu. Planuje się że do
2010 roku wybudowanych zostanie ponad 10 terminali odbiorczych gazu skroplonego w Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoszech, Cyprze, Niemczech, Polsce, Holandii oraz Turcji.
Budowa terminalu LNG powoduje uniezależnienie się od dostaw gazu od jednego producenta, jak w
przypadku tradycyjnych gazociągów dalekosiężnych. Pozwala to również na korzystanie z
odleglejszych źródeł zaopatrzenia w gaz. W porównaniu do przesyłania gazu rurociągami transport
LNG za pomocą tankowców jest tym bardziej opłacalny im większa jest odległość pomiędzy
producentem gazu a odbiorcą. Przyrost kosztu transportu morskiego wraz ze wzrostem odległości jest
relatywnie niski. Na Wykresie Nr 1 przedstawiono porównanie kosztu transportu LNG do kosztu
przesłania gazu ziemnego rurociągami.
Porównanie kosztu przesyłu gazu sieciowego
rurociągami oraz transportu LNG za pomocą statków
5

USD/Btu

4

3

Gazociąg
LNG
2

1

0
0
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8000

km

Wykres Nr 1 [3]

2.

TECHNOLOGIE LNG

Pierwszym ogniwem łańcucha LNG jest instalacja do skraplania gazu. Przed rozpoczęciem
skraplania gaz jest osuszany, a także usuwany jest dwutlenek węgla. Skroplenie gazu jest uzyskiwane
poprzez obniżenie jego temperatury do -162 oC. W zależności od wymaganej wydajności, składu
gazu oraz jego ciśnienia dobiera się odpowiedni typ instalacji. Podstawowe rodzaje rozwiązań
instalacji do skraplania gazu to: klasyczny cykl kaskadowy, autooziębiający cykl kaskadowy oraz
redukcja ciśnienia gazu z użyciem turboekspandera.
Po skropleniu gaz magazynowany jest w specjalnych zbiornikach skąd napełniane są
tankowce służące do transportu LNG (tzw. metanowce). Zbiorniki metanowców napełnia się LNG do
około 98% ich pojemności za pomocą pomp zanurzeniowych pogrążonych razem z silnikiem w
LNG. Przy rozładunku pozostawia się pewną ilość, zazwyczaj około 10 m3 LNG, w celu utrzymania
w zbiorniku niskiej temperatury podczas rejsu powrotnego. Ze względu na konieczność
zainstalowania na statku specjalnych urządzeń służących do utrzymania niskiej temperatury
skroplonego gazu koszt budowy metanowca jest wyższy niż klasycznego tankowca do przewozu
ropy. Obecnie flota metanowców do przewozu LNG liczy 176 statków o łącznej ładowności 21 mln
m3. Przeciętny wiek eksploatowanych metanowców wynosi 12 lat, a przeciętna ładowność 119 tys.
m3. Według danych z roku 2005 złożone zostały zamówienia na 109 statków o średniej ładowności
149 tys. m3 (łączna ładowność 16,3 mln m3). Zauważalne zwiększenie średniej ładowności statków
wynika z dążenia do obniżenia kosztów transportu.
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W terminalu odbiorczym następuje rozładunek LNG z tankowców do zbiorników
magazynowych. Zazwyczaj zbiorniki takie mają podwójne ścianki odseparowane od siebie warstwą
izolującą uniemożliwiającą wymianę ciepła pomiędzy nimi. Zarówno budowa metanowców jak i
kriogenicznych zbiorników magazynujących wymaga zastosowania materiałów i technologii
dostosowanych do niskich temperatur.
Następnie LNG poddawane jest procesowi regazyfikacji. Zmiana fazy ciekłej w gazową
następuje poprzez dostarczenie ciepła do zbiornika, w którym następuje odparowanie LNG. W
zależności od wymaganej wydajności ciepło może być pobierane z otoczenia zbiornika, bądź
dostarczane za pomocą wymiennika ciepła z kotłowni technologicznej.
Po regazyfikacji gaz ziemny może być przesyłany siecią gazociągów bezpośrednio do
odbiorców bądź w razie potrzeby magazynowany w Podziemnych Magazynach Gazu (PMG).
LNG może być również dystrybuowany w postaci płynnej za pomocą cystern samochodowych do
odbiorców.
W łańcuchu LNG udział kosztów poszczególnych jego elementów w kosztach łącznych
przedstawia się następująco:
• produkcja gazu wraz z przesyłem do terminala 15-20%,
• terminal nadawczy (obróbka i skroplenie gazu, magazynowanie) 30-45%,
• transport morski 10-30%,
• terminal odbiorczy (magazynowanie, regazyfikacja) 15-20%.

3.

RYNEK GAZU W POLSCE

Na przestrzeni ostatnich lat zużycie gazu ziemnego w Polsce w przeliczeniu na gaz wysokometanowy
kształtowało się na poziomie 13 mld m3 z lekką tendencją wzrostową. Strukturę zaopatrzenia Polski
w gaz ziemny na przykładzie roku 2004 przedstawia Wykres Nr 2.

Struktura źródeł zaopatrzenia Polski w gaz
3
[mln m ]

5757,6
4326,7

9306,8

2679,9
480
386,2
2,8
0,3

Wykres Nr 2 [5]
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Wydobycie krajowe
Import Rosja
Import Kraje Azji Środkowej
Import Norwegia
Import Niemcy
Import Inne
Import Czechy

Struktura zużycia gazu w podziale na odbiorców indywidualnych i przemysłowych
przedstawiona jest na Wykresie Nr 3. Udział gazu zużywanego przez odbiorców indywidualnych ma
tendencję wzrostową, co zważywszy na fakt, iż odbiorcy ci wykorzystują gaz do celów grzewczych,
powoduje wzrost nierównomierności poboru gazu między sezonami letnim i zimowym. Przy
ograniczonej przepustowości gazociągów magistralnych niezbędne jest zapewnienie dodatkowych
źródeł gazu oraz odpowiednich pojemności magazynowych w PMG w celu kompensacji
nierównomierności poboru gazu.
Struktura odbiorców gazu

Odbiorcy przemysłowi

Odbiorcy indywidualni

Wykres Nr 3 [5]

Obecnie wydobycie gazu w Polsce wynosi niewiele ponad 4 mld m3. Zgodnie z planami
przedstawianymi przez PGNiG dzięki pozyskanym z wprowadzenia firmy na giełdę środkom
przeprowadzone zostaną inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia z istniejących złóż.
Biorąc pod uwagę, że krajowe zasoby gazu ziemnego szacowane są na około 110 mld m3 oraz
przyrost wydobycia na poziomie 5% rocznie zasoby krajowe wystarczą na około 20-25 lat. W
najbliższych latach krajowa produkcja gazu pozwoli pokryć przyrost zużycia gazu przez odbiorców,
jednakże w dłuższej perspektywie wyczerpywanie się złóż będzie powodowało coraz silniejsze
uzależnienie od importu gazu. Myśląc perspektywicznie należy już teraz poszukiwać alternatywnych
źródeł pozyskania gazu. Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju należy równolegle z
poszukiwaniem nowych źródeł gazu budować sieć Podziemnych Magazynów Gazu
zabezpieczających dostawy do odbiorców w przypadku wystąpienia zwiększonego poboru (mroźna
zima), awarii gazociągu tranzytowego, zmniejszenia dostaw z importu itp. W czasie ostatniej zimy
minimalne zmniejszenie dostarczanego do Polski ze wschodu gazu spowodowało, wobec
niewystarczającej ilości gazu w magazynach, konieczność ograniczenia dostaw gazu do
największych odbiorców.

4.

KONCEPCJE WDROŻENIA LNG W POLSCE

W kwietniu 2006 roku PGNiG S.A. podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności
projektu LNG. Konsorcjum wybrane w przetargu ma wykonać analizę zapotrzebowania na LNG,
źródeł jego pozyskania, transportu oraz możliwości wybudowania terminala.
Przy wyborze lokalizacji terminala LNG należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
1. Lokalizacja
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2.

3.

4.

- dostęp do morza,
- położenie w pobliżu gazociągów przesyłowych gazu,
- ukształtowanie i powierzchnia terenu pozwalająca na budowę obiektów i instalacji terminala,
- możliwość wprowadzenia inwestycji do MPZP
Infrastruktura
- infrastruktura portowa,
- instalacja do rozładunku LNG,
- zbiorniki LNG,
- gazociąg o odpowiedniej przepustowości łączący terminal z siecią przesyłową gazu,
Bezpieczeństwo
- teren chroniony,
- zachowanie bezpiecznej odległości od terenów zamieszkanych,
Wpływ na środowisko naturalne

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria brane są pod uwagę dwie lokalizacje terminala LNGSzczecin/Świnoujście oraz Gdańsk.
W przypadku lokalizacji terminala LNG w Szczecinie/Świnoujściu dostępna jest
odpowiednia powierzchnia wystarczająca do wybudowania instalacji terminala oraz zapewniająca
ewentualną rozbudowę. Ponadto port w Świnoujściu jest najbliższym polskim portem
głębokowodnym od strony Cieśnin Duńskich, co oznacza skrócenie drogi metanowcom. W pobliżu
Świnoujścia/Szczecina znajdują się duzi odbiorcy gazu (m.in. Zakłady Azotowe Police).
Dla ewentualnej realizacji terminala LNG w Gdańsku przygotowane są trzy warianty
lokalizacyjne w Porcie Północnym. W zależności od wyboru lokalizacji obiekty terminalu
wybudowane byłyby na lądzie, bądź na specjalnie utworzonym terenie, uzyskanym przez
zalądowienie części akwenu. Terminal LNG zlokalizowany byłby w pobliżu Trójmiasta oraz dużych
przemysłowych odbiorców gazu (np. EC Żarnowiec). W pobliżu Gdańska planowane jest
wybudowanie Podziemnego Magazynu Gazu „Mechelinki” co w połączeniu z terminalem LNG
zagwarantowałoby bezpieczeństwo dostaw gazu do północno-zachodniej Polski, a ponadto
umożliwiłoby szybki rozładunek dużych ilości gazu poprzez terminal LNG do PMG.

5.

PODSUMOWANIE

Rynek LNG w Polsce znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Duży udział w rynku paliw gazowych
objął LPG (Liquified Petroleum Gas), który jest masowo wykorzystywany do napędu samochodów
oraz w domowych kotłowniach. Obecnie trwają próby wprowadzenia do powszechnego stosowania
CNG (Compressed Natural Gas) jako paliwa. Sprowadzenie do Polski dużych ilości LNG
pozwoliłoby, poza dywersyfikacją dostaw gazu, na zgazyfikowanie terenów gdzie budowa
gazociągów była nieopłacalna, bądź niemożliwa ze względów technicznych. Obecnie ze względu na
trudności natury formalno-prawnej, wysokie odszkodowania za zajęcie terenu oraz obostrzenia
związane z ochroną środowiska budowa gazociągów jest czasochłonna i bardzo kosztowna. Koszt
budowy gazociągu jest jedną z większych pozycji w bilansie ekonomicznym inwestycji, co w
przypadku małych i średnich odbiorców może zadecydować o nieopłacalności dostarczania gazu. W
przypadku LNG możliwe jest wybudowanie lokalnej sieci rozdzielczej zasilanej z lokalnej stacji
LNG, do której skroplony gaz dowożony jest za pomocą cystern samochodowych bądź kolejowych.
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Możliwa byłaby również budowa stacji CNG zasilanych ze zbiorników LNG. W ten sposób można
zagęścić sieć stacji CNG niezależnie od istniejącej sieci gazociągów.
Reasumując budowa terminala LNG zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak
również umożliwiłaby zagospodarowanie nowych obszarów rynku paliwowego.
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GAZOCIĄGOWYCH SIECI PRZESYŁOWYCH
Tomasz Pietrak
SGT EuRoPol GAZ s.a. ,
Zbigniew Rudzki
SGT EuRoPol GAZ s.a. ,
Wojciech Surmacz
T.D. Williamson Polska Sp. z o.o.

Zespoły technologiczne SGT (tłocznie gazu, zespoły zaporowo-upustowe, zespoły przyłączeniowe
tłoczni i zespoły przyłączeniowe do krajowej sieci przesyłowej) wyposażone są w aparaturę
zaporową, którą stanowią zawory kulowe. Wewnętrzna szczelność tych zaworów jest istotnym
parametrem w procesie zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów zarówno podczas normalnych
warunków pracy, jak i w pracach remontowych, a także dla odcięcia odcinków zagrożonych awarią
w przypadkach niekontrolowanych rozszczelnień gazociągu. Wewnętrzna szczelność zaworów
kulowych jest kontrolowana podczas planowych obsług eksploatacyjnych. Wykryte nieszczelności są
usuwane w standardowych czynnościach opisanych przez dostawców w DTR. Na części zaworów
wraz z upływem czasu eksploatacji napotykano trudności z ich doszczelnieniem, mimo
przestrzegania procedur eksploatacji obsługi opisanych w DTR. Problem ten stał się przedmiotem
analiz i wywołał podjęcie działań korygujących, co zaprezentowano w niniejszym referacie.

Rys. 1. Zawór kulowy - armatura odcinająca. Zawór w warunkach pracy występuje w położeniach krańcowych:
„Otwarty” albo „Zamknięty”. Dławienie za pomocą zaworu kulowego jest niedozwolone - prowadzi do
uszkodzenia systemu uszczelnienia kuli.
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1.

KRYTERIA OCENY SZCZELNOŚCI W FAZIE EKSPLOATACJI

W EuRoPol GAZ stosuje się pomiar wewnętrznej szczelności zaworu, polegający na mierzeniu
manometrem przyrostu ciśnienia (gradientu).
W testach fabrycznych stosuje się metodę zliczania pęcherzyków gazu przedostających się przez
lustro wody w rurce syfonowej lub używa się przepływomierza. Kryteria oceny wynikają z norm lub
wymagań specjalnych klienta.
Na gazociągu EuRoPol GAZ ocenia się szczelność stosując kryterium dopuszczalnego
przyrostu ciśnienia tj. 0,015 MPa w ciągu 15 minut. Przyrost ten mierzy się na króćcu
odpowietrzenia, po uprzednim odgazowaniu przestrzeni korpus-kula. Pomiar wykonuje się na
tłoczniach w położeniu „zawór zamknięty”, co jest możliwe dzięki zabudowaniu po jednym
rezerwowym agregacie sprężającym wraz z instalacjami; na części gazociągowej w położeniu „zawór
otwarty”, dla zaworów głównych i „zawór zamknięty” dla pozostałych.
Standardowe czyszczenie i smarowanie zaworów, a następnie sprawdzenie ich szczelności
odbywa się dwa razy w roku na tłoczniach i raz w roku na gazociągu.

Rys. 2. Operacja płukania i doszczelniania zaworu kulowego na polu zaworowym tłoczni gazu.
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2.

ZDIAGNOZOWANE PRZYCZYNY NIESZCZELNOŚCI ZAWORÓW
ZABUDOWANYCH NA TŁOCZNIACH EUROPOL GAZ

Typ zaworów ; zawory z gniazdami dwukierunkowymi, z uszczelnieniem kuli PMSS
1.

Uszczelka miękka – o-ring przy PMSS (uszczelnienie gniazda do kuli, które realizowane
jest poprzez pierwotne metaliczne i wtórne miękkie uszczelnienie kuli)

outer seat ring

O-ring

inner seat ring

Rys. 3. PMSS Gniazdo z uszczelką typu o-ring.

Na Rys. 3 przedstawiono standardowe gniazdo złożone z dwóch części: pierścienia
wewnętrznego i zewnętrznego. Gniazdo dwuczęściowe pozwala na łatwy i pewny montaż o-ringów,
stanowiąc obudowę. Obudowa ta wykonana jest w sposób przystosowany do deformacji o-ringa pod
wpływem ciśnienia wypychającego go na kulę. Ponieważ o-ring jest uszczelnieniem miękkim (Oringi wykonywane są z elastomerów dla Class do 900 (NBR, Viton) i materiałów plastykowych
(Nylon), w zależności od warunków pracy - ciśnienie, temperatura, wytrzymałość chemiczna), to
gwarantuje on lepszą szczelność niż samo uszczelnienie metaliczne.
W praktyce, podczas otwierania zaworu - w miejscach poz. zegara godz, 9 (Rys. 4), tj. w
miejscach, w których najpierw otwiera się przepływ. przy dojściu do poz. „zawór otwarty” krawędź
kuli powodowała zgniatanie i rozrywanie o-ringa zasysanego przy wypływie gazu z napełnionej
przestrzeni korpusu do odprężonego gazociągu.
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Rys. 4. Położenie kuli – godzina 9:00 (fotografia zaworu wymontowanego z pola zaworowego Tłoczni
Włocławek).

Zadaniem o-ringa dla poz. „zawór całkowicie zamknięty lub całkowicie otwarty” jest
wytworzenie wstępnej różnicy ciśnień, która pozwala na uaktywnienie się funkcji tłoka. Samo
uszczelnienie „metal na metal” przy małej różnicy ciśnień przy dużych średnicach zaworów nie
uruchomi funkcji tłoka, a więc zawór traci szczelność.
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2.

Uszczelka miękka – DPE (uszczelnienie dynamiczne między gniazdem i korpusem)

Gniazdo z efektem podwójnego tloka

Double Piston Effect Seat

Gniazdo z efektem podwójnego tloka

Double Piston Effect Seat

Praca z podwójnym efektem tloka

Praca z wykorzystaniem efektu tloka

pressure
pressure

body pressure

Efekt tloka jest zasada dla uszczelniania z wykorzystaniem
cisnienia w rurociagu do oddzialywania „plywajacego
gniazda” na uszczelke poprzeczna
resultant thrust

.

Przy konfiguracji DPE, w sytuacji, gdy przepuszcza
uszczelnienie po stronie wyzszego cisnienia i cisnienie
przedostaje sie do korpusu zaworu, dziala ono na gniazdo
po stronie nizszego cisnienia, które jest dopychane do kuli
i uszczelnia zawór. Gniazda z funkcje DPE sa gniazdami
dwukierunkowymi..

resultant thrust

Dzieki zastosowaniu tego systemu mozemy uzyskac
podwójne uszczelnienie zaworu tj po stronie wejsciowej
i wyjsciowej

Gniazda samoczynnie odprezajace korpus

Self Relieving Seat

Sytuacja odprezania korpusu

Efekt podwójnego tloka obu gniazd
Faza testów zaworów po przegladzie
Double Piston Effect Seat
Valve test phase after maintenance

Samoczynne odprezanie jest procesem, który nadmierne cisnienie wewnetrzne w korpusie uwalnia
automatycznie do rurociagu na strone odprezona, poprzez odepchniecie gniazd od elementu
zamykajacego. Gniazda realizujace funkcje „self reliving” sa gniazdami jednokierunkowymi.

pressure
pressure
body pressure

(d o w n s tre a m

s e a t)

resultant thrust

Gniazdo po stronie odprezonej

Rys. 5. Gniazdo z efektem podwójnego tłoka (DPE - Double Piston Efekt seat).

Aby zawór mógł uzyskać szczelność uszczelka musi być dociskana bądź do ścianki rowka w
korpusie bądź do ściany rowka w gnieździe – musi się przesuwać w zależności od kierunku
przyłożenie ciśnienia.
Podczas prac remontowych, po wymontowaniu zaworów z pola zaworowego tłoczni gazu
zaobserwowano:


korozję powierzchni gniazda i korpusu w miejscu osadzenia uszczelki, co powodowało
blokowanie jej ruchu. Powierzchnie te były fabrycznie zabezpieczone „molykotem” – smarem na
bazie dwusiarczku molibdenu, który nie zabezpiecza wystarczająco przed korozją (inni
producenci stosują chromowanie lub niklowanie gniazd, bądź stosują stale chromoniklowe).



użyty elastomer na uszczelkę wykazywał zmiany struktury powodowane dyfuzją gazu oraz
dekompresją towarzyszącą otwieraniu zaworu. Czynniki te powodowały strzępienie się uszczelki
i utratę szczelności gniazda, a w konsekwencji całego zaworu.

3.

WYNIKI ANALIZY PRZYCZYN NIESZCZELNOŚCI ZAWORÓW

Typową i niezbędną procedurą otwarcia zaworów dużych średnic (300 mm i powyżej), w których
między wlotem a wylotem występuje różnica ciśnień, jest doprowadzenie do wyrównania ciśnień
poprzez nagazowanie by-passem zaworu, a dopiero potem otworzenie głównego zaworu.
Podobne warunki należałoby stworzyć dla zaworu między barierą wlot-wnętrze korpusu i wnętrze
korpusu-wylot. Przy gniazdach jednokierunkowych częściowe dostosowanie uzyskuje się poprzez
automatyczne obniżenie ciśnienia wnętrza korpusu, ale to nie stanowi pełnej poprawy warunków
pracy gniazd.
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Nie wyrównanie ciśnień w stosunku do wnętrz korpusu powoduje szybsze zużycie uszczelek
gniazdo-kula w poz. zegara godzina „9” a dodatkowo w gniazdach dwukierunkowych uszczelek
„dynamicznych” gniazdo-korpus.
Poprawę warunków pracy gniazd i ograniczenie pracy stresowej dla uszczelek w systemach
gniazd dwukierunkowych, a także jednokierunkowych można uzyskać poprzez wyrównanie ciśnień
pomiędzy przestrzenią w korpusie a gazociągiem.

4.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

1.


Działania korygujące zostały sprowadzone do zapewnienia:
na zespołach zaporowo-upustowych, gdzie nie występowały by-passy zaworów DN 300
wyrównanie ciśnień przed i za zaworem, poprzez wykonanie by-passów,



na polach zaworowych tłoczni wyrównanie ciśnień wewnątrz korpusu zaworu z „wlotem” i
„wylotem”, poprzez połączenie króćca odpowietrzenia (a więc wnętrza korpusu) z by-passem
zaworu.

2.

Przeprowadzono modernizację pól zaworowych na eksploatowanych tłoczniach gazu, i
zespołach zaworowo-upustowych, tam gdzie możliwe było dokonanie skutecznych
doszczelnień zaworów.

Rys. 6. Schemat „by-passu” zaworu kulowego DN 300 na zespołach zaporowo-upustowych – wyrównanie
ciśnień przed i za zaworem DN 300.
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a

b

Rys. 7. Modernizacja pól zaworowych. a) montaż instalacji wyrównania ciśnień przestrzeń międzykulowa –
wlot/wylot zaoru DN 1000 na tłoczniach gazu, b) Montaż instalacji „by-passu zaworów DN 300na zespołach
technologicznych.

4.3. Zawory, których nie można było doszczelnić w stopniu spełniającym przyjęte
kryteria,
zostały wymontowane i wymienione na nowe posiadające funkcję
wyrównania ciśnienia
zapewnioną fabrycznie.

a

b

Rys. 8. Wymiana zaworów DN 1000 na polach zaworowych tłoczni gazu. Zawory przystosowane fabrycznie do
wyrównywania ciśnień; a - wymiana zaworów, prace montażowo-spawalnicze, b - odbiór nowych zaworów u
wytwórcy.

171

4.4. Nowobudowane tłocznie gazu wyposażono w zawory z funkcją wyrównywania ciśnienia
pomiędzy przestrzenią w korpusie a gazociągiem zapewnioną fabrycznie.

a

b

instalacja wyrównywania ciśnień: przestrzeń międzykulowa, wlot, wylot
Rys. 9. Montaż zaworów na nowych tłoczniach. Zawory fabrycznie przystosowane do wyrównywania ciśnień.
Zawór dostarczony na teren tłoczni. Zawór w hali montażowej wytwórcy.
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