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DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
STANISŁAW SOJA
Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Warszawa

Jak zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawić konkurencyjność
gospodarki, tworząc jednocześnie korzystne warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw,
w szczególności do inwestowania w najbardziej innowacyjne oraz zaawansowane
technologicznie przedsięwzięcia?
Temu właśnie problemowi musi sprostać współczesna polityka innowacyjna państwa.
Jednocześnie należy mieć świadomość, że konkurencyjność gospodarki jest sumą
konkurencyjności pojedynczych przedsiębiorstw, która z kolei jest silnie uwarunkowana
innowacyjnością, czyli umiejętnością opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych oraz nowych produktów.
Do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego należy zaliczyć:
•

przedsiębiorczość rozumianą jako skłonność do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,

podejmowania

inicjatywy

•

innowacyjność, czyli zdolność i motywację przedsiębiorców do ustawicznego
poszukiwania i wykorzystywania wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych
koncepcji, pomysłów i wynalazków,

•

konkurencyjność rozumianą jako długookresową zdolność do sprostania
międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym, unijnym oraz krajów trzecich)

•

oraz skuteczną adaptację do zmieniających się warunków zewnętrznych - osiąganie
trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest niska, o czym świadczy jeden
z najniższych wskaźników innowacyjności w krajach UE. Oznacza to, że z chwilą akcesji i
wejścia na jednolity rynek europejski polskie przedsiębiorstwa znalazły się w gorszej pozycji
konkurencyjnej na wielu rynkach. Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce
napotykają na szereg barier utrudniających, a niekiedy wręcz uniemożliwiających,
wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych. Zaliczyć do nich należy: wysokie koszty
opracowania i wdrożenia innowacji, znacznie przekraczające możliwości kapitałowe
większości przedsiębiorców, przy jednoczesnym utrudnionym dostępie do źródeł
zewnętrznych kapitału oraz, słabo rozwiniętą infrastrukturę komercjalizacji nauki i techniki,
co powoduje, że inwestowanie w nowe technologie i tworzenie nowych firm opartych na tych
technologiach jest związane ze zbyt wysokim ryzykiem, co w konsekwencji hamuje
wykorzystywanie badań naukowych w gospodarce.
Istnieje znaczny dystans w zakresie nowoczesności, jaki dzieli polską gospodarkę od
celu strategicznego sformułowanego na szczycie UE w Lizbonie w lipcu 2000 r., tj.
przekształcenia Unii Europejskiej do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną gospodarkę
opartą na wiedzy na świecie, zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego,
stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. Na
szczycie w Barcelonie w marcu 2002 r. cel ten skonkretyzowano, m.in. wskazując, że do
2010 roku nakłady na badania i rozwój powinny osiągnąć średnio poziom 3% PKB, przy
udziale w nich sektora prywatnego na poziomie 2/3.

Wskaźnik relacji nakładów na działalność B+R do PKB w Polsce w latach 1997-2003
utrzymywał się na bardzo niskim poziomie z tendencją spadkową (1997 r. - 0,71% a w
2003r. już tylko 0,56%). Porównując wskaźnik relacji nakładów na B+R do PKB w Polsce ze
wskaźnikami krajów UE i OECD (w 2001r. - UE -1,93%, OECD - 2,29%, Holandia -1,89%,
Wielka Brytania - 1,89%, Irlandia - 1,17%, Włochy - 1,07%, Hiszpania - 0,96) można
stwierdzić, iż Polska wypada pod tym względem bardzo niekorzystnie. Również na tle
krajów, które stały się właśnie członkami UE oraz krajów kandydujących, Polska
wyprzedzała pod tym względem w 2000 roku jedynie Cypr (0,26%), Łotwę (0,48%),
Rumunię (0,37%) i Bułgarię (0,52%).
Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce mierzony procentowym
wskaźnikiem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w całej populacji badanych
przedsiębiorstw nie był nigdy wysoki, a w ostatnich latach nastąpił jego drastyczny spadek z
poziomu 37,6% latach 1994-1996 do 16,9% dla okresu 1998-2000. Dla porównania w krajach
UE wartość tego wskaźnika wynosiła średnio dla okresu 1998-2000 około 51%.
Mając świadomość skutków, jakie z tego faktu wynikają, na szczeblu rządowym
podjęto szereg działań ukierunkowanych na przełamywanie wspomnianych wcześniej barier.
Dogodną okazją jest wstąpienie Polski w struktury UE oraz możliwość wykorzystania
w tym celu unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Podstawowym
narzędziem w tym zakresie jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006. W
zakresie działania Ministra Gospodarki i Pracy cele NPR w zakresie podnoszenia
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki zostały uszczegółowione przede wszystkim
w Sektorowym Programie Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, oraz w
mniejszym stopniu, w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i w
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP) w latach 2004 - 2006 jest „poprawa pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego". Przedsięwzięcia finansowane w ramach Programu mają służyć wzmocnieniu
konkurencyjność gospodarki, rozumianej jako długookresowa zdolność, otwartej na świat
gospodarki rynkowej, do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym,
unijnym oraz krajów trzecich), a także wzmocnieniu skutecznej adaptacji do zmieniających
się warunków zewnętrznych oraz osiąganiu trwałego, zrównoważonego rozwoju
gospodarczego.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
ukierunkowany jest na „budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i
pracy". Przedsięwzięcia finansowane w ramach Programu mają służyć m.in. poprawie
możliwości znalezienia i utrzymania pracy, zwiększeniu dostępu do edukacji, poprawie
jakości kadr przedsiębiorstw, tworzeniu i upowszechnianiu nowych form pracy i zarządzania,
a także wyrównywaniu szans w dostępie do rynku pracy.
Celem strategicznym
Zintegrowanego
Programu Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z UE. Celem jednego z działań jest podniesienie potencjału
regionalnego w zakresie innowacji (w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych lub
strategii rozwoju województw) poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem

badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności
przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku .
Projekt Narodowego Planu rozwoju na lata 2007-2013 przyjął za swoje cele
strategiczne utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego,
wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia oraz
podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele te mają być
osiągnięte poprzez realizację priorytetów strategicznych dotyczących innowacyjności.
Do podstawowych kierunków działań związanych z polityką innowacyjną w projekcie
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 należy zaliczyć: promocję postaw
innowacyjnych, wsparcie dla rozwoju rynku innowacji, upowszechnienie prawa własności
przemysłowej, wzmocnienie realizacji wspólnej polityki innowacyjnej na poziomie krajowym
i regionalnym oraz wspieranie działalności badawczej.
Niezależnie od wyżej wymienionych działań podejmowane są na szczeblu rządowym
inne inicjatywy mające stymulować wzrost gospodarczy właśnie poprzez innowacje.
Strategiczne znaczenie mają:
•

projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, nad którym trwają obecnie
prace w Sejmie

•

oraz uchwalona niedawno ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

Tak, więc celem głównym ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej jest: wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego
oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój.
Cel główny ustawy zostanie zrealizowany przez realizację 4. celów cząstkowych,
jakimi są:
• rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,
•

poprawa efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i
regionalnym,

•

wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na
działalność innowacyjną

•

zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów
prywatnego wyrażone wzrostem nakładów na działalność B+R.

sektora

Dlatego też projekt ustawy przewiduje:
•

stworzenie nowego instrumentu finansowego w postaci kredytu technologicznego,

•

możliwość nadawania przedsiębiorcom statusu centrum
(CBR),

•

zmiany w prawie podatkowym,

•

zmiany w ustawach o szkolnictwie wyższym i wyższych szkołach zawodowych,

•

rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

•

zmiany w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych.

badawczo-rozwojowego

Kredyt Technologiczny, obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
przeznaczony będzie dla przedsiębiorców na sfinansowanie inwestycji polegającej na
zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji
nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię.
Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku
inwestycji będzie miał możliwość ubiegania się przez 5 kolejnych lat o umorzenie
maksymalnie 50% wartości kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dokonywał
umorzenia w ratach w wysokości odpowiadającej 20% netto, wykazanej na przedkładanych
nie częściej niż dwa razy w roku przez przedsiębiorcę fakturach, natomiast wysokość kapitału
kredytu technologicznego nie będzie mogła przekroczyć równowartości kwoty 2 min euro.
Celem nadawania przedsiębiorcom statusu CBR jest rozwój prywatnego sektora
badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu CBR z
zachętami podatkowymi. Status centrum badawczo-rozwojowego może być nadany
przedsiębiorcy, posiadającemu osobowość prawną i osiągającemu, co najmniej 800 000 euro
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy poprzedzający rok
złożenia wniosku. Podstawowym kryterium nadawania statusu CBR jest osiąganie przez
przedsiębiorcę co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie
wyników badań lub prac rozwojowych. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum
badawczo-rozwojowego będzie zwolniony z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży
wyników badań i prac rozwojowych. Nadawany przez Ministra Gospodarki i Pracy status
CBR zastąpi dotychczasowo nadawany status jednostki badawczo-rozwojowej działającej na
podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Projekt ustawy ma rozszerzyć zakres zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) by poprawić warunki wdrażania polityki innowacyjnej, a w szczególności
doprowadzić do zwiększenia zainteresowania i wzrostu nakładów na działalność innowacyjną
ze strony przedsiębiorstw. Do nowych zadań PARP będzie należało:
•

działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa;

•

wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów centralnych i regionalnych w
zakresie rozwoju innowacyjności;

•

przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność
innowacyjną;

•

wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i
przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności;

•

wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczorozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory
przedsiębiorczości i parki technologiczne;

•

współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności;

•

podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowej
technologii;

•

nadzorowanie i koordynacja Krajowej Sieci Innowacji oraz wspieranie jej działań.
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Wprowadzenie zmian do przepisów o podatku od osób prawnych (PIT) i od osób
fizycznych (CIT) ma na celu zmniejszenie istniejących barier i stworzenie zachęty
podatkowej dla inwestycji polegającej na zakupie nowej technologii poprzez możliwość
praktycznie natychmiastowego zaliczenia w koszty wydatków na B+R, niezależnie od
wyników prac badawczo-rozwojowych oraz dodatkowo odliczenie od podstawy
opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii od jednostek naukowych oraz centrów
badawczo-rozwojowych w wysokości nie większej niż 50% (MSP) lub 30% (inne niż MSP).
W projekcie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej proponuje się również
wprowadzenie opodatkowania 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych.
W aktualnym polskim stanie prawnym usługi te są zwolnione z podatku VAT, co stanowi
barierę dla współpracy podmiotów sprzedających usługi badawczo-rozwojowe z innymi
podmiotami gospodarczymi. Podmioty te ponoszą zwiększone koszty swojej działalności
tracąc możliwość odliczenia podatku VAT.
Zaproponowane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w ustawie o
wyższych szkołach zawodowych umożliwią uczelniom tworzenie akademickich inkubatorów
przedsiębiorczości i centrów transferu technologii. Akademicki inkubator przedsiębiorczości
ma działać dla wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub
pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami poprzez prowadzenie
działalności usługowej szkoleniowej
i naukowej, propagowanie i wspieranie
przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni. Zaś celem funkcjonowania Centrum
transferu technologii ma być lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego
uczelni oraz lepszego wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce. Centrum
transferu technologii będzie mogło prowadzić działalność usługową, szkoleniową lub
naukową, której zadaniem jest przekazywanie lub sprzedaż wyników badań i prac
rozwojowych przedsiębiorcom.
Oczekuje się, że rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o wspieraniu
działalności innowacyjnej przyczynią się do zmniejszenia dystansu jaki dzieli polską
gospodarkę od gospodarek krajów
wysokorozwiniętych
i zapewnią polskim
przedsiębiorstwom lepszą pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym.
Wymieniając instrumenty służące poprawie innowacyjności polskich przedsiębiorstw
należy wspomnieć również o uchwalonej ostatnio ustawie o Krajowym Funduszu
Kapitałowym (KFK). Głównym jej celem jest stworzenie instrumentu kapitałowego dla
wzmocnienia polskich małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju.
Jednocześnie wyznaczono proponowanemu rozwiązaniu dodatkowe cele, takie jak:
-

-

stworzenie mechanizmu umożliwiającego wsparcie MŚP z funduszy strukturalnych UE
przy jednoczesnym i zwiększającym się udziale sektora prywatnego i minimalnym
zaangażowaniu środków budżetowych,
stworzenie do tego celu instytucji finansowej, która z czasem osiągnie pełną niezależność
finansową i nie będzie wymagać wsparcia ani z budżetu państwa ani z funduszy
strukturalnych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami statutowym celem KFK ma być udzielanie wsparcia
finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w mikro, małe i średnie

przedsiębiorstwa w szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne, lub prowadzące działalność
B+R, mające siedzibę w Polsce.
KFK ma udzielać wsparcia funduszom kapitałowym, m.in. w formie: obejmowania i
nabywania udziałów lub akcji, nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek
uczestnictwa, oraz nabywania obligacji. Założycielem Krajowego Funduszu Kapitałowego
będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś przychodami KFK będą dotacje z budżetu
państwa określane corocznie w ustawie budżetowej, oraz środki pochodzące z budżetu UE.
Podejmowane są również innego rodzaju inicjatywy, których realizacja ma skutkować
zwiększeniem poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zaliczyć do nich
należy:
> realizowany wspólnie przez UNIDO i Ministerstwo Gospodarki i Pracy program
poprawy e-produktywności i jakości w krajach Europy Środkowowschodniej (ang.
„High-tech Regional Programme to increase Industrial e-Productivity and Quality in
CEE/NIS Countries") - Program E4PQ. Program ten ma na celu podniesienie
produktywności w krajach regionu przez zastosowanie technologii informacyjnych w
przedsiębiorstwach oraz uczynienie tych przedsiębiorstw lepiej dostosowanymi do egospodarki. Program został podzielony na dwie fazy. Pierwsza z nich (rok 2004) objęła
projekt pilotażowy w Polsce, natomiast druga (lata 2005-2006) ma objąć upowszechnienie
osiągnięć i doświadczeń programu na kraje regionu. Dla Polski UNIDO przewidywało
wiodącą rolę we wdrażaniu programu w regionie.
> program ATAC (Accelerated Technology Assessment and Commercialization
Programme), który stanowi jeden z elementów kontraktu z firmą Lockheed Martin. Jego
celem jest:
• pomoc grupom badawczym i innowatorom przy wprowadzaniu ich nowatorskich
rozwiązań na rynek (komercjalizacja),
•

stworzenie w Polsce profesjonalnej kadry doradczej dla ewaluacji projektów pod
kątem możliwości ich komercjalizacji.

Ze strony polskiej w tym przedsięwzięciu uczestniczy Akcelerator Technologii przy
Uniwersytecie Łódzkim, współpracujący z Uniwersytetem Stanowym w Austin, oraz
Akcelerator Technologii przy Centrum Innowacji FIRE w Warszawie, współpracujący z
Instytutem IC2 w Teksasie.
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EUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZE COST
A KONIECZNOŚĆ MODERNIZACJI
POLSKIEJ ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ
MARIAN L. ZEMAN
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Omówiono wymagania jakie stawia polskiej energetyce Dyrektywa Unii Europejskiej nr
2001/80/WE, zobowiązująca do redukcji w najbliższej dekadzie zanieczyszczeń gazowych i
pyłu. Omówiono wyniki programu współpracy COST522, realizowanego w latach 20002003, a zwłaszcza wdrożenie do praktyki przemysłowej nowoczesnych stali o podwyższonej
żaroodporności przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono
nowe programy współpracy europejskiej: COST 536 dotyczący opracowania nowych stopów
na krytyczne elementy elektrowni przyjaznych środowisku naturalnemu oraz COST 538 dotyczący przedłużenia żywotności i trwałości pracujących elektrowni cieplnych.

1. STAN POLSKIEJ ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ
Specyfiką polskiego przemysłu energetycznego jest monopolistyczna pozycja węgla
kamiennego i brunatnego jako nośnika energii pierwotnej, z którego wytwarza się około 97%
całkowitej energii elektrycznej czyli 140,8 TWh [1-3]. Duże krajowe zasoby węgla będą stanowiły, na najbliższe dziesięciolecia, podstawowe źródło energii, co potwierdza w swoim
opracowaniu Organizacja Gospodarcza Współpracy i Rozwoju (OECD) [4]. Spalanie węgla
w kotłach energetycznych powoduje jednak emisję do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń w postaci dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO 2 ), tlenków azotu (NOX) i
różnego rodzaju pyłów. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z 23
października 2001 r. w sprawie „Ograniczenia emisji niektórych źródeł zanieczyszczeń do
powietrza z dużych źródeł spalania paliw" ustalono graniczne wartości dopuszczalne dla tych
zanieczyszczeń [5] emitowane przez duże źródła spalania jakimi są kotły energetyczne o mocy równej i powyżej 50 MW. Oznacza to, że wspomniana dyrektywa dotyczy całej krajowej
energetyki zawodowej. Elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie, wytwarzające energię
elektryczną i ciepło użytkowe, będą musiały zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem
ograniczyć emisję takich zanieczyszczeń jak SO 2 , NO X i pyłu [6,7]. Szczególnie dotyczy to
ograniczenia emisji S O 2 - rys.l. Wynika z tego konieczność prawie dwukrotnej redukcji emisji SO 2 w ciągu sześciu lat, co wiąże się z przeszło dwa razy wyższymi nakładami od dotychczas poniesionych [3]. Są to nakłady nie tylko na budowę instalacji oczyszczających spaliny,
ale przede wszystkim na odtworzenie mocy źródeł wytwarzania. Przewiduje się wycofanie z
eksploatacji niektórych bloków nieefektywnych ekologicznie i sprawnościowo, nawet przed
upływem okresu ich żywotności technicznej.
W krajowym systemie elektroenergetycznym 24 eksploatowane bloki energetyczne
o mocy 120-130 MW osiągnęły lub osiągną wiek 32-40 lat pracy i granicę swej produktywności, a 40 bloków o mocy 200 MW osiągnęło wiek 28-40 lat [2,3]. Procentowy podział czasów eksploatacji kotłów i turbozespołów w rozbiciu na poszczególne okresy podano na rys.2.
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Rys.2. Udział dyspozycyjności kotłów i turbozespołów eksploatowanych w Polsce w rozbiciu
na okresy ich eksploatacji [2,3]
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. Obserwuje się w wielu przypadkach podwyższanie sprawności kotłów przez wzrost ciśnienia pary świeżej, co skutkuje częstymi awariami
i skróceniem żywotności układu energetycznego. Jednocześnie krajowy system energetyczny
oceniany jest jako mało sprawny. W 1995 roku sprawność netto najlepszych krajowych elektrowni wyniosła średnio 33% [8], gdy tymczasem w świecie wynosiła średnio 36%, a w nowobudowanych jednostkach 42-46%. 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 3000 MW rocznie [9]. Przyspieszenie gospodarcze spowodowane wejściem Polski do Unii Europejskiej przyniesie w

najbliższych latach popyt na energię elektryczną. Zakłada się, że przy wzroście gospodarczym
na poziomie 5-6% rocznie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wyniesie 3,5-5%.
Zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary pozwala na podniesienie sprawności
bloków energetycznych do wartości nawet powyżej 45%, w zależności od warunków chłodzenia [10]. Równocześnie lepsze warunki spalania paliw stałych zmniejszają emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, którą można dalej w znacznym stopniu obniżyć przez
zastosowania wysokowydajnych instalacji oczyszczania spalin (rys.3).
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Rys.3. Obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń uzyskiwane przez zastosowanie wysokich
parametrów pary i oczyszczanie spalin [10]

2. ROZWÓJ NOWYCH STALI ŻAROWYTRZYMAŁYCH W RAMACH
EUROPEJSKIEGO PROGRAMU BADAWCZEGO COST 522
Rozwój energetyki cieplnej poprzez podwyższanie parametrów pracy kotłów, a tym
samym osiągania większej sprawności jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. W części kotłowej bloku energetycznego kluczowymi elementami są
ściany szczelne wykonane z cienkościennych rurek, przegrzewacze i przegrzewacze wtórne
pary oraz grubościenne rury pary świeżej i komory. Wymagania stawiane każdemu spośród
tych elementów obejmują: łatwość kształtowania, bezproblemowe spawanie i obróbkę cieplną, wystarczającą odpornością na utlenianie (tak aby narastanie warstewki tlenków wewnątrz
rur nie powodowało nadmiernego wzrostu temperatury ich ścianki i uszkodzeń w wyniku
pełzania lub odpryskiwania twardych cząstek zgorzeliny powodujących erozję łopatek turbiny), odpowiednią odporność na korozję, wysokie własności mechaniczne w temperaturze
pracy (wytrzymałość na pełzanie) i wysoką odporność na obciążenia cykliczne (odporność na
niskocyklowe zmęczenie cieplne) [11].
Dlatego też w różnych światowych ośrodkach naukowych i laboratoriach przemysłowych prowadzi się intensywne badania mające na celu opracowanie nowych gatunków stali,
spełniających wymagania niezbędne do pracy w warunkach coraz wyższych temperatur i ciśnień, stosowanych w nowoczesnych kotłach o parametrach nadkrytycznych. Prowadzone są
również badania w Unii Europejskiej nad opracowaniem materiałów dodatkowych do spawania tych stali oraz doborem optymalnych warunków wykonywania połączeń spawanych i ich
obróbki cieplnej.
Skrót COST oznacza „Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych", którego członkami jest 28 państw, a wśród nich Polska. Głównym zadaniem programu COST jest organizowanie i koordynacja pojedynczych projektów prowadzonych w różnych krajach, a mających wspólny cel ogólny. Program COST wprawdzie nie finansuje projektów badawczych, ale jest dogodnym sposobem nawiązania współpracy mię-

dzynarodowej w ramach własnych środków. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania
projektu przez Ministerstwo Nauki i Informatyki.
Współpraca w ramach programu COST 522 o tytule „Wytwarzanie energii w XXI
wieku, ultra sprawne elektrownie o małej emisji zanieczyszczeń" trwała w latach 1998-2003 i
stanowiła kontynuację poprzedniego projektu COST 501. W ramach jednego z zespołów programu COST 522 działały grupy: „turbiny parowe",, „elektrownie parowe" i „integracja elektrowni". Zadaniem tych grup było rozwiązywanie problemów dotyczących spawania nowych
materiałów o podwyższonej żaroodporności, badanie intensywności utleniania stali w warunkach pracy, korozji i procesów wydzieleniowych. W ramach niniejszego referatu omówiono
tylko wybrane problemy rozwiązywane w ramach grupy roboczej „Kotły" i podgrupy „Spawanie" [12].
W ramach wcześniej prowadzonego programu współpracy COST 501 opracowano
oraz poddano badaniom stal o podwyższonej odporności na pełzanie o symbolu E911 przeznaczoną na grubościenne rury w instalacjach energetycznych pracujących w temperaturze
600 °C [13]. Program COST 522 postawił sobie za cel dalsze podniesienie temperatury eksploatacji urządzeń energetycznych o 25 do 50 °C. Prace zostały ukierunkowane na:
1) zastosowanie i atestację stali T/P23 na ściany szczelne i rury grubościenne pracujące w
wyższych temperaturach,
2) opracowanie nowych stali o zawartości od 11 do 12% chromu o podwyższonej wytrzymałości na pełzanie i wysokiej odporności na utlenianie;
3) opracowanie nowych, bardziej ekonomicznych stali austenitycznych o dobrej wytrzymałości na pełzanie i odporności na utlenianie;
4) przeprowadzenie badań spawalności nowych stali i staliw oraz opracowanie materiałów
dodatkowych do ich spawania.
Stal o symbolu HCM2S została opracowana wspólnie przez japońskie firmy Mitsubishi Heavy Industries Ltd. i Sumitomo Metal Industries Ltd. do stosowania w kotłach energetycznych zamiast konwencjonalnej stali 2,25Cr-lMo (odpowiednik polskiej stali 10H2M).
Rury o małych średnicach i grubościach ścianki (Tube) wykonane z tej stali zostały dopuszczone w 1995 r. przez ASME Boiler and Pressure Vessel Code Committee do stosowania na
konstrukcje Sekcji I (SA-213 T23, Code Case 2199). Odpowiednikiem japońskiej stali
HCM2S produkowanej w Europie przez koncern Vallourec&Mannsmann jest stal o symbolu
T23. Skład chemiczny stali T23 podano w tablicy 1.
Tablica 1. Skład chemiczny stali T23

Wg
ASME

C

min.

0,04

maks.

Si
-

Mn
0,10

P
-

Zawartość pierwiastków w %
S
Cr Mo W Nb V
-

Alcalk.
1,90 0,05 1,45 0,02 0,20

N
-

B
0,0005

0,10 0,50 0,60 0,030 0,010 2,60 0,30 1,75 0,08 0,30 0,030 0,030 0,0060

Stal T23 zawiera znacznie mniej węgla (do 0,10%) niż stal 10CrMo9-10, co ułatwia
jej spawanie i kształtowanie profilowe. Częściowe zastąpienie molibdenu przez wolfram
zwiększa wytrzymałość na pełzanie przez umocnienie, podobnie działają wanad i niob dzięki
wydzielonym węglikom. Stal T23 dostarczana jest w stanie normalizowanym i odpuszczonym. Jej mikrostrukturę stanowi odpuszczony bamit i martenzyt z wydzieleniami węglików.
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Stal ta przeznaczona jest głównie na ściany szczelne kotłów pracujących przy nadkrytycznych
parametrach pary. Przy małych średnicach rur i grubościach ścianki nie wymaga podgrzewania ani obróbki cieplnej po spawaniu [14]. Na rys.4 przedstawiono fragment ściany szczelnej
po próbie zginania o kąt 90° po łuku o promieniu krzywizny 300 mm. Złącza spawano łukiem
krytym bez wstępnego podgrzania i obróbki cieplnej po spawaniu.

Rys. 4. Fragment ściany szczelnej po próbie zginania [15]
W celu sprawdzenia przydatności stali T23 (tabl.l) do wytwarzania rur o większej
średnicy i grubości ścianki (Pipe), w firmie Vallourec & Mannesmann (Francja) wyprodukowano grubościenne rury <>
j 219 x 30 mm, które dostarczono uczestnikom programu COST
522, m. in. Instytutowi Spawalnictwa, w celu wykonania złączy spawanych i zbadania ich
własności. Do wykonania przetopu metodą TIG zastosowano drut Union ICr2WV o składzie
chemicznym materiału podstawowego, a ściegi wypełniające wykonano opracowanymi przez
firmę Thyssen Schweifitechnik elektrodami otulonymi Cr2WV [14]. Złącze spawane z zastosowaniem wstępnego podgrzania do temperatury 150 °C i poddane wyżarzaniu odprężającemu (740°C/2h) charakteryzuje się dobrymi własnościami plastycznymi (rys. 5) i wysoką
udarnością (rys. 6).
300
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OC(690oC/2h)

OC (740 oCI2h)
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Material rodzim

"swe"

spoina
Badany obszar złącza

Rys.5. Próbki ze złącza spawanego rur ze stali P23 po
próbie zginania bocznego

Rys.6. Praca łamania złącza spawanego
rur «)> 219 x 30 mm ze stali P23

Opracowanie stali do pracy w temperaturze do 650 °C o wytrzymałości na pełzanie nie
mniejszej niż stali P92 oraz o zwiększonej odporności na utlenianie w atmosferze pary wodnej, poprzedziły szerokie badania na wytopach z podwyższoną zawartością Cr, Mo (i dodatkiem do 3% Co) w stosunku do stali P92 - tablica 2.
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Tablica 2. Skład chemiczny nowych stali o zawartości 11% Cr badanych w ramach programu COST
522 [16]
Stal
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Rys.7. Wyniki badań pełzania w temperaturze 650 °C doświadczalnych wytopów stali
(tabl.2) [17,18]
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Rys.8. Wyniki prób utleniania w temperaturze 650 °C doświadczalnych wytopów stali
(tabl.2) [17,18]
Z zamieszczonych wykresów na rys.7 i 8 wynika, że najbardziej obiecujące kompozycje składu chemicznego wykazują wytrzymałość na pełzanie zbliżoną do wytrzymałości stali
P92 i E911 przy ok. 100-krotnie wyższej odporności na utlenianie (z uwagi na większą zawartość chromu).
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Stale austenityczne łączą w sobie wysoką wytrzymałość na pełzanie, odporność na
utlenianie i dobrą spawalność. Prowadzone badania ukierunkowano na obniżenie ceny tych
stali przez zmniejszenie zawartości drogich pierwiastków przy równoczesnym zapewnieniu
wymaganych własności.
Firma Corus wyprodukowała cztery nowe stale austenityczne o podstawowym składzie zbliżonym do stali Esshete 1250, lecz o większej zawartości Cr w celu poprawienia odporności na utlenianie. W tablicy 3 podano skład chemiczny badanych stali oraz dla porównania stali Eshette 1250 i japońskiej stali NF709, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością na pełzanie i odpornością na utlenianie. Niektóre wyniki badań tych stali przedstawiono
na rysunkach 9 i 10. Uzyskano wytrzymałość na pełzanie zbliżoną do wytrzymałości stali
NF709 i odporność na utlenianie lepszą niż stali Eshette 1250.
Tablica 3. Skład chemiczny nowych stali austenitycznych badanych w ramach programu
COST 522 [16,18]
Zawartość pierwiastków,
C
Si
Mn
Ni
Cr
Mo
W Cu
Esshete 0,06* 0,20* 5,50* 9,0* 14,0* 0,80*
1250
0,15 1,00 7,00 11,0 16,0 1,20
22,0* 19,0* 1,00*
NF709 <0,10
<l,00 <l,50
28,0 23,0 2,00
BGA1
0,11 0,64
6,3
15,2 23,1
1,0
BGA2 0,11 0,54
9,7
13,0 23,2
1,0
BGA3 0,11 0,55
6,2
15,0 23,1
1,0
3,0
BGA4 0,10 0,54
6,1
14,9 22,8
0,2 1,4 3,0
Stal

HF7M
B6«:Nsh Mułom Ni
BGA3:tBse+Cu
BGM:t>3se+CiHW

1000

1,4
1,2

Czas [h]

10000

—»

0,8

(0

S

4

0.4
0,2
0

pw-

ft

A

A

1
•

-0,4
-0,6
1000

N

0,10*
0,25
0,095
0,180
0,190
0,190

Rys.9. Wyniki badań pełzania w
temperaturze 650 °C
nowych stali austenitycznych [23]

1

1

w

V
Nb
B
0,15* 0,75* 0,003*
0,40 1,25 0,009
0,10* 0,002*
0,40 0,010
0,29 0,19 0,005
0,30 0,57 0,005
0,30 0,57 0,006
0,29 0,57 0,006

i

A

A
*
o

%

2000

3000

ti

1

'

Rys. 10. Wyniki prób utleniania
nowych stali austenitycznych w parze wodoEishefe 1350
nej o temperaturze 650
łBB^bSJlS 10 '"" °C [23]
•

4000

5000

Czas [h]

13

6000

Równolegle z opracowywaniem nowych stali i staliw prowadzono badania spawalności tych materiałów i prace nad doborem materiałów dodatkowych do ich spawania. W ramach badań spawalności określano wpływ cykli cieplnych spawania na: przemiany zachodzące w SWC (wykresy CTPc-S), udarność i twardość symulowanej SWC oraz skłonność nowych stali do powstawania pęknięć likwacyjnych i wyżarzeniowych [19,20]. W opracowywaniu nowych materiałów dodatkowych brały udział następujące firmy: Bohler Thyssen
SchweiBtechnik, Oerlikon SchweiBtechnik, ESAB GB i Metrode Products Ltd.
Następnym etapem badań było wykonanie złączy próbnych oraz zbadanie ich własności wytrzymałościowych i plastycznych. Oprócz podstawowych badań własności wytrzymałościowych, udarności, twardości i mikrostruktury (rys. 11), na próbkach pobranych ze złączy
spawanych przeprowadzono również próby pełzania (rys. 12).
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Rys. 10. Wytrzymałość na pełzanie w temperaturze 650 °C złącza spawanego ze staliwa
H VHT2/30
CB5 (0,13%C-0,28%Si-0,20%Mn[2222J Badania makro- i mikroskopowe, pomiar HV10
10,l%Cr-l,58%Mo-0,16%Ni-0,20%VI
I Analiza chemiczna spoiny
0,025%Ał.~0,010%B-2,90%Co0.063%Nb-0.035%N) [201
Rys.ll. Przykład rozmieszczenia próbek do badań na przekroju
złącza spawanego Ą 405 x 60
mmzestaliE911 [131
Udamaść {PN-EN 875|
m VHS 0/2. VHS 0/30. VHS 0/47
0 VWT 0/2. VWT 0/30. VWT 0/47

W przypadku odlewów staliwnych (rys.l3a), badania materiału podstawowego prowadzono na specjalnie odlanych blokach o stopniowanej grubości (rys.l3b), które wykorzystywano również do prób spawania.
Osiągnięcia w zakresie opracowań nowych materiałów i technologii, dokonane przez
poszczególne kraje, m.in. Polskę, zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji
p.t. „Materiały dla wysoko rozwiniętej energetyki:" w Liege (Belgia) w 2002 r. [22]. Tytuły
wygłoszonych referatów podano w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 1/2003.
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Rys.ll. Odłew zaworu o masie 12t (a) i odłane bloki o stopniowanej grubości (b), każdy o
masie 4t, ze staliwa CB6 (0,12%C-0,26%Si-0,16%Mn-10,87%Cr-l,51%Mo0,14%Ni-0,19%V-0,005%Al.-0,013%B-3,08%Co-05056%Nb-0,025%N)[21]

3. PROGRAM BADAWCZY COST 536 (ACCEPT) „OPRACOWANIE STOPÓW
DLA KRYTYCZNYCH ELEMENTÓW ELEKTROWNI PRZYJAZNYCH DLA
ŚRODOWISKA"
Skrót „ACCEPT" nowego programu COST 536 pochodzi od jego nazwy w języku angiełskim: "Alloy development for Critical Components of Environmental friendly Power
planT". Program ten stanowi kontynuację badań prowadzonych w ramach zakończonego w
2003 r. programu COST 522.
Podstawowym celem tego programu jest rozwój elektrowni o wysokiej sprawności i
niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowany w trzech skalach: nano, meso i makro, począwszy
od opracowania innowacyjnych materiałów, aż do atestacji poprawności całego systemu.
Przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na opracowanie, kwalifikowanie i wprowadzenie do przemysłu nowych materiałów o zawartości 9^-12% chromu przystosowanych do pracy
w temperaturze do 650 °C, wytrzymałości na pełzanie Rz/6so/ioo ooo ^100 MPa i odporności na
utlenianie w środowisku przegrzanej pary. Badania przeprowadzone w ramach programu
COST 522 wykazały, że bardzo trudno jest uzyskać równocześnie obie wymienione właściwości materiału. Zwiększona zawartość chromu, która poprawia odporność na utlenianie,
sprzyja powstawaniu fazy Z, powodując przejście do roztworu drobnych wydzieleń azotków i
węglikoazotków, a tym samym obniżenie wytrzymałości na pełzanie w wysokiej temperaturze [23].
a) Zadaniem grupy roboczej NANO będzie projektowanie i opracowywanie w skali submikroskopowej lub nawet atomowej stali o określonej kombinacji własności fizycznych, chemicznych i mechanicznych, przydatnych do pracy w bardzo ciężkich warunkach przemysłowych. Wymagane własności można uzyskać przez dobór odpowiednich pierwiastków i utworzenie właściwej mikrostruktury oraz obróbkę cieplną i technologię wytwarzania (odlewanie,
kucie i walcowanie). Powstaje materiał o charakterze kompozytu, w którym ciągliwa metaliczna osnowa zostaje umocniona bardzo drobnymi cząstkami wtórnej fazy o wielkości od 20
do 50 nanometrów.
W opracowaniach tych pomocne będą doświadczenia w zakresie określania zależności
między mikrostrukturą a wytrzymałością na pełzanie, uzyskane w poprzednich programach
COST, najnowsze metody mikroskopii elektronowej i polowo-jonowej oraz programy komputerowe wykorzystujące wielosystemowe modele równowagi termodynamicznej.
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Ponieważ zapewnienie wymaganej odporności na utlenianie w środowisku pary może
wymagać stosowania pokryć ochronnych, celowym jest również badanie mechanizmu utleniania i skuteczności tych pokryć w warunkach długotrwałej eksploatacji. Podstawowe kierunki prac grupy to:
• dalsze poznanie zmian mikrostruktury nowoczesnych stali dla energetyki i ich związku z
własnościami mechanicznymi;
• rozszerzenie poznania mechanizmu utleniania w środowisku pary i jego zależności od warunków środowiska (ciśnienie, skład chemiczny pary, prędkość przepływu);
• poznanie mechanizmu degradacji powłok chroniących stal przed utlenianiem.
b) Zadaniem grupy roboczej MESO będzie:
• długotrwałe badanie własności mechanicznych (pełzanie, zmęczenie niskocykliczne);
• długotrwałe oddziaływanie utleniającej atmosfery pary (materiał podstawowy i powłoki
ochronne);
• badanie i ocena spawalności nowych gatunków stali, opracowanie materiałów dodatkowych i wytycznych do technologii spawania złączy ze stali jedno- i różnoimiennych.
Wyniki badań będą gromadzone w bazach danych i analizowane za pomocą sieci neuronowych, co pozwoli na uzyskanie korelacji między własnościami mechanicznymi, składem
chemicznym i obróbką cieplną.
c) W ramach grupy roboczej MAKRO będzie prowadzona ocena techniczna elementów wykonanych z nowych stali, w tym złączy jedno- i różnoimiennych. Przewiduje się:
• wykonanie złączy próbnych jak w rzeczywistej konstrukcji i ich zbadanie w złożonych
warunkach symulujących warunki pracy. Modelowanie metodą elementów skończonych
złączy próbnych pozwoli na analizę wyników i przewidywanie zachowania się złączy o
inym kształcie i wymiarach;
• wykonanie prototypowych części oraz przeprowadzenie badań nieniszczących (problem
utrudnionych badań ultradźwiękowych z uwagi na obecność obszarów z rozrostem ziarn w
odkuwkach, odlewach i złączach spawanych) i badań niszczących (mechanicznych i odporności na utlenianie - dla porównania z wynikami uzyskanymi na mniejszych wytopach);
• wykonanie pełno wymiarowych części do pracy w instalacjach elektrowni.
Biorąc pod uwagę ważność przedstawionych problemów badawczych dla krajowej
energetyki oraz korzyści, jakie uzyskano w wyniku udziału w pracach prowadzonych w ramach projektu COST 522, Instytut Spawalnictwa zgłosił swój udział w pracach grup roboczych MESO i MAKRO.

4. PROGRAM BADAWCZY COST 538 „PRZEDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI
ELEKTROWNI CIEPLNYCH"
Celem tego programu jest opracowanie nowatorskich metod/modeli oraz inwazyjnych
i nieinwazyjnych technik pomiarowych, ulepszających sposoby i środki do wiarygodnego
określania w przemyśle europejskim stanu i trwałości instalacji wszystkich typów w konwencjonalnych elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, biomasą i odpadami komunalnymi.
W tablicy 4 podano cele jakie stoją przed grupami roboczymi, natomiast na rysunku 14 przedstawiono techniczną organizację tego 4-letniego programu, jego pakiety robocze (WP) i ich
wzajemne powiązania.
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Tablica 4. Tematyka i cele realizowane w ramach COST 538
Lp.

1

2

3

4

5

Nr pakietu

WR1

WR2

WR3

WR4

WR5

Główny temat

Degradacja
w środowisku
pracy i powłoki

Degradacja
mikrostruktury
i własności
mechanicznych
stopów na bazie
żelaza

Degradacja
mikrostruktury
i własności
mechanicznych
nadstopów
Nadstopy
i modelowanie
elementów instalacji energetycznych
Prognozowanie
trwałości
elementów
instalacji
energetycznych

Cele grupy roboczej
• uzyskanie charakterystyk degradacji wybranych materiałów stosowanych w środowiskach ich pracy;
• ocena efektywności potencjalnych środków zapobiegania degradacji powierzchni (np. stosowanie powłok
ochronnych);
• opracowanie modeli degradacji materiałów w różnych
środowiskach pracy.
• opracowanie charakterystyk zmian mikrostruktury i
ilościowego ich ujęcia w czasie użytkowania elementów instalacji energetycznych (zadanie: dokładniejsze
prognozowanie trwałości resztkowej);
• opracowanie nowych metod naprawy elementów instalacji energetycznych, obejmujących m.in. metody „insitu", obróbkę cieplną, badania elementów naprawionych i ocenę ich jakości;
• opracowanie zintegrowanego systemu modelowania
własności mechanicznych połączeń spawanych i powłok ochronnych w elementach instalacji energetycznych (uwzględniającego doświadczenia zdobyte przy
łączeniu materiałów jednorodnych)
modelowanie procesu spawania w celu przewidywania struktury, rozkładu naprężeń i odkształceń
po spawaniu oraz po przeprowadzonej obróbce
cieplnej;
opracowanie programu pozwalającego na przewidywanie trwałości w warunkach pełzania dla anizotropowych złączy spawanych ze stali ferrytycznych i
austenitycznych,
wprowadzenie parametrów pękania do programów
obliczeń metodą MES w celu modelowania rozwoju
uszkodzeń i prognozowania trwałości elementów
pokrytych powłokami ochronnymi
zakres badań taki sam jak w pakiecie roboczym WP2 z
tym, że zakres badań dotyczy materiałów wysokostopowych stosowanych w instalacjach energetycznych (np.
stopów niklu)
modelowanie odkształceń oraz prognozowanie trwałości
elementów energetycznych wykonanych z superstopów w
warunkach pełzania i zmęczenia materiału.
opracowanie zintegrowanego systemu (na podstawie modeli opracowanych w ramach pakietów roboczych WP1WP4) do prognozowania trwałości różnych elementów
instalacji energetycznych wykonanych ze stali oraz stopów nieżelaznych (głównie na bazie niklu).
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WP1
Degradacja
w środowisku
pracy
i powłoki
ocliroaue

WP2
Degradacja
inikrostruktury
i własności
mechanicznych
na bazie żelaza

WP3
Degradacja
mikrostruktury
i własności
mechanicznych
nadstopów

WP4
Nadstopy
i modelowanie
elementów
instalacji energetycznych

Rys. 14. Schemat organizacji programu badawczego COST 538
Biorąc pod uwagę ważność proponowanej w programie COST 538 tematyki badań dla
krajowego przemysłu energetycznego, Instytut Spawalnictwa wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach zgłosiły swój udział w pracach tego programu w ramach pakietu roboczego PR5, formułując temat roboczy: „Optymalizacja metod spawania dła napraw i renowacji elementów z żarowytrzymałych stali po długim okresie eksploatacji w polskich elektrowniach i prognozowanie ich trwałości". Zaproponowano następujący zakres prac:
o wykonanie złączy próbnych na elementach ze stali żarowytrzymałych po różnym okresie
eksploatacji, w warunkach symulujących spawanie naprawcze, przeprowadzenie obróbki
cieplnej lub zastosowanie techniki spawania typu „temper-bead";
o przeprowadzenie badań metalograficznych złączy próbnych, pomiarów twardości, określenie własności wytrzymałościowych i udarności;
o przeprowadzenie prób pełzania i oceny trwałości naprawionych elementów w danej temperaturze pracy;
o zbadanie mikrostruktury i własności mechanicznych spawanych złączy próbnych po różnym czasie wyżarzania w temperaturze eksploatacji.

5. PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH
Z PRZEMYSŁEM
W latach 2000-2003 Instytut Spawalnictwa brał udział w pracach europejskiego programu COST 522. Prace badawcze zostały sfinansowane przez Komitet Badań Naukowych w
ramach projektu zamawianego [25]. Udział w programie COST 522 oceniany jest jak najbardziej pozytywnie, nie tylko z punktu widzenia Instytutu Spawalnictwa, lecz przede wszystkim
korzyści dla krajowego przemysłu energetycznego. Jako przykład można tu podać uprawnienia UDT i TUV do spawania stali E911 i T/P92 uzyskane przez Przedsiębiorstwo REMAK w
Opolu, które współpracowało aktywnie z Instytutem Spawalnictwa w ramach projektu badawczego COST 522.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe korzyści wynikające z udziału strony polskiej w zakończonym programie COST 522 w postaci dostępu do wyników badań innych europejskich
18

ośrodków badawczych i udostępnienia materiałów do badań, udział przemysłu energetycznego i elektrowni w programach COST 536 i COST 538 będzie istotnym wkładem do modernizacji i dostosowania krajowej energetyki do wymagań dyrektywy 2001/80/WE.
W roku 2005 Komitet Badań Naukowych przyznał Instytutowi Spawalnictwa znaczne
środki finansowe (około 60% kosztów ogólnych) na realizację badań prowadzonych w ramach programów COST 536 i COST 538. Wynika z tego, że resztę środków finansowych
Instytut Spawalnictwa musi zgromadzić we własnym zakresie. Jednym ze sposobów na
zgromadzenie reszty środków mógłby być udział krajowych przedsiębiorstw pracujących na
rzecz energetyki i elektrowni w kosztach badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa.
Propozycje takie zostały zgłoszone przedsiębiorstwom z zaplecza budowy i remontów kotłów
konwencjonalnych [24,26].
Na podstawie analiz światowych tendencji w zakresie stosowanych technologii energetycznych, jak również uwzględniając krajowe uwarunkowania można stwierdzić, że rozwój
polskiej energetyki powinien iść w kierunku budowy kotłów nadkrytycznych o mocy 400800MW. Na elementy tych kotłów muszą być stosowane nowoczesne stale o podwyższonej i
wysokiej odporności na pełzanie, opracowywane m.in. w ramach projektów badawczych
COST. Badania wyprzedzające pozwolą na opanowanie technologii ich łączenia w warunkach
wytwórczych i naprawczych oraz na zgromadzenie niezbędnej wiedzy przy ich wdrażaniu.
Ocena trwałości resztkowej najbardziej wytężonych miejsc w instalacji energetycznej
po długotrwałej eksploatacji, pozwoli na przedłużenie okresu ich eksploatacji. Ma to znaczący
wymiar ekonomiczny. Naprawa instalacji po długotrwałej eksploatacji jest niezwykle trudnym zagadnieniem i wymaga niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia. Niezbędną wiedzę w
tym zakresie można pozyskać dzięki programom badawczym COST 536 i COST 538.
Instytut Spawalnictwa zaprasza do współpracy zainteresowane przedsiębiorstwa.
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ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A., Gdańsk
W referacie omówiono zagadnienia degradacji rur ekranowych komór paleniskowych kotłów
OP 230 będącej wynikiem korozji niskotlenowej, związanej z przystosowaniem palenisk tych
kotłów do spalania niskoemisyjnego celem redukcji ilości NOx w spalinach wylotowych.
Przedstawiono badania postępu korozji niskotlenowej, w tym badania składu osadów na
rurach ekranowych. Problem ograniczenia szybkości korozji niskotlenowej rur ekranowych
jest niezwykle ważny z punktu widzenia dyspozycyjności kotłów i nakładów na remonty
związane z okresowymi wymianami fragmentów ekranów.
1.
Konieczność ograniczania przez energetykę emisji NOx spowodowała podjęcie
działań związanych z dostosowaniem pyłowych palenisk istniejących kotłów do spalania
niskoemisyjnego. Prostym sposobem jest spalanie przy obniżonym nadmiarze powietrza, tak
zwane spalanie substechiometryczne. W ten sposób redukcję NOx uzyskuje się z
zastosowaniem skomplikowanych strumieniowo wirowych palników niskoemisyjnych, lub
prostych palników strumieniowych z rozdziałem 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.
W Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. sukcesywnie przystosowano kotły do spalania
niskoemisyjnego, efekty tych działań obrazuje wykres zamieszczony na rys 1.

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Rys. 1. Redukcja emisji do atmosfery w tym NOx w latach 1989 - 2004
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W referacie ograniczono się do omówienia problemów związanych z korozją
niskotlenową występującą w kotłach OP-230 wyposażonych w czołowe palniki pyłowe
zainstalowane na ścianie przedniej. Korozja niskotlenową występuje również w kotłach OP230 wyposażonych w palniki narożne, jednakże szybkość postępu ubytku grubości ścianki rur
ekranowych jest tam znacznie niższa i ze względu na symetrię geometryczną względem
pionowej osi komory paleniskowej rozkład ubytków jest również symetryczny.
Na rysunku 2 pokazano obszar komory paleniskowej kotła OP-230 wyposażonego w
czołowe palniki pyłowe, w którym korozja w największym stopniu powoduje ubytki grubości
ścianki rur ekranowych.
W przypadku palników niskoemisyjnych najsilniej koroduje orurowanie ekranu
tylnego. W kotłach wyposażonych w paleniska niskoemisyjne w pierwszym rzędzie następują
ubytki grubości ścianki rur ekranów lewego i prawego.

Rys.2. Przekrój kotła OP-230 z zaznaczoną strefą korozji
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2. AWARIE
Pierwsza awaria rury ekranowej, spowodowana korozją niskotłenową, miała
miejsce na kotle OP-230, K10 zainstalowanym w Elektrociepłowni Gdańskiej w marcu
1998 roku. Od uruchomienia do chwili awarii kocioł ten wyposażony w palniki
niskoemisyjne strumieniowo-wirowe produkcji Babcoek-Energy Ltd. przepracował 4 łata
(około 27.000 godzin). Rozerwana została 51. rura ekranu tylnego na poziomie około
14m. W tym czasie grubość ścianki w miejscu awarii na grzbiecie rury wynosiła
gminni ,4mm przy grubości nominalnej gnom-5,0mm. Wycienienie obejmowało cały
półobwód rury od strony ogniowej. Prędkość postępu korozji wyniosła 0,9 mm/rok.
Pomiary grubości ścianki rur w otoczeniu rozerwanej rury wykazały podobne ubytki
grubości ścianek. W następstwie awarii, po szczegółowych pomiarach, określono zakres
wymiany kompleksowej, który obejmował fragment ekranu tylnego w poziomach od 9,5
do 18,1 m z wyjątkiem 11. rur w lewym i 9. rur w prawym narożu. W celu ograniczenia
szybkości postępu korozji zabudowano dysze powietrza osłonowego dające strugi styczne
do ekranów. Między rurami w płetwach zabudowano króćce dla sond poboru spalin w
celu badania składu spalin w warstwie przyekranowej. Awaria była zaskoczeniem dła
służb technicznych Elektrociepłowni, tym większym, gdy okazało się, że problem korozji
niskotlenowej jest znany w innych elektrowniach krajowych.
Z doświadczenia wynika, że przy starannym nadzorowaniu stanu ekranów komory
paleniskowej i wymianach odcinkowych, lub fragmentarycznych, nadmiernie
pocienionych rur ilość awarii można zredukować do minimum, a nawet wyeliminować.
Prowadzenie kotła w warunkach stabilnego ciśnienia umożliwia jego pracę z
wycienieniami rur ekranowych dochodzącymi do 2,0mm. Jednakże z uwagi na to, że
utrzymanie stabilnego ciśnienia w dłuższym okresie jest niemożliwe, należy eliminować
rury o wycienieniu poniżej g = 2,7mm, tak, aby nie dochodziło do awarii w czasie trwania
szczytu jesienno-zimowego. Charakter wycienień półobwodu rury po stronie ogniowej
jest nierównomierny. Regułą jest, że największy ubytek grubości ścianki rur ekranów
bocznych występuje po stronie zawietrznej. Dla ekranu tylnego reguły nie ma.
Znaczących ubytków grubości ścianki rur ekranu przedniego nie zaobserwowano.
Charakterystyczne jest również to, że szybkość postępu korozji niskotlenowej w narożach
komory paleniskowej jest znacznie wolniejsza. Poniższy rysunek 3 pokazuje charakter
awarii rur ekranowych na skutek korozji niskotlenowej.

Rys. 3. Widok rozerwanych rur na skutek korozji niskotlenowej
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3. OPIS MECHANIZMU KOROZJI RUR EKRANOWYCH
Pomimo, że problem korozji rur ekranowych w kotłach energetycznych jest znany od
lat czterdziestych ubiegłego wieku, zjawisko to ze względu na jego złożoność jak dotąd nie
zostało ściśle zdefiniowane i opisane. W literaturze spotyka się różne określenia tego
charakterystycznego rodzaju korozji, są to:
•

korozja niskotlenowa,

•

korozja siarkowa,

•

korozja wysokotemperaturowa w atmosferze redukcyjnej,

•

korozja niskoemisyjna.

Z uwagi na fakt, że ten rodzaj korozji jest związany z przystosowaniem kotłów do
spalania z ograniczeniem emisji NOx, ostatnie określenie zdaje się być najwłaściwszym.
Warunki, w jakich pracują rury ekranowe komory paleniskowej to:
•

oddziaływanie w formie promieniowania jądra płomienia o temperaturze rzędu 1400 1600°C;

•

obciążenie cieplne dochodzące do 500kW/m2;

•

temperatura mieszanki parowo-wodnej w rurach ~350°C;

•

agresywna, redukcyjna atmosfera zawierająca związki takich pierwiastków jak: siarka,
sód, potas, chlor i inne;
• obecność dużych stężeń CO;
•

dopalanie się cząstek węgla osadzonego na rurach;

•

lokalne uderzenia płomienia niosącego płonące cząstki węgla i lotne substancje.

W takich warunkach, a szczególnie ze wzrostem stężeń CO w spalinach, na rurze
pokrytej cienką warstwą magnetytu tworzą się pola zawierające siarczki, w głównej mierze
odpowiedzialne za korozję.
Głównymi, bezpośrednimi czynnikami mającymi wpływ na szybkość korozji są:
•

mineralne osady popiołowo-żużlowe z obecnością dopalających się cząstek węgla na
powierzchniach rur ekranowych w formie stałej lub stopionej w przypadku znacznych
zawartości metali alkalicznych w węglu;

•

skład atmosfery w warstwie przyściennej, w tym szczególnie stężenia H2S i CO uważa się, że stężenie powyżej 0,3% CO grozi zwiększonym tempem korozji;

•

węgiel - skład chemiczny, w tym zawartość siarki, chloru i pierwiastków
alkalicznych, ale również zawartość części lotnych;

•

chlor - przez wielu uważany za odpowiedzialny za niszczenie ochronnej warstwy
tlenków, co otwiera drogę siarce do procesu siarczkowania - uważa się, że stężenie
0,8% gazowego HC1 niszczy hematyt (Fe2O3), a stężenie 2% niszczy magnetyt
(Fe 3 O 4 ).

Z doświadczenia wiadomo, że przed przystosowaniem kotłów do spalania z
ograniczeniem emisji NOx korozyjny ubytek grubości ścianki rur ekranowych wynosił około
0,05 mm/rok. Świadczy to o decydującym wpływie stężenia CO w warstwie przyściennej
ekranów na tempo korozji. Inne czynniki i składniki atmosfery i osadów mają charakter
drugoplanowy.
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4. RODZAJE BADAŃ i POMIARÓW POSTĘPU KOROZJI
Śledzenie postępu korozji rur ekranowych w przypadku kotłów przystosowanych do
spalania węgla w warunkach ograniczania emisji NOx jest koniecznością. Należy dążyć do
pełnego rozpoznania i zbadania obszarów występowania korozji oraz obszarów potencjalnych
zagrożeń. Zmieniające się warunki pracy kotła, w tym zmiany składu węgla, układu
palników, rozdziału powietrza i innych parametrów pracy kotła, mogą powodować zmianę
tempa postępu korozji. Z tego względu badania stanu ekranów w strefach zagrożonych
powinny odbywać się systematycznie w każdym, co rocznym postoju remontowym. Zalecane
są następujące badania i pomiary:
•

pomiary grubości ścianki rury od strony paleniska,

•

badanie wycinków rur pobranych z charakterystycznych obszarów
- standardowe badania materiałowe,
- badania rozkładu pierwiastków z ilościową analizą w mikroobszarach zgorzeliny,

•

badania chemiczne osadów w kotle,

•

chemiczne analizy „mokre",

•

pomiary składu spalin w warstwie przyściennej ekranów.

Wymienione pomiary i badania niosą niezwykle ważne informacje dotyczące
prędkości i obszaru korozji oraz jakości procesu spalania. Umożliwiają też, po dokonaniu
szczegółowych analiz, określenie czasu i zakresu koniecznych interwencji remontowych.
Pomiary składu spalin w warstwie przyściennej ekranów wykonywane są podczas ruchu
kotła, a ich celem jest określenie koncentracji związków korozjogennych, szczególnie CO,
oraz regulacja procesu spalania — w tym ilości i rozkładu powietrza wtórnego celem ochrony
rur ekranowych. Typowe badania materiałowe rur ekranowych komory paleniskowej
pobranych ze stref objętych korozją niskotlenową obejmują:
•

określenie składu chemicznego materiału,

•

badania metalograficzne
ścianek,

•

badania metalograficzne mikroskopowe struktury materiału rur oraz ocena jej
degradacji,

•

pomiary twardości,

•

wyznaczenie właściwości mechanicznych materiału rur w próbie rozciągania,

•

badania zgorzeliny na powierzchniach zewnętrznych rur od strony ogniowej, badania
morfologii zgorzeliny przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego,
ilościowa analiza chemiczna w wybranych mikroobszarach zgorzeliny.

makroskopowe

powierzchni rur i pomiary

grubości

5. BADANIA MATERIAŁOWE, W TYM BADANIA SKŁADU ZGORZELINY
Badania wytrzymałościowe i metalograficzne mikroskopowe oraz makroskopowe
wykonuje się standardowo. Wyniki tych badań niosą informacje o stanie wytrzymałościowym
i strukturze metalu. Na podstawie tych informacji można wnioskować o jakości cyrkulacji w
parowniku, jak również o jakości wody kotłowej.
Badania zgorzeliny wykonuje się na powierzchniach zewnętrznych rur od strony
ogniowej. Zgłady wzdłużne i poprzeczne pobiera się w miejscach największego pocienienia
ścianek. Zgłady są inkludowane w stopie Wooda, aby można było dokonać obserwacji
powierzchni na mikroskopie elektronowym. Badania morfologii zgorzelin wykonuje się na
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skaningowym mikroskopie elektronowym. Określenie rozkładu pierwiastków i ilościową
analizę chemiczną w mikroobszarach zgorzeliny wykonuje się na skaningowym mikroskopie
elektronowym z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej.
Badania zgorzeliny wykazały, iż na powierzchni rur występuje gruba warstwa osadów
i produktów korozji o jednorodnej morfologii. Warstwa zgorzeliny charakteryzuje się dużą
przyczepnością do podłoża. Dominują w niej tlenki żelaza: hematyt i magnetyt. W
zgorzelinie często obserwuje się obszary o jaśniejszym zabarwieniu, charakteryzujące się
dużą zawartością siarki. Zgorzelina na rurach z ekranów komory paleniskowej (parownika)
składa się z warstwy osadów i produktów korozji o jednorodnej morfologii. Grubość
zgorzeliny na poszczególnych rurach nie jest równomierna i zawiera się zwykle w granicach
100 - 350 urn.
W strefie zewnętrznej niektórych próbek stwierdza się zwiększone stężenie siarki
3-^18%, chloru do 1,5% i sodu do 3%. Natomiast w strefie wewnętrznej często obserwuje się
obszary o jaśniejszym zabarwieniu, charakteryzujące się dużą zawartością siarki do 24%,
potasu do 2%, chloru do 3,5% i sodu do 2%.
Przeprowadzone badania morfologii i składu chemicznego zgorzeliny na rurach
ekranowych 057x5,0 mm, potwierdzają tezę, że ubytki grubości ścianki rury, na powierzchni
zewnętrznej, związane są z korozją siarkową w warunkach spalania przy niedomiarze
powietrza, a więc przy wysokiej koncentracji CO.
Rysunki 4-^-8 obrazują wybrane charakterystyczne wyniki badań wykonanych w roku
2004 przeprowadzonych na rurach ekranowych kotła K9 zainstalowanego w EC Gdańskiej.

Rys.4. Przekrój poprzeczny rury
0 57x5 mm oznaczonej P28a.
Traw. 10% nital
fe
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Rys. 5. Wżer korozyjny na powierzchni
zewnętrznej rury. Zgład nietrawiony.
Pow. 100x
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Rys.6. Mikrostiuktura materiah.1 rury 0 57x5 mm ze stali 16M.
Próbka oznaczona L53. Zgład poprzeczny, traw. 4 % nital. Pow. 500x i 1000x
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Rys. 7. Morfologia zgorzeliny na powierzchni zewnętrznej rury 0 57x5,0 mm. SEM.
Zgłady poprzeczne - przykłady
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Rys. 8. Przykładowe wyniki z mikroanałiz: analiza a/ wykonana przy powierzchni
wewnętrznej na styku z metalem - 20,4% S i 0,0% Cl; analiza b/ wykonana przy powierzchni
zewnętrznej - 4,4% S i 1,89% Cl
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6. KORELACJA MIĘDZY SIARKĄ I CHLOREM W ZGORZELINIE
Będąc w posiadaniu dużych zasobów informacji zawartych w wynikach mikroanaliz,
autor próbował określić korelację pomiędzy związkami siarki i związkami chloru
zalegającymi w zgorzelinie. Sporządzono tabelaryczne zestawienia wyników analiz, a
następnie sporządzono wykresy słupkowe dla siarki i chloru. Zestawienia i wykresy
sporządzono dla mikroanaliz wykonanych:
•

przy powierzchni zewnętrznej zgorzeliny,

•

w środku grubości zgorzeliny,

•

przy powierzchni wewnętrznej zgorzeliny.

Przeprowadzone analizy nie wykazały ścisłego związku chloru z korozją siarkową, z
prawdopodobnym zastrzeżeniem, że dotyczy to stanu zgorzeliny w trakcie badań. Wniosek
ten nie dotyczy stanu pracy kotła, w którym zarówno siarka jak i chlor reagują w stanie
gazowym. Omówione analizy stanowią załączniki Nrl — 3 do tego referatu.
7. WNIOSKI i UWAGI KOŃCOWE
1. Eksploatacja kotłów ukierunkowana na obniżanie emisji NOx wymusza działania
związane z ograniczeniem wpływu korozji niskotlenowej na degradację rur ekranowych.
2. Jak podaje literatura (UK i USA), ochrona rur ekranowych ukierunkowana na materiały
stopowe w nieznacznym stopniu przedłuża ich żywotność przy znacznych kosztach
zastosowania.
3. Wydaje się, że najbardziej obiecującymi są działania idące w kierunku redukcji CO w
warstwie przyściennej poprzez staranną regulację paleniska, do których należą:
•

dbałość o przemiał węgla i rozdział pyłu,

•

optymalizacja rozpływu powietrza wtórnego,

•

zastosowanie powietrza osłonowego stycznego do powierzchni ekranów,

•

spalanie węgla o rninimalnych zawartościach siarki i chloru.

4. Oprócz badań materiałowych należy wdrożyć system pomiarów składu spalin w warstwie
przyściennej, który umożliwi ich monitoring i regulację płomienia. Mówiąc o systemie
rozumiemy pomiary w trybie on-line.
Materiały źródłowe:
1. Sprawozdania - METAL - TEST s.c, niepublikowane.
2. Sprawozdania - ZRE Gdańsk, niepublikowane.
3. Georgie Y. Lai, Ph.D. - High Temperature Corrosion of Engineering Alloys.
4. J.N. Harb i E.E. Smith - Korozja występująca od strony ogniowej w kotłach opalanych
pyłem węglowym - Young University, Provo, Utah.
5. W. Charzyński i R. Florkiewicz - Zagrożenia korozyjne ekranów w niskotlenowych
warunkach pracy paleniska - na przykładzie kotłów OP-650-050 w Elektrowni Dolna
Odra, VIII Konferencja Kotłowa '98.
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0
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Mg
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0,48
0,52
0,36
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0,37
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70,73

14,81
0,68
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0,21
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0,41
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0,60
0,48
0,60
1,26
0,42
68,68

24,41
2,03
1,51
10,18
7,72
1,84
0,90
0,76
0,57
0,56
49,53

32,45
1,21
1,14
10,24
12,18
1,34
1,55
0,95
0,74
0,47
37,69

16,13
1,83
1,32
4,74
12,94
10,45
0,19
1,19
0,55
1,07
49,59

12,31
6,32
0,00
8,48
9,81
15,49
0,30
2,45
0,94
0,58
43,32

32,79
0,00
0,33
0,48
0,70
1,09
0,42
0,35
0,47
0,87
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0
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Al.
Si
S
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K
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Fe
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5,86
1,71
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0,97
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61,10

21,62
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1,20
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25,45
0,00
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1,81
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OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW
WYSOKOPĘŻNYCH - DOBÓR KRYTERIÓW
JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI*
*MEGA-ERG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe, Warszawa
**Laboratorium Badań Materiałowych IEA, Świerk
W referacie opisano zagadnienia związane z doborem i wagą kryteriów oceny stanu
technicznego grubościennych rurociągów wysokoprężnych pracujących w elektrowniach
zawodowych.
1. WSTĘP
Ocenę stanu technicznego grubościennych rurociągów wysokoprężnych generalnie
opracowuje się w oparciu o „badania nieniszczące" a w przypadkach szczególnych, takich jak
awaria czy długotrwała eksploatacja przekraczająca 200.000 godzin, dodatkowo w oparciu o
badania przeprowadzane na próbkach wyciętych z elementów rurociągu.
W niniejszym referacie omówione będą problemy doboru kryteriów poprawności
związane z badaniami „nieniszczącymi", z wyłączeniem specjalnych metod pomiarowych
takich jak „prądy wirowe", „szumy Barkhausena" czy metoda WIT itp.
SACC.

Nie będą również omawiane zagadnienia związane z systemami obliczeniowymi typu

2. BADANIA, POMIARY, OBLICZENIA, OCENY CZĄSTKOWE
Ocenę stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych opracowuje się w oparciu o
następujące badania, pomiary, obliczenia oraz oceny cząstkowe stanu technicznego
elementów rurociągów:
•
•

badania metalograficzne struktury elementów rurociągu (metoda replik)
badania defektoskopowe złączy spawanych oraz materiału elementów
kształtowych

•

pomiary naprężeń wstępnych

•

pomiary pełzania na „czopach pomiarowych"

•

pomiary „poziomu owalizacji"

•

pomiary geodezyjne położenia rurociągów w stanach zimnym i gorącym

•

obliczenia rozkładu naprężeń

•

„przeliczenia elementów rurociągów"

•

ocenę stanu technicznego poszczególnych zamocowań

•

ocenę stanu technicznego układu zamocowań

•

ocenę poprawności dylatacji
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3. KRYTERIA POPRAWNOŚCI
Analizując wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, obliczeń oraz ocen
cząstkowych w zależności od doboru kryteriów poprawności możemy otrzymać różne obrazy
stanu technicznego ocenianych rurociągów, a w skrajnych przypadkach możemy otrzymać
wykluczające się orzeczenia. Dlatego też przyjęcie do oceny odpowiednich kryteriów ma
zasadnicze znaczenie. Przeważnie przyjmuje się dla:
Badań metalograficznych:
> dla podstawowych stali energetycznych stosowanych do budowy rurociągów
przyjmuje się za TRD kryterium oceny oparte o występowanie tzw. „mikroporów"
czyli „pustek" - np. dla stali 13HMF obecność łańcuchów „mikroporów" na granicach
ziaren uważa się za stan niedopuszczalny, oraz ocenę obrazu degradacji struktury
metalograficznej.
Badań defektoskopowych:
> np. dla badań ultradźwiękowych istotna jest klasa spoiny, ale można również dla
długo eksploatowanych rurociągów jako kryterium poprawności
przyjąć
występowanie wad eksploatacyjnych - pęknięć.
Pomiarów naprężeń wstępnych
> jako kryterium poprawności przyjmuje się Re materiału badanego elementu.
Pomiarów pełzania na „czopach pomiarowych"
> analiza różnic pomiędzy wieloletnimi
„spuchnięcia" rury.

pomiarami -

procentowe

określenie

Pomiarów stopnia owalizacji
> procentowe określenie stopnia opalizacji, zależne od średnicy mierzonej w kilku
płaszczyznach i od promienia gięcia kolana.
Geodezyjnych pomiarów położenia rurociągów w stanach zimnym i gorącym
> poprawność położenia rurociągów ocenia się poprzez wyniki obliczeń
wytrzymałościowych niektórzy oceniają w odniesieniu do dylatacji projektowej.
Bezpośrednio w wyniku tych pomiarów można ocenić prawidłowość spadków
odcinków poziomych rurociągu.
Obliczeń wytrzymałościowych
> naprężenia dopuszczalne wg przyjętej normy.
„Przeliczeń wytrzymałościowych"
> np. przeliczanie grubości ścianki dla RZ200000, czy dla obliczenia zmęczenia
niskocyklo wego.
Oceny stanu technicznego poszczególnych zamocowań
> stan umożliwiający poprawną pracę zamocowania.
Oceny stanu technicznego układu zamocowań
> stan pozwalający na poprawną dylatację rurociągu. Przyjmowane są tu dwa kryteria:
kryterium poprawnego (dopuszczalnego) rozkładu naprężeń rzeczywistych
powstających w elementach rurociągu oraz kryterium zgodności z projektem.
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Oceny poprawności dylatacji
> tak jak w przypadku poprzednim przyjmowane są dwa kryteria: kryterium
poprawnego rozkładu naprężeń rzeczywistych oraz kryterium dylatacji projektowej
(założonej w projekcie).
4. WYBÓR KRYTERIÓW
Jak już wspomniano, wybór kryteriów poprawności może doprowadzić do
wykluczających się wniosków albo do „sytuacji bez wyjścia", gdy stwierdzamy, że według
przyjętych kryteriów rurociąg nadaje się tylko do wymiany. Dlatego też dokonując wyboru
kryteriów poprawności trzeba mieć pełną świadomość omawianych uwarunkowań oraz ich
wagi. I tak dla wyników:
Badań metalograficznych
> kryterium jest stosunkowo jasne, często jednak nasuwają się obiekcje czy wykryte za
pomocą mikroskopu optycznego „mikropory" są nimi naprawdę, czy też jest to
uboczny efekt procesu przygotowania powierzchni badanego elementu (wyrwane czy
wypłukane węgliki). W przypadkach skrajnych należy potwierdzić wyniki badań za
pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego.
Badań defektoskopowych
> generalnie problemy powstające przy ocenie długo eksploatowanych rurociągów
wynikają z założeń przyjętych przed rozpoczęciem badań. Oceniając stan techniczny
eksploatowanych elementów, oceniamy zmiany powstałe w trakcie eksploatacji, a
więc głównie interesują nas wady eksploatacyjne czyli pęknięcia, a nie np. poziom
poprawności wykonania złącza, które do czasu badania przepracowało kilkadziesiąt
lat.
Pomiarów naprężeń wstępnych
> kryterium - Re materiału badanego elementu. Uzyskując wyniki przewyższające Re
lub zbliżone do granicy plastyczności (są to naprężenia zredukowane) należy
przeanalizować poziom naprężeń składowych (stycznych i obwodowych) oraz rodzaj
przeprowadzonych przed pomiarem zabiegów technologicznych (cięcie, spawanie,
obróbka cieplna, remont czy wymiana zamocowań), gdyż po takich zabiegach często
występują przyrosty poszczególnych składowych naprężeń wstępnych. Wysoki
poziom naprężeń powstałych w wyniku przedstawionych wyżej zabiegów najczęściej
ulega relaksacji.
Pomiarów pełzania „na czopach pomiarowych"
> generalnie uzyskiwane wyniki obarczone są dużą niepewnością; najczęściej błędy
pomiaru są większe od wartości pomiaru, - dlatego wyniki tych pomiarów należy
traktować
jako
orientacyjne;
Pomiarów stopnia owalizacji
> podawane przez PN i UDT kryteria
eksploatacyjnymi (pomiary orientacyjne).
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są

kryteriami

odbiorowymi

a

nie

Pomiarów geodezyjnych położenia rurociągów w stanach zimnym i gorącym
> bezpośrednio z wyników pomiarów możemy wnioskować o poprawności spadków
odcinków poziomych rurociągów. Jako kryterium przyjmuje się przeciwny do
kierunku przepływu pary spadek, nieprzekraczający 2%. Należy jednak pamiętać, że
ma to znaczenie w stanie zimnym. Wyniki pomiarów geodezyjnych są
wykorzystywane głównie do obliczeń wytrzymałościowych, a więc kryterium ich
oceny powinno być równoznaczne z kryterium poziomu obliczonych naprężeń
rzeczywistych. Porównywanie uzyskanych wyników pomiarów z założeniami
dylatacji projektowej mija się z celem gdyż stany „rzeczywisty" i „projektowy" z
zasady nie pokrywają się.
Obliczeń wytrzymałościowych
> obliczenia przeprowadza się za pomocą uznanego programu obliczeniowego na
podstawie danych rzeczywistych (pomiary geodezyjne, grubości ścianek elementów);
uzyskując takie parametry jak: przemieszczenia w trzech osiach, obroty wokół trzech
osi, siły, momenty (działające w punktach obliczeniowych) i rozkład naprężeń jako
wynik decydujący porównywany do przyjętych naprężeń dopuszczalnych.
„Przeliczeń wytrzymałościowych"
> tzw. przeliczanie grubości ścianek elementów dla 200.000 godzin pracy właściwie
mija się z celem, gdyż stosując różne, bardzo uproszczone, wzory uzyskujemy
rozbieżne wyniki. Lepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie obliczeń
wytrzymałościowych za pomocą uznanego programu dla stanów rzeczywistych
(grubość ścianki, dylatacja) i porównanie wyników z przyjętymi naprężeniami
dopuszczalnymi (zabieg taki jest opisany powyżej). Inne rodzaje przeliczeń np.
„żywotności" elementów jest operacją obarczoną dużą niepewnością wyników.
Oceny stanu technicznego pojedynczych zamocowań
> jako kryterium przyjmuje się stan pozwalający na poprawną pracę zamocowania.
Oceny stanu technicznego systemu zamocowań
> system zamocowań powinien zapewniać poprawną dylatację całego rurociągu, a więc
również poprawny poziom naprężeń rzeczywistych. Spotyka się również pogląd, że
poprawna praca rurociągu odpowiada stanowi, jaki założono w projekcie. Jest to
pogląd mocno uproszczony (bardzo wygodny) jak i nieprawdziwy, gdyż celem
przeprowadzanych badań, pomiarów, obliczeń i ocen jest uzyskanie jak najdłuższej
bezpiecznej eksploatacji rurociągu, a więc dążenie do stanu, w którym występuje
bezpieczny poziom naprężeń w elementach rurociągu spowodowany poprawną
dylatacja i nie ma to nic wspólnego z teoretycznymi założeniami sprzed
kilkudziesięciu lat. Prawidłowa praca systemu zamocowań wcale nie musi być
tożsama z pracą wszystkich zamocowań, zbędne zamocowania (przesztywnienia) są
niszczone podczas eksploatacji i tym samym układ zyskuje większą elastyczność, a
więc dłuższą żywotność.
Ocena poprawności dylatacji
> przyjęcie poprawnego kryterium zostało omówione powyżej.
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5. WNIOSKI
•

Opracowując ocenę stanu technicznego eksploatowanych rurociągów należy opierać się o
dane rzeczywiste (pomiarowe, badawcze, obliczeniowe).

••• Dane projektowe należy traktować jako pomocnicze, nie zawsze
zamocowania świadczy o konieczności jego naprawy.

zniszczenie

•

Poprawny dobór kryteriów decyduje o poprawności oceny.

•

W nie mniejszym stopniu niż dobór kryteriów, o poprawności oceny decyduje
zrozumienie wagi wyników poszczególnych rodzajów badań, pomiarów i obliczeń.
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MATERIAŁY DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
MARTA WOJAS, MAREK WALCZAK
Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
Referat zawiera informacje na temat wymagań dotyczących materiałów do budowy urządzeń
ciśnieniowych w oparciu o dyrektywą 97/23/WE (PED). W referacie wskazano na własności
materiałów istotne w projektowaniu urządzeń ciśnieniowych i wyspecyfikowano kryteria doboru tych materiałów. Wskazano na własności materiałów istotne dla bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzeń ciśnieniowych i wskaźniki decydujące o czasie ich życia w eksploatowanych urządzeniach ciśnieniowych. Referat podaje także informacje na temat nowych, istotnych wymagań dla materiałów na urządzenia ciśnieniowe takie jak odporność na kruche pękanie oraz odpowiedzialności producentów tych urządzeń w zakresie materiałów. W referacie
zawarto także informacją na temat norm zharmonizowanych z PED w zakresie materiałów na
urządzenia ciśnieniowe ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla personelu wykonującego badania nieniszcząe.

1. WSTĘP
W prawie europejskim w zakresie urządzeń ciśnieniowych i zespołów ciśnieniowych
obowiązuje dyrektywa 97/23/WE, która została włączona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.
W dyrektywie tej określone zostały wymagania zasadnicze, jakie powinny być spełnione, aby urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych mogły być wprowadzone na rynek europejski po raz pierwszy. Wymagania te dotyczą projektowania, wytwarzania
i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, a odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań na każdym z wymienionych etapów ponosi producent
urządzenia.
Wśród wymagań zasadniczych znajdujemy wymagania dla materiałów do budowy
urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
2. PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ

CIŚNIENIOWYCH

Podczas projektowania urządzeń ciśnieniowych koniecznym jest uwzględnienie
wszelkich aspektów obciążenia, a w szczególności obciążenie ciśnieniem. Wartość naprężeń
dopuszczalnych powinna być ograniczona i uwzględniać rodzaje przewidywanych uszkodzeń
w czasie eksploatacji. W tym celu stosuje się współczynniki bezpieczeństwa, które uwzględniają niepewność wynikającą z procesu wytwarzania, rzeczywistych warunków pracy, naprężeń, przyjętego modelu obliczeniowego oraz własności i zachowania się materiału w określonych warunkach. Możliwe jest stosowanie jednej z trzech metod projektowania:
-

metody wzorów,
metody analizy,
metody mechaniki pękania

lub wszystkich metod łącznie.
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Uwzględnić należy:
- ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne,
- temperaturę otoczenia i temperaturę roboczą,
- ciśnienie statyczne oraz masę medium podczas eksploatacji urządzenia,
- obciążenia ruchem, wiatrem itp.,
- siły reakcji od podpór, zamocowań, rurociągów,
- rozkład płynów nietrwałych w procesie eksploatacji urządzenia.
Uwzględnia się także wszystkie, możliwe do przewidzenia mechanizmy degradacji
materiału takich jak korozja, pełzanie oraz zmęczenie, dla których konieczne jest podanie
odpowiednich danych dotyczących czasu życia urządzenia. W przypadku:
- pełzania - projektowaną liczbę godzin pracy w określonych temperaturach,
- zmęczenia - projektowaną liczbę cykli przy określonych poziomach naprężeń,
- korozji / erozji lub ścierania - projektowany naddatek grubości lub stosowaną wykładzinę albo materiał platerowany.
Istotnym jest także uwzględnienie stateczności urządzenia. Jeśli dla wybranego materiału obliczeniowa grubość ścianki urządzenia tej stateczności nie gwarantuje, stosuje się odpowiednie środki zaradcze podczas transportu i przemieszczania takiego urządzenia.
W obliczeniach obciążenia ciśnieniem przyjmuje się udokumentowane wartości właściwe dla danego materiału z odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa.
3. MATERIAŁY DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Materiały do budowy urządzeń ciśnieniowych powinny być dobrane do planowanego czasu
ich eksploatacji w założonych warunkach eksploatacji.
Dobór materiału powinien wynikać z analizy potrzeb, oczekiwań i warunków eksploatacyjnych i być dokonywany optymalnie na podstawie wielu kryteriów, do których należą między
innymi:
przeznaczenie urządzenia,
wielkość urządzenia wynikająca z założonej wielkości produkcji,
warunki i parametry eksploatacji: ciśnienie, temperatura procesów produkcyjnych, rodzaj medium produkcyjnego, warunki zewnętrzne eksploatacji - np. powietrze, woda,
eksploatacja podziemna i ich własności istotne dla eksploatacji,
wymagany czas bezawaryjnej eksploatacji (żywotność),
koszty.
Po przeprowadzeniu analizy wymagań technicznych dokonuje się zwykle typowania
możliwych do zastosowania materiałów i spośród nich, kierując się względami ekonomicznymi, dokonuje się wyboru ostatecznego. Najczęściej jest to kompromis pomiędzy wymaganiami technicznymi i ekonomicznymi. Wybrany materiał ma zatem optymalne własności
użytkowe i technologiczne oraz gęstość przy możliwie najniższych kosztach.
Z punktu widzenia eksploatacji można powiedzieć, że wszystkie materiały konstrukcyjne reagują na środowisko pracy, a ich trwałość eksploatacyjna zależna jest od natury środowiska działającego na materiał w czasie eksploatacji. Rozpoznanie spodziewanych źródeł
destrukcji materiału, a co za tym idzie, przyczyn powstawania uszkodzeń eksploatacyjnych
oraz rozważenie czynników ekonomicznych - jak długo i przy jakich obciążeniach pracować
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ma instalacja technologiczna / urządzenie — pozwalają dobrać odpowiednie materiały konstrukcyjne i zaprojektować obiekt.
Dlatego należy zidentyfikować czynniki decydujące o przydatności materiału i jego
trwałości eksploatacyjnej, które przedstawia tablica 1.
Materiały na urządzenia ciśnieniowe powinny mieć właściwości odpowiednie do warunków pracy, w szczególności zaś powinny być odpowiednio plastyczne i odporne na obciążenia udarowe oraz, w uzasadnionych przypadkach, powinny wykazywać odpowiednią odporność na kruche pękanie. Powinny mieć odpowiednie:
- granicę plastyczności lub umowną granicę plastyczności w temperaturze obliczeniowej,
- wytrzymałość na rozciąganie,
- wytrzymałość na pełzanie,
- wskaźniki zmęczeniowe,
- moduł sprężystości Younga,
- stopień odkształcenia plastycznego,
udarność,
- odporność na pękanie.
Tablica 1. Czynniki decydujące o trwałości eksploatacyjnej materiałów
Grupa czynników
materiałowe

środowiskowe

naprężenia

Rodzaj czynników
skład chemiczny
skład fazowy
mikrostruktura
stan powierzchni
środowisko nominalne
rodzaj
skład chemiczny
stan fazowy
przewodność
środowisko lokalne
prędkość
grubość warstwy mokrej
liczba cykl mokrych i suchych
zmęczenie i fretting
osady
naprężenia średnie
naprężenia maksymalne
naprężenia minimalne
obciążenie/odkształcenie stałe
płaski stan naprężeń
dwuosiowy stan naprężeń
współczynnik intensywności
naprężeń
częstotliwość cykli

Grupa czynników
źródła naprężeń

geometria

czas

Rodzaj czynników
zamierzone
resztkowe
korozja połączeń
cykle termiczne
nieciągłości intensyfikujące
naprężenia
generowanie potencjału elektrochemicznego
wżery korozyjne

zmiany w składzie chemicznym
zmiany w mikrostrukturze
zmiany stanu powierzchni
rozwój wad powierzchniowych,
pitting oraz/lub erozja

temperatura

Novum w tych wymaganiach stanowi wymaganie zasadnicze dotyczące odporności na
kruche pękanie, czego dotąd w przepisach krajowych nie wymagano.
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Kruche pękanie materiałów powoduje szybkie, katastroficzne zniszczenie obiektu, a
co za tym idzie, poważne awarie i duże straty materialne.
Dotychczas w obliczeniach wytrzymałościowych urządzeń przyjmowano, że materiały
przeznaczone do ich budowy nie posiadają żadnych nieciągłości oraz że są jednorodne pod
względem struktury i własności mechanicznych. Zakładano współczynniki bezpieczeństwa
uwzględniające wpływ stosowanych uproszczeń i niedokładności obliczeniowych, zmiany
przekrojów (działanie karbu) oraz oddziaływanie warunków eksploatacji. Nieciągłości występujące w przekroju materiału traktowano tylko jako ubytek przekroju obniżający wytrzymałość czy plastyczność materiału. Obliczenia te nie uwzględniały jednak istotnego wpływu
występujących nieciągłości jako inicjatorów pęknięć mimo, że ich działanie może być porównywane w skutkach z działaniem karbu w skali makro.
Ocena wpływu nieciągłości jako inicjatora pęknięć jest stosunkowo prosta, gdy nieciągłości, ich rodzaj, kształt, położenie i wymiary są znane. W takim przypadku określa się
kryteria ich akceptacji tym wyższe im bardziej odpowiedzialny jest obiekt. Znacznie trudniejsza jest ocena materiału, w którym występują nieciągłości nie wykrywalne dostępnymi metodami nieniszczącymi. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że praktycznie nie
występują materiały bez nieciągłości. Przy tak postawionym założeniu należałoby w celu
oceny własności materiału badać taką jego cechę, która uwzględni możliwość występowania
nieciągłości mimo braku możliwości ich wykrycia oraz ich wpływ na inicjację pęknięć.
Najbardziej niebezpieczne są nieciągłości w postaci pęknięć poza zakresem wykrywalności oraz mikropęknięć, przyklejenia w spoinach czy niespawy w odlewach, szczególnie
te usytuowane prostopadle do kierunku największych naprężeń rozciągających. Wady w postaci wtrąceń metalicznych lub niemetalicznych, a dalej pustki gazowe i wszelkie nieciągłości
objętościowe o łagodnych kształtach, które są dużo mniej niebezpieczne z punktu widzenia
mechanicznej inicjacji pęknięć, chyba że w ich obszarze pojawi się działanie korozyjne środowiska.
Narzędzie do oceny odporności materiału na kruche pękanie daje mechanika pękania.
Nowość jej w stosunku do mechaniki klasycznej dotyczy sposobu badania materiałów i wymiarowania elementów konstrukcyjnych w oparciu o założenia, że każdy materiał zawiera w
sobie pęknięcia o określonej wielkości (czego nie zakłada mechanika klasyczna), których
wymiary zależą, od struktury materiału i procesu jego wytwarzania. Mechanika pękania ustala
związki ilościowe pomiędzy:
odpornością na pękanie danego materiału,
- krytyczną wielkością pęknięcia,
kształtem i wymiarami obiektu
a obciążeniem niszczącym.
Miarą odporności materiału na pękanie może być:
- współczynnik intensywności naprężeń K (Ki dla mechanizmu pękania przez rozwarcie),
-

rozwarcie pęknięcia 6,
zmiana energii odkształcenia u wierzchołka pęknięcia J (całka Rice'a).

Krytyczne wartości tych parametrów tj. Kc, 8C, J c mogą być miarą ciągliwości materiału. Najczęściej stosowanym parametrem jest współczynnik Kic - krytyczny współczynnik
intensywności naprężeń dla mechanizmu pękania przez rozwarcie.
Podsumowując możliwości wykorzystania mechaniki pękania można stwierdzić, że
znajomość cech ciągliwości materiału pozwala na:
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-

-

określenie krytycznego rozwarcia pęknięcia 8ic w przypadku materiałów plastycznych
i długości pęknięcia ac w przypadku materiałów kruchych, po osiągnięciu którego nastąpi uszkodzenie obiektu, urządzenia,
wyznaczenie prędkości propagacji pęknięcia do osiągnięcia wartości krytycznej, a
więc ocenę żywotności urządzenia,
ocenę stopnia uszkodzenia urządzenia tj. czy urządzenie, np. ciśnieniowe, ulegnie tylko rozszczelnieniu czy nastąpi katastroficzne pęknięcie.

Istotne są także inne cechy materiału, a mianowicie:
- powinien on być odporny chemicznie na płyny znajdujące się w urządzeniu ciśnieniowym, a odporność ta nie może wyraźnie pogarszać się okresie zaplanowanego czasu eksploatacji,
- nie powinien ulegać procesom starzenia w warunkach eksploatacji,
- powinien posiadać właściwości odpowiednie do planowanych procesów technologicznego przetwarzania, np. spawalność, tłoczność itp.
Materiały należy dobierać tak, aby przy łączeniu materiałów różnorodnych nie wystąpiły niepożądane skutki, np. korozja elektrochemiczna w mokrym środowisku korozyjnym.
Przy określaniu właściwości materiału konieczne jest stosowanie współczynników
wytrzymałościowych złączy, np. spawanych, zgrzewanych, zależne od rodzaju i zakresu badań nieniszczących, rodzaju łączonych materiałów oraz założonych warunków pracy.
Odpowiedzialność za dobór materiałów w oparciu o wyspecyfikowane parametry eksploatacyjne i udowodnienie, że dobór ten spełnia wymagania zasadnicze, jest obowiązkiem
producenta urządzenia. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie zharmonizowanej z dyrektywą normy wyrobu, jeśli istnieje, np. EN 13445 dla nie opalanych zbiorników ciśnieniowych, gdyż stosowanie normy zharmonizowanej w każdym przypadku stwarza domniemanie
spełnienia wymagania zasadniczego, jakkolwiek stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywą nie jest obowiązkowe dla udowodnienia zgodności urządzenia z jej wymaganiami
zasadniczymi i nie stanowi dowodu na ich spełnienie. W tablicy 2 przedstawiono kryteria
doboru materiału.
Do odpowiedzialności producenta należy także obowiązek podania w dokumentacji
urządzenia ciśnieniowego wykazu zastosowanych do jego budowy materiałów. Materiały te
powinny mieć odpowiednie dla tego urządzenia właściwości i zgodne z jedną z poniższych
norm / specyfikacji:

-

normami materiałowymi zharmonizowanymi z dyrektywą ciśnieniową,
europejskim uznaniem materiałów,
jednorazowym dopuszczeniem.

I znowu najprostszym sposobem spełnienia tego wymagania zasadniczego jest zastosowanie normy zharmonizowanej, jeśli istnieje dla dobranego materiału.
Zastosowanie materiałów z listy europejskiego uznania materiałów, podobnie jak w
przypadku stosowania norm zharmonizowanych, ułatwia udowodnienie zgodności z wymaganiami dyrektywy, jednak nie jest dowodem ich spełnienia i także nie jest obowiązkowe.
Producent ma prawo zastosować każdy dobrany przez siebie materiał, jeśli udowodni,
że jego właściwości spełniają wymagania dyrektywy i zastosuje jednorazowe jego dopuszczenie do wytwarzania.
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Tablica 2. Najważniejsze kryteria doboru materiałów.
Grupa własności

mechaniczne

cieplne

korozyjne
zużycie
inne

Rodzaj własności
granica plastyczności lub umowna granica plastyczności w temperaturze
obliczeniowej
wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na pełzanie
moduł sprężystości Younga
stopień odkształcenia plastycznego
udarność
odporność na pękanie - ciągliwość (współczynnik intensywności naprężeń)
wskaźnik zmęczeniowy
przewodność cieplna
ciepło właściwe
temperatura topnienia
współczynnik rozszerzalności cieplnej
odporność na udary cieplne
odporność na pełzanie
współczynniki odporności na korozję
wskaźniki zużycia
gęstość
koszty

Stosowanie materiałów wg norm zharmonizowanych lub europejskiego uznania materiałów możliwe jest dla urządzeń wszystkich kategorii zagrożenia. Natomiast w przypadku
stosowania materiału na podstawie jednorazowego dopuszczenia, dla urządzeń III i IV
kategorii zagrożenia, jednorazowego dopuszczenia dokonuje jednostka notyfikowana
odpowiedzialna za ocenę zgodności tych urządzeń.
Z wymagania dla właściwości połączeń nierozłącznych jako równoważnych właściwościom materiałów łączonych, wynika jednoznacznie wymaganie dla materiałów dodatkowych do wykonania połączeń nierozłącznych, np. spawanych. Wymagania te są analogiczne
jak dla materiałów podstawowych zarówno w zakresie ich doboru jak i potwierdzania ich
zgodności. Materiały dodatkowe do spawania oraz inne materiały do łączenia powinny zatem
mieć właściwości odpowiednie do warunków pracy, a w szczególności być:
-

odpowiednio plastyczne i odporne na obciążenia udarowe oraz na kruche pękanie,
wystarczająco odporne chemicznie,

a producent urządzenia, podobnie jak dla materiałów podstawowych, powinien zapewnić, że
materiał dodatkowy odpowiada wymaganej specyfikacji i dostarczyć dowodów tej zgodności
sporządzonych przez producenta materiału dodatkowego.
4. ZHARMONIZOWANE NORMY MATERIAŁOWE
Jak wspomniano w rozdziale 2, na jakość urządzenia ma wpływ jakość materiału / wyrobu wynikająca z procesu jego wytwarzania. Dlatego też producent odpowiedzialny jest za
zapewnienie, że zastosowany przez niego materiał spełnia wymagania przyjętej specyfikacji i
powinien ustanowić i utrzymywać odpowiednie procedury odbioru materiałów. Zapewnienie
takie w postaci stosownego dokumentu badania może wystawić producent urządzenia np. na
podstawie badań własnych lub zleconych w zależności od przyjętej procedury. Jednakże w
przypadku urządzeń II, III i IV kategorii zagrożenia potwierdzenie takie zobowiązany jest
sporządzić producent materiału jako dokument kontroli wytworzonego wyrobu (blachy, odkuwki itp.), np. w postaci atestu materiałowego. Dokument taki wymaga potwierdzenia przez
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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 / wyrobu poświadcza zgodność z odpowiednimi wymaganiami.
Normy materiałowe zharmonizowane z dyrektywą ciśnieniową określają warunki
techniczne dostawy wyrobów stosowanych do budowy urządzeń ciśnieniowych w zakresie
wymiarów i tolerancji wymiarowych, obliczania masy, klasyfikacji i oznaczeń gatunków materiałów 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 wyrobów, których dotyczą, metody ich wykonania oraz rodzaje dokumentów kontroli, jakie producent wyrobu ma obowiązek wystawić
na żądanie zamawiającego.
Zharmonizowane normy materiałowe powołują normy badań, według których powinny być wykonane badania przewidziane dla określonego wyrobu. Normy takie można taktować jako pośrednio zharmonizowane z dyrektywą. 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 te badania.
W tabeli 3 zestawiono, jako przykład, zharmonizowane normy materiałowe na wyroby
płaskie ze stali, na odlewy ze staliwa oraz odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe, powołane w nich normy badań nieniszczących, a także wymagania dla personelu wykonującego
badania nieniszczące.
Materiały źródłowe:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r.(Dz.Urz.
WE Nr L 181) w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich dotyczących urządzeń
ciśnieniowych
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 99 z 2003 r., poz. 911 i 912)
3. PN-EN 100028-1:2004. Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe.
Części: Wymagania ogólne
4. PN-EN 10213-1:1999. Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod
ciśnieniem. Wymagania ogólne
5. PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe. Ogólne wymagania
dotyczące odkuwek swobodnie kutych
6. Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE dotyczą urządzeń ciśnieniowych
(Dz. Urz. WE nr Cl 15 z dn. 30.04.2004 r.)
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Tablica 3. Zharmonizowane normy materiałowe i normy powołane. Wymagania dla personelu badań nieniszczących. Przykład
Zharmonizowana norma materiałowa;
nr / tytuł

PN-EN 100028-1:2004. Wyroby płaskie ze stali na
urządzenia ciśnieniowe. Części:Wymagania ogólne
PN-EN 10213-1:1999. Warunki techniczne dostawy
odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem. Wymagania ogólne

Normy powołane dotyczące badań nieniszczących ; nr / tytuł

PN-EN 10160:2001 Badania ultradźwiękowe wyrobów Badania wykonuje wykwalifikowany personel na odstalowych płaskich o grubości równej lub większej niż powiedzialność osoby posiadającej certyfikat 3.stopnia
jvg EN 473
6 mm (metoda echa)
PN-EN 1369:2002 Odlewnictwo. Badania magnetycz- Badania powinny być wykonywane przez personel
kwalifikowany zgodnie z EN 473 lub zgodnie z równo-proszkowe
noważnym kryterium certyfikacji. Poziom kwalifikacji
należy uzgodnić między zamawiającym i wytwórcą

PN-EN 1370:2001 Odlewnictwo. Badanie chropowatości powierzchni za pomocą wzorców wzrokowodotykowych

PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia
ciśnieniowe. Ogólne wymagania dotyczące odkuwek
swobodnie kutych

Wymagania dla personelu badań nieniszczących

PN-EN 1371-1:2002 Odlewnictwo. Badania penetracyjne. Część 1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem
PN-EN 10228-1:2002 Badania nieniszczące odkuwek
stalowych. Część l:Badaniemagnetyczno-proszkowe

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

PN-EN 10228-2:2002 Badania nieniszczące odkuwek
stalowych. Część:2 Badanie penetracyjne.

Personel powinien być kwalifikowany i certyfikowany
zgodnie z EN 473

PN-EN 10228-3:2002 Badania nieniszczące odkuwek
stalowych. Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali
ferrytycznych lub martenzytycznych

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 austenitycznoferrytycznych

Personel powinien być kwalifikowany i certyfikowany
zgodnie z EN 473
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SPOSOBY OCENY ŻYWOTNOŚCI RESZTKOWEJ NA PODSTAWIE
WSKAŹNIKÓW MECHANIKI PĘKANIA W DIAGNOSTYCE
URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
WITOLD SZTEKE*, WALDEMAR BIŁOUS*, JAN WASIAK*, WITOLD BARAN*,
EWA HAJEWSKA*, TADEUSZ WAGNER*,
MARTYNA PRZYBORSKA*, ADAM WOCIAL*, PIOTR ZAJĄCZKOWSKI**
*Laboratorium Badań Materiałowych IEA, Świerk
**MEGA-ERG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe, Warszawa
W referacie podano sposoby oceny żywotności resztkowej urządzeń ciśnieniowych na
podstawie wskaźników mechaniki pękania w oparciu o krzywą pękania FAD. Przedstawiono
propozycją założeń schematu diagnostyki urządzeń ciśnieniowych z zastosowaniem metod
mechaniki pękania.

1. WPROWADZENIE
Od kilkunastu lat w krajach Unii Europejskiej istotnym uzupełnieniem klasycznych
metod diagnostycznych energetycznych urządzeń ciśnieniowych jest analiza ich wyników w
oparciu o wykres pękania FAD (Failure Assessment Diagram), tzn. metodę bezpiecznej
eksploatacji elementów konstrukcyjnych ciśnieniowych urządzeń zawierających pęknięcia lub
inne wady materiałowe. Wykres pękania FAD uwzględnia jednocześnie dwa niezależne
kryteria zniszczenia elementów konstrukcji: pierwsze oparte na klasycznej wytrzymałości
materiałów a drugie na wskaźnikach mechaniki pękania.
Od wielu lat, również w kraju, podejmowane są próby sformułowania kompleksowych
programów diagnostyki materiałowej urządzeń ciśnieniowych dla energetyki. Wynikiem tych
usiłowań było ogólne określenie niezbędnych danych materiałowych (pełzanie, niskocyklowe
zmęczenie, wskaźniki wytrzymałości statycznej na rozciąganie itp.) oraz eksploatacyjnych
(czas i inne warunki eksploatacji). Nie sformułowano jednak nigdy i nie zaakceptowano do
stosowania jednego spójnego programu diagnostycznego dla materiałów konstrukcyjnych
stosowanych w energetyce. Podobne problemy występują w innych branżach przemysłowych
eksploatujących urządzenia ciśnieniowe, np. w gazownictwie (rurociągi dalekiego przesyłu
gazu). Podczas wielu spotkań przedstawicieli PGNiG S.A. i Laboratorium Badań
Materiałowych IEA w Świerku, poruszono miedzy innymi problem diagnostyki materiałowej
rurociągów dalekiego przesyłu gazu. Ponieważ do tej pory, w gazownictwie, też nie
wypracowano uniwersalnej metody diagnostyki, decyzję o dalszej bezpiecznej pracy rurociągu
lub o podwyższeniu panującego w nich ciśnienia roboczego podejmuje się najczęściej w
oparciu o badania nieniszczące wykonywane przez inteligentne tłoki, fragmentaryczne badania
materiałowe (wytrzymałość, udarność, twardość) oraz próby ciśnieniowe.
Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że wymienione wyżej metody badawcze nie zawsze
stosowane są jednocześnie, z uwagi na czas i koszty. Decyzje o dalszej eksploatacji podejmuje
się najczęściej w oparciu o wyniki prób ciśnieniowych lub stresowych, których wyniki
uznawane są w gazownictwie za ostateczną weryfikację własności eksploatacyjnych
rurociągów.
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Problem diagnostyki rurociągów po długotrwałej eksploatacji polega na tym, że
zbudowano je w oparciu o inne przepisy i rozporządzenia, które uwzględniały ówczesny stan
wiedzy o materiałach i technologiach ich spawania. Bardzo często brakuje też podstawowych
danych dotyczących własności materiałów (brak atestów dostawy i danych producenta),
wykonanych prac spawalniczych, zabiegów technologicznych i warunków oraz czasu
eksploatacji.
Do dnia dzisiejszego najlepiej dopracowana i skuteczna jest metoda działań Urzędu
Dozoru Technicznego, który podczas wielu lat praktyki wypracował system diagnostyki
urządzeń ciśnieniowych oparty o badania podstawowych wskaźników materiałowych, bogate
doświadczenia eksploatacyjne i własne.
2. DYREKTYWA 97/23/WE
Postanowienia Dyrektywy 97/23/WE odnośnie materiałów konstrukcyjnych używanych
w energetyce, zarówno jądrowej jak i zawodowej, są w ogólności zgodne z wymaganiami
dokumentów normatywnych stosowanych obecnie w Polsce. Wprowadzenie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa dyrektywy 97/23/WE do prawa krajowego spowodowało jednak
istotne zmiany w dotychczasowych postanowieniach dotyczących materiałów przeznaczonych
na urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu. Ogólnie zmiany te obejmują:
> Wymieniona dyrektywa nie obejmuje urządzeń ciśnieniowych objętych konwencjami
międzynarodowymi i urządzeń wspomnianych w uzupełnieniach do istniejących innych
dyrektyw. Mowa o tym jest w punkcie 7. zapisów ogólnych dyrektywy.
> Dyrektywa postanawia, że: „...w celu ułatwienia zadania udowodnienia zgodności z
zasadniczymi wymaganiami, korzystne jest stosowanie norm zharmonizowanych na
poziomie europejskim, w szczególności norm dotyczących projektowania, wytwarzania i
badania urządzeń ciśnieniowych" - patrz punkt 16. w zapisach ogólnych.
> Artykuł 1 dyrektywy jest zapisem „zakresu i definicji". Punkt 1 tego artykułu mówi:
„...dyrektywa odnosi się do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń
ciśnieniowych i ich zespołów, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest
większe niż 0,5 bara". W myśl dyrektywy urządzenia ciśnieniowe (punkt 2.1) oznaczają
„zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy".
„Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS (punkt 2.3) oznacza najwyższe ciśnienie, dla
którego urządzenie zostało zaprojektowane i określone przez wytwórcę"
Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące sposobu projektowania i wytwarzania
urządzeń ciśnieniowych omówiono w załączniku nr 1 do dyrektywy. Podano:
1. W załączniku podano bardziej szczegółowe przepisy i wymagania dotyczące projektowania
i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych objętych dyrektywą. Uwzględniono w nim również
wymagania stawiane materiałom używanym do konstrukcji takich urządzeń.
2. Punkt 2 załącznika dotyczy projektowania. Postanowienia ogólne (punkt 2.1.) mówi, że:
„Urządzenia ciśnieniowe powinny być prawidłowo zaprojektowane, z uwzględnieniem
wszelkich odpowiednich czynników w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych urządzeń
przez ich cały przewidywany czas życia. W projekcie należy zastosować odpowiednie
współczynniki bezpieczeństwa, stosując wszechstronne znane metody uwzględniające w
sposób spójny odpowiednie zapasy bezpieczeństwa w stosunku do wszystkich rodzajów
uszkodzeń związanych z urządzeniem".
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3. Punkt 2.2. opisuje zasady projektowania zapewniającego odpowiednią wytrzymałość.
Podano w nim wszystkie czynniki, które należy uwzględnić w trakcie projektowania.
Podpunkt 2.2.3. dotyczy metody obliczeniowej. Mówi się w nim między innymi: „Metody
obliczeniowe powinny zapewniać wystarczający zapas bezpieczeństwa, spójny, tam gdzie
ma to zastosowanie, z wymaganiami rozdziału 7" i dalej „...wymagania określone powyżej
mogą zostać spełnione przez odpowiednie zastosowanie jednej z podanych metod ... np.
projektowanie na podstawie mechaniki pękania." W dalszej części omówiona jest
wytrzymałość. Wśród innych właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych, których
znajomość powinna być znana, wymieniona jest odporność na pękanie. W przypadku
projektowania metodą doświadczalną (punkt 2.2.4) również należy uwzględnić
właściwości mechaniczne materiałów, także w warunkach pracy projektowanego
urządzenia.
4. Punkt 3 załącznika poświęcony jest wytwarzaniu. Procedury wytwarzania urządzeń
ciśnieniowych muszą uwzględniać takie przygotowanie elementów składowych
konstrukcji, które „nie może powodować uszkodzeń, pęknięć i zmian właściwości
wytrzymałościowych, które mogłyby ujemnie wpływać na bezpieczeństwo pracy urządzeń
ciśnieniowych" (punkt 3.1.1).
5. Punkt 3.2. poświęcony jest ocenie końcowej wyrobu. Oprócz sprawdzenia zgodności z
wymaganiami dyrektywy urządzenie należy poddać kontroli końcowej, przy czym musi
zostać wykonane badanie wytrzymałości ciśnieniowej w próbie hydraulicznej (punkt 3.2.2).
6. Najważniejszy dla projektu jest punkt 4 załącznika: Materiały. W punkcie 4.1 mówi się:
„Materiały na urządzenia ciśnieniowe powinny: a) mieć własności odpowiednie do
wszystkich warunków pracy ... oraz wszelkich warunków badań, a w szczególności
powinny być wystarczająco plastyczne i odporne na obciążenia udarowe
należy
wykazać należytą staranność w celu zapobiegania kruchemu pękaniu; jeśli z przyczyn
szczególnych powinien być zastosowany materiał kruchy, należy podjąć odpowiednie
środki, c) nie pogarszać wyraźnie swych własności wskutek starzenia; i d) być
odpowiednie do przewidywanych procesów przetwarzania; oraz e) być tak dobierane, aby
uniknąć niepożądanych skutków przy łączeniu różnych materiałów."
7. W punkcie 7: „Szczególne wymagania ilościowe dotyczące niektórych urządzeń
ciśnieniowych" podane są wymagane wartości poszczególnych parametrów, w tym
naprężenia dopuszczalne, współczynniki złączy, urządzenia ograniczające wzrost ciśnienia,
ciśnienie próby hydraulicznej i dla nas najważniejszy punkt 7.5: „Własności materiału". W
punkcie tym zwraca się uwagę na konieczność zgodności własności materiału z przyjętymi
kryteriami i określa się najmniejszą udarność w temperaturze pokojowej oraz plastyczność.
Znajomość udarności materiału w temperaturze pokojowej jest wykorzystywana, między
innymi, w określaniu żywotności resztkowej materiału proponowaną przez nas metodą
opartą o zasady mechaniki pękania.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej udzielił Urzędowi Dozoru
Technicznego autoryzacji, między innymi, do Dyrektywy 97/23/WE. Zakres tej autoryzacji
podano w tabeli 1.
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Tabela 1. Zakres autoryzacji do dyrektywy 97123/WE "Urządzenia ciśnieniowe"
Grupa/grupy wyrobów

Urządzenia ciśnieniowe i zespoły
urządzeń
ciśnieniowych
wg
Akredytacji Polskiego Centrum
Akredytacji
potwierdzonych
certyfikatami:
• nrABOOl
• nr AC 100

Procedura oceny zgodności Moduł

Przepis rozporządzenia
wdrażającego dyrektywę korelacji
z przepisem dyrektywy
Wg
Wg dyrektywy
rozporządzenia: 97/23/WE:
§ 40 ust. 4 i 5
zał.l pkt.3.1.2.

Zatwierdzenie konstrukcji
technologicznych spajania
Uprawnianie personelu
§ 40 ust. 4 i 5
wykonującego operacie spajania
Uprawnianie personelu badań
§41
nieniszczących
Europejskie uznanie materiałowe § 67,68,69
Wewnętrzna kontrola procesu
zał. 3 pkt. 2
wytwarzania z monitorowaniem
oceny końcowej
-Moduł A
Badanie projektu WE
zał. 3 pkt. 3
-Moduł B
Zgodność z typem

-Moduł Bl

Zgodność z typem

-Moduł Cl

Zapewnienie jakości produkcji
-Moduł D
Zapewnienie jakości produkcji
-Modni Dl
Zapewnienie jakości wyrobu
- Moduł E
Zapewnienie jakości wyrobu
- Moduł El
Weryfikacja wyrobu

- Moduł F

Weryfikacja jednostkowa
- Moduł G
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zał.l pkt.3.1.2.
zał.l pkt.3.1.2.
Art. 11
zał.111, moduł
Al.
zał.m, moduł
B.

zał. 3 pkt. 4

zał.III, moduł
Bl.

zał. 3 pkt. 5

zał.111, moduł
Cl.

zał. 3 pkt. 6

zał.III, moduł
D.

zał. 3 pkt. 7.
zał. 3 pkt. 8.
zał. 3 pkt. 9.

zał.111, moduł
DL
zał.III, moduł
E.
zał.III, moduł
El.

zał.3pkt.!0.

zał.III, moduł
F.

zał. 3 pkt. 11.

zał. III, moduł
G.

3. KRZYWA PĘKANIA FAD
Krzywą pękania FAD (Failure Assessment Diagram) opracowano i opublikowano po
raz pierwszy w firmie Nuclear Electric. Łączy ona klasyczne wskaźniki wytrzymałościowe
materiału konstrukcyjnego z jego odpornością na pękanie. Na wykresie tym bezwymiarowa
współrzędna K^ - jest funkcją intensywności naprężeń i odporności na pękanie, natomiast
współrzędna Lr - jest funkcją obciążeń i własności plastycznych materiału.

1.5,-

/ Crifasl
/ Acceptable
o Inpdt

Rys. 1. Przykładowa krzywa pękania FAD
Oprogramowana, upowszechniona została jako program diagnostyczny R6 CODE,
uwzględnia szereg czynników mających wpływ na proces zniszczenia takich jak:
> Niejednorodność temperatur na grubości elementu,
> Wpływ naprężeń własnych wywołany procesami technologicznymi (np. spawaniem)
na proces pękania,
> Propagacje pęknięcia pod wpływem obciążeń zmiennych,
>

Wzajemne oddziaływanie sąsiadujących ze sobą pęknięć lub wad.

Do dziś oprogramowanie krzywej FAD pozwoliło uruchomić klika programów
diagnostycznych w takich krajach jak Anglia, Francja i kraje skandynawskie oraz w USA.
Początkowo stosowano je głównie w energetyce jądrowej. Następne wersje uogólniono na
tyle, ze znajdują zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu (energetyka
konwencjonalna, gazownictwo, przemysł naftowy, zbrojeniowy i inne).
Służą one do oceny bezpiecznej eksploatacji wysokoobciążonych elementów ze
stwierdzonymi pęknięciami, tzn.:
> Ogólnej oceny elementów zwierających
programie R6,
>

wady typu pęknięć bazujących na

Oceny zbiorników ciśnieniowych ze stali ferrytycznych z pęknięciami,

> Oceny rurociągów z kwasoodpornych stali austenitycznych z pęknięciami,
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>

Oceny rurociągów ze stali ferrytycznych z pęknięciami,

> Prognozowania rozwoju
naprężeniowej.

pęknięcia w

wyniku

korozji

zmęczeniowej

lub

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.

4. BADANIA WŁASNE LBM
W Laboratorium Badań Materiałowych IEA ta metoda diagnostyki stosowana jest od
wielu lat. Z prac własnych LBM wynika na przykład, że jest to obecnie jedyna metoda
diagnostyki urządzeń ciśnieniowych, która umożliwia ocenę ich dalszej bezpiecznej
eksploatacji w oparciu o rzeczywiste dane eksploatacyjne, materiałowe oraz wyniki
przeprowadzonych badań nieniszczących. Stosowano ja również w przypadku badań stali dla
lotnictwa i kolejnictwa.
Ponieważ
metoda
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. Uniwersalność tej metodyki wykorzystano podczas
opracowania założeń do schematu diagnostyki urządzeń ciśnieniowych w oparciu o wskaźniki
mechaniki pękania.
5. PODSUMOWANIE
Przedstawiony problem może znaleźć rozwiązanie, jeżeli zostaną podjęte wspólne
działania ośrodków badawczych, dozorowych i przemysłu.
Znany jest nam system działający w Skandynawii, w energetyce jądrowej, w oparciu o
który podjęliśmy starania o stworzenie podobnego systemu w kraju dla potrzeb energetyki
konwencjonalnej.
Należy podjąć zadanie utworzenia bazy danych materiałowych obejmującej własności
wyjściowe materiałów konstrukcyjnych energetycznych urządzeń ciśnieniowych oraz wyniki
badań eksploatacyjnych i materiałowych wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz
po demontażu urządzeń. Taka baza będzie stanowić podstawę, na której można będzie dalej
tworzyć system, w całości skomputeryzowany, docelowo połączony w sieć i dostępny dla
wszystkich zainteresowanych podmiotów.
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Nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem, i uzyskała poparcie, niektórych
odpowiedzialnych organów. Jednak, aby doczekała się realizacji, trzeba rozpocząć działania w
tym kierunku.
Zastosowanie proponowanego przez nas systemu w diagnostyce rurociągów
przesyłowych gazu, które należą do urządzeń ciśnieniowych, dało dobra wyniki. Rokuje to
wiec nadzieję, że również w przypadku innych urządzeń ciśnieniowych będzie podobnie.
Stworzenie Systemu Diagnostyczno-Materiałowego na potrzeby energetyki, na bazie
Laboratorium Badań Materiałowych w Instytucie Energii Atomowej w Świerku, przy
zaangażowaniu krajowych elektrowni umożliwi:
> szybsze podejmowanie decyzji w przypadkach awaryjnych i w trakcie prac
remontowych,
> system diagnostyczno-materiałowy, z bazą danych zebranych z różnych obiektów,
stworzy możliwość przenoszenia doświadczeń z jednych obiektów na inne,
> obniżenie kosztów badań diagnostyczno-materiałowych z uwagi na możliwość
wykorzystywania stworzonej bazy danych,
> łatwiejsze dostosowanie poszczególnych elektrowni do zmieniających
warunków działania związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej,

się

> łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i UE.
LBM wyraża gotowość przygotowania programu obejmującego opracowanie systemu
zbiorczego dla wielu zakładów i zapewnić jego wdrożenie.
Materiały źródłowe
1. M.Walczak: Europejski system harmonizacji przepisów technicznych, Dyrektywy
dotyczące urządzeń ciśnieniowych, UDT Warszawa, V. seminarium naukowo-techniczne
n t : „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego", Zakopane
24-26 czerwca 1998r.
2. Anderson T.L.: Fracture Mechanics. CRC Press London - New York, 1995
3. Andersosn P., Bergman M., Brickstad B., Delhberg L., Nilsson F., Sattari-Far I.: A
Procedure for Safety Assessment of Components with Cracks - Handbook, Stockholm,
1996
4. Dozór Techniczny nr 3 (219), maj - czerwiec 2005
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PL0800179

ZŁĄCZA RUR ZE STALI P91 + P23 SPAWANE RÓŻNYMI SPOIWAMI
I ICH WŁASNOŚCI PO DŁUGOTRWAŁYM WYŻARZANIU
JERZY BRÓZDA
Instytut Spawalnictwa, Gliwice
Zamieszczono krótką charakterystyką martenzytycznej stali P91 i stali bainitycznej P23.
Podano warunki spawania i obróbki cieplnej mieszanych złączy rur $ 219 x 25 mm ze stali
P91 + P23 wykonanych przy zastosowaniu spoiw o składzie chemicznym stali P91
(9Cr, lMo) i stali P23 (2,25Cr, lMo, 0,25 V, 1,5 W), pracę łamania poszczególnych obszarów
złączy i rozkład twardości na ich przekroju.
Odcinki próbne pobrane ze złączy spawanych wyżarzono przez 3000 i 10000 godzin w temperaturze 550°C i 600°C. Zbadano udarność materiału rodzimego, SWC i spoiny oraz własności
wytrzymałościowe złączy w temperaturze pokojowej i w 600°, a wyniki badań przedstawiono
w postaci wykresów słupkowych. Przeprowadzono również badania metalograficzne i zamieszczono fotografie mikrostruktur poszczególnych obszarów złączy spawanych w stanie
niewyżarzonym i po wyżarzeniu w temperaturze 600°C przez 3000 godzin.
Stwierdzono, że do spawania złączy mieszanych rur ze stali P91 + P23 korzystniej jest stosować spoiwa o składzie chemicznym stali P23, dające spoiny o wyższej udarności. Wytrzymałość na rozciąganie złączy nie jest niższa od wytrzymałości stali P23. Po długotrwałym wyżarzaniu najwyższą pracą łamania charakteryzuje się materiał podstawowy stali P23. Odporność na kruche pękanie spoiny wykonanej spoiwem o składzie stali P23 jest również wyższa
niż spoiny wykonanej wysokostopowym materiałem dodatkowym o składzie chemicznym stali
P91.
1. WPROWADZENIE
Podczas wykonywania instalacji energetycznych może zajść potrzeba łączenia stali żarowytrzymałych różnych gatunków, jak np. bainitycznej stali P23 ze stalą martenzytyczną
P91. Istotne jest, zatem uzyskanie informacji odnośnie własności złączy spawanych oraz ich
zachowania się w warunkach eksploatacji w wysokiej temperaturze. W związku z tym, we
współpracy ze słowackim przedsiębiorstwem Slovenske Energeticke Strojarne w Tlmace,
przeprowadzono w ramach programu COST 522 badania dwóch złączy doczołowych rur
spawanych materiałami dodatkowymi o składzie odpowiadającym stali P91 i P23. Złącza
zostały wykonane przez stronę słowacką, tam również przeprowadzono podstawowe badania
własności mechanicznych. W Instytucie Spawalnictwa wykonano badania metalograficzne
i pomiary twardości złączy spawanych.
W celu uzyskania podstawowych informacji, co do własności złączy poddanych oddziaływaniu temperatury pracy instalacji energetycznych, próbki pobrane z tych złączy poddano wyżarzaniu w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach w temperaturze 550°C i 600°C
przez 3000 i 10 000 godzin. Badania próbek przeprowadzono w Instytucie Spawalnictwa i w
Instytucie Metalurgii Żelaza. W niniejszym opracowaniu zamieszczono wyniki badań złączy
w stanie wyjściowym i po oddziaływaniu wysokiej temperatury.
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2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH STALI P91 i P23
Badania przeprowadzono na złączach mieszanych rur § 219 x 25 mm ze stali
P23 + P91 spawanych w Slovenske Energeticke Strojarne w Tlmaće (SES). Skład chemiczny
i własności wytrzymałościowe stali podano odpowiednio w tablicach 1 i 2. Rury poddano u
wytwórcy następującej obróbce cieplnej: P91 - normalizowanie (1050°C/pow.) + odpuszczanie (750°C/pow.), P23 -hartowanie (1050/woda) + odpuszczanie (760°C/pow.).
Tablica 1. Skład chemiczny badanych stali P91 i P23 w % [1]
P

B
-

Cr Mo W Nb V
N
Al
Badana 0,10 0,49 0,38 0,020 0,001 8,50 0,94 - 0,069 0,23 0,018 0,043
C

Gatunek stali

Mn Si

S

P91 wg ASTM 0,08 0,30 0,20 max max 8,00
0,030 0,010
A 335
9,50
0,12 0,60 0,50
Badana 0,07 0,54 0,28 0,008 0,004 2,08
P23 wgASME 0,04 0,10 max max max 1,90
0,50 0,020 0,015
SA 213
2,60
0,10 0,60

0,85

0,06 0,18

-

max
0,040

0,03

-

1,05
0,10 0,25
0,07
0,08 1,65 0,03 0,22 0,018 0,011 0,002
0,05 1,45 0,02 0,20
0,0005
max max
0,030 0,030
0,30 1,75 0,08 0,30
0,0060

Tablica 2. Własności wytrzymałościowe badanych stali P91 i P23 [1]
Ro,2 [MPa]

Rm
[MPa]

A5
[%]

badana

548

717

20

wg ASTM A335

min. 415

min. 585

20*

badana

496

597

23

wgASME SA 213

min. 400

min. 510

20*

Gatunek stali
P91
P23
}

* wydłużenie A (2")
Na rysunku 1 zamieszczono wykresy przemiany austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S dla stali P23 i P91 o składzie chemicznym zbliżonym do składu badanych rur.
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Rys.l. Wykresy CTPc-S dla stali P23 [3] i P91 [2]
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Z wykresów tych widoczne jest, że w SWC stali P23 w całym zakresie czasu stygnięcia tg/5, charakteryzującego proces spawania, będą występowały struktury bainityczne o twardości nieprzekraczającej 320 HV, natomiast SWC stali P91 będzie miała strukturę martenzytu
o twardości dochodzącej do 430 HV.
2. WYKONANIE ZŁĄCZY SPAWANYCH I ICH WŁASNOŚCI
Złącza zostały wykonane przez stronę słowacką, tam również przeprowadzono podstawowe badania własności mechanicznych. Temperatura wstępnego podgrzania wynosiła
ok. 180°C, a temperatura międzyściegowa była niższa od 350°C. Złącza wyżarzono odprężająco w temperaturze 750°C przez 2 godziny. W Instytucie Spawalnictwa przeprowadzono
badania metalograficzne i pomiary twardości złączy spawanych.
2.1. Złącze spawane spoiwem 9 Cr 1, Mo
Sposób przygotowania brzegów rur do spawania i układ warstw przedstawia rysunek
2. Parametry spawania podano w tablicy 3.
P23

Rys.2. Przygotowanie brzegów rur do spawania i układ warstw [1]
Tablica 3. Parametry spawania złącza rur P23 +P91 spoiwem 9Cr, lMo [1]
Warstwa

Metoda
spawania

Spoiwo

Średnica
[mm]

Prąd spawania [A]

1
2
3-6
7-8

141 (TIG)
111(E)
111 (E)
111 (E)

W CrMo91
E CrMo91 B
E CrMo91 B
E CrMo91 B

2,4
3,2
4,0
4,0

120-140
110-130
140-160
140-160

Napięcie
[V]
15-22
20-25
20-25
20-25

Wyniki badań udarności złącza spawanego, przeprowadzone w SES, przedstawiono na rysunku 3.
192
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26

SWC P91
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Rys.3. Praca łamania złącza rur ze stali P23 + P91 spawanego elektrodami 9Cr, lMo [1]
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Na próbce pobranej ze złącza spawanego rur przeprowadzono badania metalograficzne makro- i mikroskopowe oraz pomiary twardości. W celu stwierdzenia ewentualnej dyfuzji
reaktywnej węgla do obszarów o większej zawartości chromu, zmierzono dodatkowo mikrotwardość przy obciążeniu 0,490 N (HV0,05) w obszarze przejścia ze stali P23 do spoiny.
Wyniki badań zamieszczono na rysunku 4.
400

Rys.4. Makrostruktura i rozkład twardości w złączu rur ze stali P23 + P91 spawanym materiałami dodatkowymi 9 Cr, 1 Mo [3]
2.2. Złącze spawane spoiwem 2,25Cr, IMo, 0,25V, 1,5W
Sposób przygotowania brzegów rur do spawania i układ warstw przedstawia rysunek
5. Parametry spawania podano w tablicy 4. Pracę łamania SWC obu stali i spoiny zawiera
rysunek 6, a makro strukturę złącza i rozkład twardości przedstawiono na rysunku 7.
P91

P23

Rys. 5. Przygotowanie brzegów rur do spawania i układ warstw [1]
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Tablica 4. Parametry spawania złącza rur P23 +P91 spoiwem 2,25Cr, IMo, 0,25V, ł,5W [1]
Warstwa

Metoda
Spawania

1
2-3
4-6
7

141 (TIG)
111(E)
111 (E)
111 (E)

Spoiwo

Średnica
[mm]

Prąd spawania [A]

Napięcie
[V]

2,5
2,5
4,0
4,0

125-140
75-90
150-180
150-180

15-22
20-25
20-25
20-25

WZ CrWV22
EZCrWV2 1.5

O.

SWC P23

Spoina

SWC P91

Badany obszar złącza

Rys.6. Praca łamania złącza rur ze stali P23 + P91 spawanego elektrodami: 2,25Cr, 1 Mo,
0,25V, 1,5W [1]
400

Rys.7. Makrostruktura i rozkład twardości w złączu rur ze stali P23 + P91 spawanym
materiałami dodatkowymi 2,25Cr, IMo, 0,25V, 1,5W [3]
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3. WŁASNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH WYŻARZONYCH W TEMPERATURZE
550°C I 600°C PRZEZ 3000 110000 GODZIN
Z obu złączy spawanych pobrano odcinki próbne, które poddano następnie długotrwałemu wyżarzaniu w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach w temperaturze 550°C i 600°C
w piecach maszyn zainstalowanych w laboratorium pełzania. Po upływie 3000 i 10000 godzin
odcinki próbne wyjęto z pieców i wykonano z nich próbki do badań udarności, próby rozciągania i badań metalograficznych. Powierzchnię próbek do badań udarności wyszlifowano i
wytrawiono w celu ujawnienia makrostruktury i dokładnego umieszczenia karby Charpy V w
wąskiej SWC i w środku spoiny. Wyniki badań udarności przeprowadzonych w temperaturze
pokojowej przedstawiono na rysunkach 8+11. Na wykresach zamieszczono również pracę
łamania złączy niepoddanych długotrwałemu wyżarzaniu [1].
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Rys.8. Praca łamania złącza rur ze stali P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi
o składzie chemicznym stali P91 (9% Cr, 1% Mo) w stanie wyżarzonym w
temperaturze 550°C i 600°C w czasie 3000 godzin [7]
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Rys. 9. Praca łamania złącza rur ze stali P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi
o składzie chemicznym stali P91 (9% Cr, 1% Mo) w stanie wyżarzonym w
temperaturze 550°C i 600°C w czasie 10000 godzin [7]
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Rys. 10. Praca łamania złącza rur "ze stali P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi
o składzie chemicznym stali P23 (2,25% Cr, 1% Mo, 0,25% V, 1,5% W) w stanie
wyżarzonym w temperaturze 550°C i 600°C w czasie 3000 godzin [7]
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Rys.ll. Praca łamania złącza rur ze stali P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi
o składzie chemicznym stali P23 (2,25% Cr, 1% Mo, 0,25% V, 1,5% W) w stanie
wyżarzonym w temperaturze 550°C i 600°C w czasie 10000 godzin [7]
Próby rozciągania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Instron 1115 w
temperaturze pokojowej i w 600°C. Wyniki badań zestawiono na rysunkach 12 i 13 w postaci
wartości umownej granicy plastyczności (Ro^), wytrzymałości na rozciąganie (Rm) i wydłużenia (A5). Wszystkie próbki zerwały się w materiale rodzimym stali P23. Na wykresach zamieszczono również własności wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i w 550°C stali
P23 niepoddanej długotrwałemu wyżarzaniu.
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Rys. 12. Własności wytrzymałościowe w temperaturze 20°C i 600° złącza rur ze stali
P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi o składzie chemicznym stali P91
(9%Cr, l%Mo) w stanie wyżarzonym w temperaturze 550°C i 600°C w czasie:
a) 3000 godzin, b) 10000 godzin [7]
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Rys. 13. Własności wytrzymałościowe w temperaturze 20°C i 600° złącza rur ze stali
P91 + P23 spawanego materiałami dodatkowymi o składzie chemicznym stali P23
(2,25%Cr, ł%Mo, 0,25%V, 1,5%W) w stanie wyżarzonym w temperaturze 550°C i
600°C w czasie: a) 3000 godzin, b) 10000 godzin [7]
Mikrostruktury poszczególnych obszarów mieszanych złączy spawanych rur ze stali
P91 + P23, tzn. materiału rodzimego, SWC i spoiny, niepoddanych długotrwałemu wyżarzaniu i po wyżarzeniu w temperaturze 600°C przez 3000 godzin, zamieszczono na rysunkach
14-19 [6].
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Rys. 14. Mikrostruktury materiału rodzimego stali P91. SEM, po w. 2000 x
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Rys. 15. Mikrostruktury SWC stali P91. SEM, pow. 3000 x i 2000 x
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Rys. 16. Mikrostruktury materiału rodzimego stali P23. SEM, pow. 2000 x
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Rys. 17. Mikrostruktury SWC stali P23. SEM, pow. 300 x i 2000 x
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Rys. 18. Mikrostruktury spoiny wykonanej materiałami dodatkowymi o składzie chemicznym
stali P91 (9% Cr, 1% Mo). SEM, pow. 2000 x
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Rys. 19. Mikrostruktury spoiny wykonanej materiałami dodatkowymi o składzie chemicznym
stali P23 (2,25% Cr, 1% Mo, 0,25% V, 1,5% W). SEM, pow. 2000 x

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Stale badanych złączy spawanych różnią się pod względem składu chemicznego (tablica 1) i wynikających stąd przemian strukturalnych. Jak wynika z wykresów przemiany austenitu CTPc-S (rys.l), w SWC stali P23 w całym zakresie czasu stygnięcia ts/5 złączy spawanych będą występowały struktury bainityczne o twardości nieprzekraczającej 320 HV. Natomiast w stali P91 zachodzi przemiana martenzytyczna niezależnie od czasu stygnięcia ts/5, a
maksymalna twardość SWC dochodzi do 430 HV.
Złącza doczołowe rur <>
f 219 x 25 mm spawano spoiwami odpowiadającymi pod
względem składu chemicznego stali P91 (9Cr, lMo) i stali P23 (2,25Cr, lMo, 0,25V, 1,5W) z
podgrzaniem do temperatury 180°C. Temperatura międzyściegowa nie przekraczała
350°C. Złącza wyżarzono odprężająco w temperaturze 750°C przez 2 godziny.
Z wykresu rozkładu twardości na przekroju złącza spawanego spoiwem o składzie
chemicznym stali P91 (rys. 4) widoczne jest, że maksymalna twardość spoiny nie przekracza
260 HV5. W wyniku reaktywnej dyfuzji węgla ze stali P23 o małej zawartości chromu do
spoiny (9%Cr) występuje miejscowe obniżenie twardości w wąskim obszarze SWC stali P23.
W złączu spawanym spoiwem o składzie chemicznym stali P23 dyfuzja reaktywna węgla
zachodzi ze spoiny do stali P91, w wyniku tego obserwuje się niewielki spadek twardości
w przylegającym do linii wtopienie wąskim obszarze metalu spoiny oraz pewien wzrost twardości w SWC stali P91 (rys.7). Twardość spoiny nie przekracza 200 HV5.
Oprócz własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i w temperaturze
eksploatacji oraz wytrzymałości na pełzanie, ważną charakterystyką stali i złącza spawanego
jest udarność decydująca o odporności na kruche pękanie instalacji podczas ciśnieniowej próby wodnej i późniejszej pracy z uwzględnieniem okresowego wyłączania i włączania bloku
energetycznego. Na rysunkach 8^-11 przedstawiono wyniki badań udarności obu złączy spawanych w stanie wyjściowym i po wyżarzeniu w temperaturze 550°C i 600°C przez 3000 i
10000 godzin.
Nie stwierdzono wpływu długotrwałego wyżarzania na pracę łamania materiału rodzimego stali P23, która jest wysoka (powyżej 150). Struktura stali po wyżarzeniu w 600°C
przez 3000 godzin nie ulega istotnym zmianom (rys. 16).
Praca łamania SWC jest niższa, a wyniki wykazują większy rozrzut, co jest spowodowane brakiem możliwości umieszczenia wierzchołka karbu Charpy V zawsze w obszarze o
tej samej strukturze. Po wyżarzeniu w temperaturze 550°C i 600°C przez 3000 h stwierdzono
nawet pewien wzrost pracy łamania w stosunku do stanu wyjściowego (rys.8 i 10). W mikrostrukturze widoczna jest większa liczba drobnych wydzieleń węglików w porównaniu do stanu przed wyżarzeniem (rys. 17). Wyżarzenie w 600°C przez 10 000 godzin powoduje obniżenie pracy łamania (rys. 9 i l l ) .
Materiał rodzimy stali P91 po wyżarzeniu charakteryzuje się niższą pracą łamania niż
stal P23, z tym, że nawet po czasie 10000 godzin wartość pracy łamania nie spada poniżej 50J
(rys.9 i l l ) . Widoczna jest większa liczba drobnych wydzieleń węglików (rys. 14).
SWC stali P91 w złączu spawanym spoiwem niżej stopowym wykazuje niższą pracę
łamania w stanie wyjściowym niż SWC w złączu ze spoiną o zawartości 9% chromu
(rys.8, 9 i 10, 11). Może to być spowodowane wzbogaceniem w węgiel wąskiego obszaru
SWC stali P91 w wyniku jego dyfuzji ze spoiny (rys.7). Długotrwałe wyżarzanie (10000 h)
powoduje dalszy spadek pracy łamania dla obu złączy (rys.9 i 11). W porównaniu do SWC w
stanie wyjściowym, w mikrostrukturze jest większa liczba wydzielonych węglików (rys. 15).
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Jeśli chodzi o dacze spawane spoiwem o składzie chemicznym stali P91, to najniższą
prace łamania w stanie wyjściowym (śr. 19J) wykazuje spoina (rys.8 i 9) o gruboziarnistej
strukturze odpuszczonego martenzytu (rys. 18). Po wyżarzeniu nie stwierdzono obniżenia pracy łamania, a nawet niewielki jej wzrost. Struktura jest zbliżona do stanu wyjściowego, przy
czym widoczna jest większa liczba drobnych wydzieleń węglików.
Spoina złącza spawanego materiałem dodatkowym niżej stopowym (2,25Cr, lMo,
0,25V, 1W) charakteryzuje się wyższą pracą łamania (śr. 77J - rys. 10 i 11) a jej strukturę
stanowi odpuszczony bainit (rys. 19). W stanie po wyżarzeniu praca łamania ulega obniżeniu,
a w mikrostrukturze spoiny widoczne są drobne wydzielenia węglików.
Własności wytrzymałościowe badanych złączy spawanych rur ze stali P91 + P23
(rys. 12 i 13) różnią się między sobą w mniejszym stopniu niż ich odporność na kruche pękanie, oceniana w oparciu o próbę udarności. Jak już wspomniano, wszystkie próbki badane
zarówno w temperaturze pokojowej jak i w 600°C zerwały się materiale podstawowym stali
P23 o niższej wytrzymałości (patrz tablica 2).
Własności wytrzymałościowe (Ro,2, Rm) w temperaturze 20°C obu złączy spawanych,
wyżarzonych w temperaturze 550°C i 600°C przez 3000 i 10000 godzin, są zbliżone do odpowiednich własności stali P23 w stanie niewyżarzonym (rys.12 i 13). Mniejsze jest wydłużenie A5 złączy spawanych, co jest wynikiem niższych własności plastycznych spoiny w porównaniu do materiału podstawowego. Próby rozciągania próbek wyżarzonych przez
10 000 godzin, przeprowadzone w temperaturze 600°C, również nie wykazały istotnych różnic między obu złączami rur (rys.l2b i 13b). Nieco większą wartość Rot2 i R m uzyskano dla
złącza spawanego spoiwem niżej stopowym wyżarzonym przez 3000 godzin.
5. WNIOSKI
1. Do spawania złączy mieszanych rur ze stali P91 + P23 korzystniej jest stosować spoiwa o
składzie chemicznym stali P23, dające spoiny u wyższej udarności. Wytrzymałość na rozciąganie złączy nie jest niższa od wytrzymałości stali P23. Również w próbie statycznego
rozciągania złączy wyżarzonych przez 3000 i 10000 godzin w temperaturze 550°C i
600°C, przeprowadzonej zarówno w temperaturze pokojowej jak i w 600°C, próbki zrywają się w materiale podstawowym stali P23.
2. Po długotrwałym wyżarzaniu najwyższą pracą łamania charakteryzuje się nadal materiał
podstawowy stali P23. Odporność na kruche pękanie spoiny wykonanej spoiwem o składzie stali P23 jest również wyższa niż spoiny wykonanej wysokostopowym materiałem
dodatkowym o składzie chemicznym stali P91.
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WYKORZYSTANIE TECHNIKI SYMULACJI W BADANIACH
WŁASNOŚCI PLASTYCZNYCH RÓŻNYCH OBSZARÓW
STREFY WPŁYWU CIEPŁA STALI P91
MIROSŁAW ŁOMOZIK
Instytut Spawalnictwa, Gliwice
Omówiono zjawiska strukturalne zachodzące w obszarze SWC przy spawaniu
wielowarstwowym. Ponadto zaprezentowano przykłady wyników badań mających na celu
określenie własności plastycznych (pracy łamania i twardości) obszarów SWC stali P91
w oparciu o techniką symulacji.
1. WPROWADZENIE
W trakcie procesu spawania obszary materiału podstawowego przylegające do spoiny
zostają nagrzane do wysokich temperatur, znacznie powyżej temperatury Ac3 a następnie
stygną z różnymi prędkościami. Na skutek zmian strukturalnych wywołanych
oddziaływaniem spawalniczych cykli cieplnych, w przyspoinowym obszarze materiału
spawanego tworzy się strefa wpływu ciepła (SWC).
Bezpieczeństwo w czasie eksploatacji konstrukcji spawanych jest nierozerwalnie
związane z jakością i własnościami mechanicznymi połączeń spawanych. Praca w
warunkach, kiedy połączenie spawane podlega oddziaływaniu zmiennych i często
dynamicznych obciążeń, jednymi z najważniejszych jego własności, obok własności
wytrzymałościowych, okazują się własności plastyczne a zwłaszcza w rejonie SWC złącza
spawanego.
Obecnie, ze względu na stopień zużycia, spawanych instalacji energetycznych
występują ich awarie i trzeba się liczyć z tym, że będą one występowały także w przyszłości.
Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku byłaby wymiana w całości starych konstrukcji
na nowe. Najczęściej jednak ze względów technicznych i ekonomicznych takie rozwiązanie
jest niemożliwe. Dlatego konieczne jest wykonywanie napraw i remontów konstrukcji
spawanych.
2. ZJAWISKA ZACHODZĄCE W OBSZARZE SWC PRZY SPAWANIU
WIELOWARSTWOWYM
Obszar SWC złącza spawanego nie jest obszarem jednorodnym lecz można w nim
wyróżnić kilka podstref różniących się pod względem morfologicznym a także pod względem
własności wytrzymałościowych i plastycznych. Rozkład obszarów w SWC złącza spawanego
ze stali niskostopowej przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Rozkład obszarów strukturalnych w SWC złącza stali niskostopowej w funkcji
temperatury w nawiązaniu do układu równowagi żelazo-węgiel [1 +• 3]
Symbole na rysunku 1 oznaczają odpowiednio [4 •*• 7]:
CGHAZ (z ang. Coarse Grain HAZ) -

obszar

SWC

o

strukturze

gruboziarnistej

FGHAZ (z ang. Fine Grain HAZ) - obszar SWC o strukturze drobnoziarnistej, temperatura
powyżej Acs (1150 > T . , > 900°C),
ICHAZ (z ang. Intercritical HAZ) - obszar SWC o strukturze odpowiadającej zakresowi
temperatur Ac3 + Aci (900 > T ^ > 700°C),
SCHAZ (z ang. Subcritical HAZ) - obszar SWC o strukturze odpowiadającej temperaturom
niższym od Aci (700 > Tmax > 600°C).
Podczas spawania wielowarstwowego przy układaniu kolejnych ściegów (lub warstw)
spoiny w obszarze SWC zachodzi oddziaływanie kolejnych cykli cieplnych i w rezultacie
powstają struktury metalograficzne o zróżnicowanych własnościach mechanicznych
(wytrzymałościowych i plastycznych). Ponadto przy spawaniu wielowarstwowym,
w niektórych rejonach SWC tworzą się strefy struktur odpuszczonych. Z punktu widzenia
własności plastycznych, a zwłaszcza udarności, najbardziej niekorzystnym obszarem SWC
jest obszar o strukturze gruboziarnistej CGHAZ. W efekcie wzajemnego nakładania się na
siebie kolejnych cykli cieplnych pewne rejony obszaru CGHAZ zostają powtórnie nagrzane
do temperatur międzykrytycznych w zakresie pomiędzy Aci a Ac3, i w rezultacie tego po
ochłodzeniu utrzymuje się obszar w dalszym ciągu o strukturze gruboziarnistej ICCGHAZ
(z ang. Intercritically Reheated Coarse Grained HAZ). Obszar ICCGHAZ wykazuje równie
niekorzystne własności plastyczne jak obszar CGHAZ.
W obszarze SWC rzeczywistego złącza spawanego rejony różniące się morfologią
struktury oraz własnościami charakteryzują się bardzo małymi szerokościami, rzędu ułamków
milimetra co powoduje, że przy badaniu udarności promień karbu nacięty na próbce
wynoszący 0,25 mm jest niejednokrotnie większy od szerokości badanej strefy. Dlatego
wykorzystanie techniki symulacji jest w takiej sytuacji niezwykle przydatne.
Zastosowanie techniki symulacji do uzyskania w stali różnych obszarów SWC
odpowiadających obszarom występującym w rzeczywistym złączu spawanym ma następujące
zalety:
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1.

umożliwia zasymulowanie w stali wybranego pod względem struktury obszaru SWC o
takiej szerokości, która nie stwarza trudności w nacięciu karbu w próbce do badania
udarności;

2.

ułatwia przeprowadzenie mikroskopowych badań metalograficznych poszczególnych
obszarów SWC dla konkretnych parametrów cykłi cieplnych;
umożliwia uchwycenie kierunku zmian struktury oraz własności plastycznych
(udarności i twardości) w funkcji wielokrotnych cykli cieplnych bez konieczności
wykonywania rzeczywistych złączy spawanych.

3.

Ponadto należy zauważyć, że w rzeczywistym złączu spawanym, rejony SWC
o najbardziej niekorzystnych własnościach plastycznych (CGHAZ, ICCGHAZ) są otoczone
obszarami o strukturach bardziej plastycznych, które korzystnie oddziałują na badaną SWC.
Z tego względu w rzeczywistym złączu spawanym wartości udarności są wyższe
od udarności uzyskiwanych na próbkach z symulowanymi obszarami SWC dla tych samych
parametrów cykli cieplnych.
3. SYMULATOR CYKLI CIEPLNO-ODKSZTAŁCENIOWYCH
O przydatności użytkowej połączenia spawanego w znacznym stopniu decydują
własności strefy wpływu ciepła. Na własności te wpływa mikrostruktura SWC, która jest
zależna od składu chemicznego spawanego materiału i od cyklu cieplnego spawania.
W badaniach zmian własności SWC stali P91 pod wpływem wielokrotnych cykli cieplnych
wykorzystano technikę symulacji. Zastosowana metodyka badań polegała na poddawaniu
próbek o niewielkich rozmiarach oddziaływaniu nakładających się na siebie cykli cieplnych
o różnych wartościach temperatur maksymalnych Tmax i czasów stygnięcia tg/5 i pozwoliła na
uzyskanie w badanej stali zasymulowanych obszarów SWC o różnej morfologii struktury.
Widok urządzenia stosowanego do symulacji spawalniczych cykłi cieplnych znajdującego się
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach przedstawiono na rysunku 2.

Rys.2. Symulator
spawalniczych
Spawalnictwa w Gliwicach

cykłi

cieplno-odkształceniowych
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w

Instytucie

4. PROGRAM I PRZEBIEG BADAŃ SYMULACYJNYCH RÓŻNYCH OBSZARÓW
SWC W STALI XlOCrMoVNb 9.10 (P91) [8]
W badaniach użyto stopowej stali martenzytycznej w gatunku XlOCrMoVNb 9.10
(P91), której skład chemiczny zamieszczono w tablicy 1.
Tablica 1. Skład chemiczny stali XlOCrMoVNb 9.10 (P91)
Zawartość
C
Mn
Si
P
S
XlOCrMoVNb 9.10 0,10 0,41 0,33 0,018 0,001
wg ASTM A335
0,08 0,30 0,20 max. max.
0,015 0,010
0,12 0,60 0,50
Stal

pierwiastka w [%]
Cr
Ni
V Alrozp. Nb
Mo
8,27 0,25 0,876 0,18 0,007 0,08
8,00 max. 0,85 0,18 max. 0,06
0,40
0,04
9,50
1,05 0,25
0,10

Ze względu na skład chemiczny stal P91 niezależnie od szybkości chłodzenia zawsze
uzyskuje strukturę martenzytu i nie wykazuje takiej różnorodności struktur jak to wynika
z rysunku 1. Nie mniej jednak w wyniku oddziaływania nakładających się cykli cieplnych
spawania o różnych parametrach (różne wartości temperatur maksymalnych cykli oraz
czasów stygnięcia tg/s) w obszarach SWC stali P91 zachodzą znaczące pod względem
morfologii i własności zmiany struktury martenzytu.
Z badanej stali wykonano próbki przeznaczone do symulowania cykli cieplnych
spawania. Próbki miały kształt, wymiary oraz karb typu Charpy V odpowiednie do badania
udarności. Następnie przy użyciu symulatora cykli cieplno - odkształceniowych w próbkach
zasymulowano obszary SWC o różnych strukturach i własnościach w warunkach
oddziaływania wielokrotnych cykli cieplnych spawania. Schemat symulacji dla stali P91
zamieszczono w tablicy 2.
Tablica 2. Parametry symulowanych cykli cieplnych spawania w stali P91
Obszar SWC
CGHAZ
FGHAZ
ICCGHAZ
SRCGHAZ
Cykl odpuszczający
gdzie:

Temperatura Tmax [°C] cyklu
1
2
3
1250
1250
950
1250
860
1250
750
790
1250
550

Czas stygnięcia tg/s [s]
6
24
60
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T ^ - temperatura maksymalna cyklu cieplnego, °C;
tg/5 - czas stygnięcia w zakresie temperatur pomiędzy 800 a 500°C, s;
CGHAZ - obszar SWC o strukturze gruboziarnistej; cykl pojedynczy;
FGHAZ - obszar SWC o strukturze drobnoziarnistej; TmaX drugiego cyklu
wyższa od temperatury Ac3;
ICCGHAZ - powtórnie nagrzany gruboziarnisty obszar SWC; T ^ drugiego
cyklu mieści się w zakresie pomiędzy temperaturami Aci i Ac3;
SRCGHAZ - powtórnie nagrzany
gruboziarnisty
obszar
SWC;
Tmax drugiego cyklu niższa od temperatury Aci;
Cykl odpuszczający - cykl potrójny; TmaX drugiego i trzeciego cyklu poniżej
temperatury Aci.

Na próbkach z symulowanymi obszarami SWC przeprowadzono badania udarności w
temperaturze otoczenia, badania metalograficzne mikroskopowe oraz pomiary twardości
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sposobem Vickersa przy obciążeniu lkG (HV1). Przykłady wyników badań mikroskopowych
symulowanych obszarów SWC stali P91 przedstawiono na rysunku 3.

Traw. FeCl?
Pow. 1000 x
a) Material rodzimy. Martenzyt odpuszczony. Praca
łamania: 207.7 J. Twardość: 228 HV1.

Traw. FeCl?
Pow. 1000 x
b) Obszar CGHAZ. Martenzyt. Praca łamania: 14 J.
Twardość: 400 HV1.

Traw. FeCl?
Pow. 1000 x
c) Obszar FGHAZ. Martenz\1. Praca łamania: 199 J.
Twardość: 394 HV1.

Traw. FeCl3
Pow. 1000 x
d) Obszar ICCGHAZ. Martenzji. Praca łamania: 21 J.
Twardość: 428 HV1.

Pow. 1000 x
Traw. FeCl?
e) Obszar SRCGHAZ. Martenz>1. Praca łamania: 22 J.
Twardość: 347 HV1.

Traw. FeCl3
Pow. 1000 x
f) Obszar po cyklu odpuszczającym. Martenzyt. Praca
łamania: 60.3 J. Twardość: 369 HV1.

Rys. 3. Mikrostruktury różnych obszarów SWC symulowanych na stali P9l dla czasu
stygnięcia t 8 / 5 = 6 s
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Z rysunku 3 widać, że w zależności od parametrów kolejnych cykli cieplnych
następuje zmiana morfologii struktury martenzytu począwszy od form iglastych (CGHAZ)
poprzez struktury drobnoziarniste (FGHAZ) aż do struktur gruboziarnistych z wyraźnie
zaznaczonymi granicami ziarn udekorowanymi wydzieleniami węglików (np. SRCGHAZ).
Przykłady wyników badania pracy łamania oraz pomiarów twardości symulowanych
obszarów SWC stali P91 przedstawiono na rysunkach 4-^6.
STAL P81 - CZAS STYGNIĘCIA Ua = 6 [s]
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Rys A Porównanie pracy łamania KV i twardości HV1 różnych obszarów symulowanej SWC
stali P91 dla czasu stygnięcia tg/s = 6 s

STAL P91 - CZAS STYGNIĘCIA ta/s = 24 [s]
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Rys.5. Porównanie pracy łamania KV i twardości HV1 różnych obszarów symulowanej SWC
stali P91 dla czasu stygnięcia ts/s = 24 s
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STAL P91 - CZAS STYGNIĘCIA tm = 60 [s]
OKV4HV1
250

200

1

360

^383

207,7

361

A369

!

. • ' ' J

i

2

50

.

:

:!

i -,:::;|

73,7

55,3

43,3
\

'"' "

"•' i

i ::• 1228

-i

j

CGHAZ

f-

•

—

FGHAZ

'
ICCGHAZ

SRCGHAZ

Symulowane obszary SWC

'8
200 "E
100

12
h-

300 ^
X
250 -o

150 I-

•: j

i ••!

400
350

149,3

ISO

o

Q.

450

4-422

J

Temper bead

h
Materiał rodzimy

50
0

Rys.6. Porównanie pracy łamania KV i twardości HV1 różnych obszarów symulowanej SWC
stali P91 dla czasu stygnięcia ts/5 = 60 s
Analizując wpływ czasu stygnięcia U/s na twardość i pracę łamania zasymulowanych
obszarów SWC w stali P91 można zauważyć, że:
a) wydłużanie czasu stygnięcia tg/5 nie powoduje znaczącego spadku twardości,
b) najwyższymi wartościami pracy łamania charakteryzuje się obszar SWC
o strukturze drobnoziarnistej FGHAZ uzyskany po podwójnym cyklu cieplnym, dla
którego temperatura maksymalna drugiego cyklu przekraczała wartość temperatury
c) nie obserwuje się jednoznacznego wpływu czasu stygnięcia na pracę łamania
gruboziarnistych obszarów SWC (ICCGHAZ i SRCGHAZ). Wyjaśnienie tego
zjawiska przedstawiono poniżej.
Martenzyt występujący w strukturze stali P91 w stanie dostawy nazwano martenzytem
„pierwotnym" a martenzyt tworzący się w strukturze w wyniku przemian zachodzących
w stanie stałym pod wpływem kolejnych cykli cieplnych nazwano martenzytem „wtórnym".
Ponieważ w czasie działania spawalniczych cykli cieplnych czasy nagrzewania są krótkie
a temperatury maksymalne kolejnych cykli niezbyt wysokie (oscylują wokół temperatury
Aci), dlatego nie cały „pierwotny" martenzyt ulega przemianie w austenit lecz tylko jego
część. Z kolei podczas chłodzenia następuje przemiana odwrotna i w osnowie martenzytu
„pierwotnego" pojawia się martenzyt „wtórny". Martenzyt „wtórny" z uwagi na
niejednorodność składu chemicznego zostaje wzbogacony w składniki stopowe jak również
staje się bardziej przesycony węglem. Ponadto wydłużanie czasu stygnięcia tg/s sprzyja
zwiększeniu ilości wydzieleń utwardzających w postaci węglików rozłożonych głównie na
granicach ziarn. Obecność w strukturze stali zarówno martenzytu „wtórnego" jak i wydzieleń
wpływa na pogorszenie własności plastycznych gruboziarnistych obszarów SWC.
W celu potwierdzenia słuszności przyjętej interpretacji zjawisk przeprowadzono
badania na elektronowym mikroskopie transmisyjnym (TEM), a przykład wyników badań
przedstawiono na rysunku 7.
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Cienka folia
ł - lnarteiizyt „pierwotny"
2 - marteiizvt ..wtórny"

pow. 10 000

Cienka folia

pow. 30 000

Wydzielenia węglików typu M3C5 na granicy byłego
ziarna austenitu

Rys.7. Symulowany obszar SWC stali P91 - ICCGHAZ - z widocznymi polami martenzytu
wtórnego
5. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć ogólny wniosek,
że poddanie gruboziarnistych obszarów SWC w stali P91 oddziaływaniu cykli
odpuszczających pozwala na poprawę ich własności plastycznych (pracy łamania, twardości),
przy czym najlepsze rezultaty uzyskuje się dla krótkich czasów stygnięcia tg/5 np. 6 sekund.
Zastosowanie techniki symulacji umożliwiło bardziej precyzyjne badanie różnych obszarów
SWC w porównaniu do warunków jakie występują w rzeczywistym złączu spawanym z
uwagi na szerokości poszczególnych obszarów strukturalnych.
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NOWE TECHNOLOGIE ENERGETYKI JĄDROWEJ
STEFAN CHWASZCZEWSKI
Instytut Energii Atomowej, Świerk
1. WSTĘP
Niezależnie od obecnie formułowanych prognoz, ludzkość - jeżeli nie spowoduje w
międ:zyczasie samozagłady - będzie musiała wykorzystać do swojego rozwoju energię
jądrową. Źródłem energii we wszechświecie są bowiem przemiany jądrowe, a
wykorzystywane obecnie organiczne surowce kopalne (węgiel, ropa czy gaz) są w zasadzie
nośnikami energii przemian jądrowych wytwarzanymi przez przyrodę ze znikomą
wydajnością przez miliardy lat. Wg [1] nagromadzone przez miliardy lat paliwa organiczne
zmagazynowały 1,5% energii dostarczanej rocznie ziemi przez słońce - w rzeczywistości
wielki naturalny reaktor termojądrowy. Istniejące w ziemi radioaktywne izotopy (Potas 40,
Tor 232, Uran 235 i Uran 238 wraz z produktami rozpadu) posiadają energię prawie dziesięć
milionów razy większą niż roczna porcja energii słońca otrzymywanej przez ziemię. Zapasy
uranu, których wydobycie jest ekonomicznie uzasadnione, pozwalają na uzyskanie 1,5
rocznej porcji energii słońca na ziemi, w reaktorach na neutronach termicznych i ponad
pięćdziesiąt razy więcej w reaktorach powielających. Na rysunku 1 przedstawiono
zestawienie zasobów i zużycia energii wg danych na rok 2000 [1,2].
Energetyka jądrowa rocznie
Energia odnawialna rocznie
Globalne wykorzystanie energii pierwotnej rocznie
Energia w uranie w cenie <250$/kg reaktory powielające
Energia w uranie w cenie <250$/kg reaktory wodne
Energia przemian w radioaktywnych izotopach w ziemi
Energia w rozpoznanych paliwach organicznych
Energia słoneczna rocznie
1,E- 1,E- 1,E- 1,E- 1,E- 1.E- 1.E 1,E 1,E 1,E 1.E 1,E 1,E
+07

Energia

Rys. 1. Zestawienie światowych zasobów i zużycia energii w 2000 r.
Niezależnie od postępu technologii, który pozwala na wytwarzanie coraz bardziej
energooszczędnych urządzeń i w konsekwencji do ograniczenia apetytu na energię
rozwiniętych krajów świata, w kolejce po surowce energetyczne ustawia się 80% ludności
świata wykorzystujące obecnie 20% energii wytwarzanej na kuli ziemskiej. Wg [2], w okresie
do 2020 roku przewiduje się, że przy przyroście ludności na ziemi na poziomie 1%, przyrost
zapotrzebowania na energię pierwotną wyniesie 1,9%, a na energię elektryczną 2,7 % rocznie.
W krajach europejskich OECD tempo to jest mniejsze - około 2% rocznie. Kraje, w których
obserwowano regres ekonomiczny - kraje byłego Związku Radzieckiego - odnotowują
znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. W krajach, które zostały przyjęte
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do Wspólnoty Europejskiej w latach osiemdziesiątych, takich jak Grecja, Hiszpania czy
Portugalia roczne tempo przyrostu wykorzystania energii elektrycznej przekroczyło 4%. W
krajach kandydujących do UE przyrost ten jest na poziomie 1 % rocznie, ale uwzględniając
udział Polski w tej grupie na poziomie 0,36% rocznie, to w pozostałych krajach jest on
znacznie większy.
Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w nienajlepszej kondycji gospodarczej.
Produkt krajowy brutto na mieszkańca rocznie (PKB ma) na poziomie około 4 900 US$ (dane
za 2002 rok) [3] sytuuje nasz kraj na poziomie nisko rozwiniętych krajów Europy. Niskie jest
również zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce: w 2002 r. 3 600 kWh/ma — brutto
(3 130 kWh/ma - netto1). Wysoka - w stosunku do rozwiniętych krajów Europy - jest
również energochłonność PKB: - 0,64 kWh/US$ w porównaniu do 0,2 kWh/US$ w
rozwiniętych krajach Europy.
Pomimo wysokiej energochłonności PKB, wzrost ekonomiki Polski będzie związany
ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie da się utrzymać istniejących
dysproporcji w poziomie życia społeczeństwa Polski z poziomem życia społeczeństw Unii
Europejskiej. Oznacza to konieczność zrównania poziomów życia naszego społeczeństwa ze
społeczeństwami krajów Unii Europejskiej. Społeczeństwo Polski nie zaakceptuje sytuacji
bycia przez dziesięciolecia krajem drugiej kategorii w Unii Europejskiej ze względu na
poziom życia. Będziemy musieli więcej i efektywniej produkować. Dlatego, podobnie jak
inne kraje włączone do Unii Europejskiej w latach osiemdziesiątych, będziemy dążyć do
wyrównania w rozsądnym czasie naszego zacofania w stosunku rozwiniętych krajów UE.
Polska nie będzie „wyspą" niespotykanych w innych państwach energooszczędnych
technologii. Tak jak w Hiszpanii, Portugalii czy Grecji przyrost zapotrzebowania na energię
elektryczną będzie osiągać poziom około 3s-4% rocznie [2]. W takim tempie, w rozsądnym
horyzoncie czasowym zrównamy się z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej znajdującymi
się w tej samej co Polska strefie klimatycznej.
Wysoka energochłonność PKB jest charakterystyczna dla nisko rozwiniętych krajów
europejskich. Na rys.2 przedstawiono zestawienie wielkości PKB/ma z zapotrzebowaniem na
energię elektryczną kWh/ma (netto) dla wszystkich krajów europejskich. Jak wynika z
przedstawionego rysunku, dopiero przekroczenie poziomu 3 600 kWh/ma oznacza efektywny
wzrost gospodarczy i wzrost PKB.
Już obecnie Polska importuje bardziej szlachetne paliwa organiczne, takie jak ropa czy
gaz. Jednakże jak dotychczas kraj nasz jest samowystarczalny w zakresie surowców
energetycznych wykorzystywanych w elektroenergetyce. Tej sytuacji nie da się utrzymać
przy radykalnym zwiększeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. Decyzja jaki surowiec
i skąd będziemy importować nie tylko wyznaczy cenę energii elektrycznej, lecz również
będzie określać naszą pozycję polityczną. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne
kraju, koszt wytwarzania energii elektrycznej oraz ochronę środowiska najpoważniejszym
konkurentem jest paliwo jądrowe. Zróżnicowane kierunki importu tego surowca, ogromna
koncentracja energii w niewielkiej masie paliwa — co ułatwia transport, możliwość
magazynowania paliwa na okres rzędu kilku lat, preferują wybór tego paliwa.
Wbrew rozpowszechnianym opiniom świat nie rezygnuje z wykorzystania energetyki
jądrowej. W okresie lat 1991 —2000 średnio roczny wskaźnik przyrostu produkcji energii
elektrycznej z elektrowni jądrowych w świecie osiągnęła wielkość 2,3%, w USA 2,35 % a w
krajach „starej" 15 UE wartość 1,7% [2]. Obecnie podjęta jest decyzja budowy nowych
bloków elektrowni jądrowych w Finlandii i Francji. W ostatnim okresie uruchomiono dwa
1

Wykorzystanie energii elektrycznej netto - energia kupiona przez odbiorców finalnych.

78

jądrowe bloki energetyczne w elektrowni Temelin (Czechy) i dwa bloki energetyczne w
elektrowni jądrowej Mochowce (Słowacja). Nie wspomnę tu o budowie nowych elektrowni
jądrowych w Azji. Wbrew rozpowszechnianym informacjom technicznie rozwiązane jest
zagadnienie gospodarki wypalonym paliwem, odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacja
obiektu. Również koszt tej działalności nie jest wysoki i jak wynika z naszych analiz wynosi
około 10 zł na MWh wytworzonej energii [6].
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krajów europejskich (dane z 2000r.)

Monokultura zastosowania węgla w energetyce zawodowej Polski prowadzi do emisji
znacznej ilości gazów cieplarnianych oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Jak pokazano na
rys.3 południowo zachodnia Polska jest obszarem największego w Europie zagrożenia
opadami kwaśnych deszczów. Budowa elektrowni jądrowych, w miejsce wycofywanych z
ruchu elektrowni węglowych, nie tylko nie pogorszyła by ekonomiki wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce, ale niewątpliwie zmniejszyłaby zanieczyszczenie środowiska,
szczególnie, że Unia Europejska wprowadziła poprzez Dyrektywę 2001/80/EC bardzo
restrykcyjne normy ochrony środowiska.
Podjęcie decyzji o wprowadzeniu w Polsce energetyki jądrowej będzie skutkować na
okres kilkudziesięciu lat. W tym czasie prawdopodobnie zostaną wprowadzone nowe
technologie wytwarzania energii z surowców jądrowych. Technologie zasilania procesów
technologicznych energią jądrową, technologie pozwalające na większe wykorzystanie
surowca jądrowego, technologie zmniejszenia szkodliwości wytwarzanych odpadów itp.
Niniejszy referat stanowi przegląd tych technologii, nad którymi pracują naukowcy i
konstruktorzy. Referat przedstawia perspektywy i kierunki rozwoju energetyki jądrowej, z
którymi prawdopodobnie będzie miało do czynienia społeczeństwo polskie w XXI wieku.
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2. ENERGETYKA JĄDROWA XX WIEKU
Pierwszy reaktor jądrowy - czy też pierwsze reaktory jądrowe - były dziełem
przyrody. Przed ponad dwoma miliardami lat izotopowy skład uranu naturalnego stwarzał w
odpowiednich warunkach możliwości powstania samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej
rozszczepienia. Naturalny uran zawierał wtenczas ponad 3% rozszczepialnego izotopu U-235
i przy określonych warunkach środowiskowych taki układ mógł charakteryzować się
współczynnikiem mnożenia większym od jedności. Przypuszcza się, że taki ,,raturalny"
reaktor powstał w Oklo, w Gabonie. Świadczy o tym zmniejszona zawartość U-235 w uranie
wydobywanym w kopalniach uranu w tej miejscowości. Różnica ta, jak się przypuszcza,
może wynikać z wykorzystania rozszczepialnego izotopu U-235 w okresie działania tego
naturalnego reaktora jądrowego.
Po ponad dwóch miliardach lat człowiek powtórzył eksperyment przyrody. Pierwszy
reaktor jądrowy skonstruowany przez człowieka został uruchomiony 2 grudnia 1942 roku
w Chicago. Fakt ten zmienił obraz i historię świata. Reaktor był stymulatorem, niezwykłej w
dziejach świata, rewolucji naukowej, technicznej i kulturowej. Tajemnice budowy atomu,
odkrycia nowych pierwiastków, chemia jądrowa i radiacyjna, wykorzystanie technik
jądrowych w medycynie, wreszcie energetyka jądrowa - ten gwałtowny rozwój nauki i
techniki został zapoczątkowany właśnie poprzez ten fakt.
Wykorzystanie reaktorów jądrowych do wytwarzania energii elektrycznej rozpoczęło
się dopiero po dziesięciu latach. Pierwsze próby wykorzystania energii cieplnej wytworzonej
w reaktorze jądrowym wykonano w USA w 1952 roku. W 1955 roku, w Obnińsku pod
Moskwą uruchomiono pierwszy doświadczalny reaktor energetyczny. Reaktor ten, o mocy 5
MW(e), był protoplastą reaktorów kanałowych, wrzących z grafitowym moderatorem
nazwanych dalej RBMK - LWGR (Light Water cooled Graphite moderated Reactor). W
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1956 roku, w Wielkiej Brytanii uruchomiony został pierwszy blok energetyczny z jądrowym
źródłem energii cieplnej: Calder Hali, reaktor z moderatorem grafitowym chłodzonym
gazem - reaktor określony skrótem GCR (Gas-Cooled, graphite moderated Reactor). Reaktor
ten ciągle jest jeszcze eksploatowany i posiada zezwolenie na eksploatację do 2006 roku.
Od 1960 prowadzono prace nad różnymi konstrukcjami reaktorów energetycznych.
Wśród przemysłowych reaktorów wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej prym
wiodą reaktory lekkowodne wykorzystujące wodę jako moderator i chłodziwo: reaktory
wodne ciśnieniowe - PWR (Pressurized Water Reactor) lub WWER (Wodo Wodjanoj
Energeticzeskij Reaktor) i wrzące - BWR (Boiling Water Reactor). Następnym w kolejności
zmniejszającego się wykorzystania jest reaktor konstrukcji kanadyjskiej - CANDU - PHWR
(Pressurized Heavy Water moderated and cooled Reactor). Dorównują mu zainstalowaną
mocą reaktor RBMK - LWGR (Light Water cooled Graphite moderated Reactor). Pozostałe
typy to reaktory z chłodziwem gazowym: GCR (Gas Cooled, graphite moderated Reactor) i
AGR (Adwanced Gas cooled graphite moderated Reactors. Do produkcji energii (nie tylko
elektrycznej) wykorzystuje się kilka reaktorów powielających na neutronach prędkich (FBR Fast Breader Reactor) Histogram mocy zainstalowanej w różnych typach reaktorów pod
koniec lat dziewięćdziesiątych jest przedstawiony na rysunku 4.
FBR
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Rys.4. Udział różnych typów reaktorów w wytwarzaniu energii elektrycznej w końcu XXw.
Od 1960 roku obserwuje się gwałtowny rozwój energetyki jądrowej. Procesowi temu
sprzyjał bardzo szybki rozwój zapotrzebowania na energię elektryczną w rozwiniętych
krajach świata. Na rysunku 5 przedstawiono wykres wzrostu mocy elektrowni jądrowych. [4]
Rys. 4. Udział różnych typów reaktorów w wytwarzaniu energii elektrycznej w końcu XX
wieku
Tak szybkiemu przyrostowi mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych w łatach
1970 — 1990 sprzyjał rozwój zapotrzebowania na energię elektryczną w rozwiniętych krajach
Ameryki Północnej i Zachodniej Europy. Niewątpliwie stymulatorem rozwoju energetyki
jądrowej był wyścig zbrojeń atomowych: przemysł energetyki jądrowej wykorzystywał
technologie opracowane dla potrzeb militarnych. Najwięcej elektrowni jądrowych zbudowano
w Ameryce Północnej i w krajach Zachodniej Europy. W krajach tych zbudowano
elektrownie jądrowe o łącznej mocy 239 GW(e), w porównaniu do 46,5 GW(e) w byłych
krajach RWPG i 61,6 GW(e) w krajach wschodniej Azji- w tym 53 GW(e) w Japonii i Korei
Południowej [5].
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Rys. 5. Sumaryczna moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych w poszczególnych latach
Niewątpliwie w najbliższej przyszłości rozwój energetyki jądrowej będzie opierał się
na rozwoju i unowocześnieniu reaktorów lekkowodnych: ciśnieniowych i wrzących. Przy
eksploatacji tych reaktorów zebrano najwięcej doświadczeń. Zmiany konstrukcyjne powinny
doprowadzić do znacznego polepszenia parametrów bezpieczeństwa, minimalizacji ilości
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa, zwiększenia dyspozycyjności oraz
zmniejszenia kosztów inwestycji i okresu budowy bloku energetycznego.
W dalszej perspektywie prawdopodobnie będą budowane reaktory wysokotemperaturowe chłodzone helem. Wysoka temperatura chłodziwa w tych reaktorach pozwoli
wykorzystać je nie tylko do generowania energii elektrycznej, lecz również do zasilania
procesów chemicznych, takich jak rafinacja ropy naftowej, zgazowanie węgla, czy też
wytwarzanie wodoru. Reaktory te odznaczają się wyjątkowymi cechami bezpieczeństwa
opartego na wewnętrznych procesach fizycznych. Dlatego mogą być budowane jako bloki
energetyczne o mocy cieplnej 200 +• 400 MW i mogą być lokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie obszarów mieszkalnych.
Dążenie do zwiększenia stopnia wykorzystania uranu i toru jako paliwa jądrowego
doprowadzi do szerszego wykorzystania reaktorów powielających na neutronach prędkich. W
reaktorach tych nierozszczepialne izotopy U-238 lub Th-232 są przetwarzane na
rozszczepialne: Pu-239 i U-233. Odpowiednia modyfikacja tych reaktorów oraz
wykorzystanie akceleratorów protonów do wytwarzania w procesie spalacji dodatkowych
neutronów umożliwia ich wykorzystanie do transmutacji długożyciowych izotopów
transuranowych

3. REAKTORY NOWEJ (NASTĘPNEJ) GENERACJI
Jak przedstawiłem powyżej, najwięcej doświadczeń zgromadzono z eksploatacji
reaktorów lekkowodnych: ciśnieniowych i wrzących. W okresie niewielkiego przyrostu
zapotrzebowania na energię jądrową - i w konsekwencji na paliwo jądrowe budowane będą
przede wszystkim te reaktory
Korzystając ze zgromadzonych doświadczeń, przedsiębiorstwa, które przygotowują
się do negocjacji nowych kontraktów na budowę elektrowni jądrowych, wspólnie z
konstruktorami i producentami jądrowych bloków energetycznych, przygotowali wymagania
techniczne na elektrownie jądrowe „następnej generacji" (next generation) tzw. Utility
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Requirements. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne, jako
perspektywiczny typ reaktora energetycznego następnej generacji przyjęto reaktor z wodnym
moderatorem i wodnym chłodziwem: reaktory ciśnieniowe i wrzące.
Pojawiły się następujące dokumenty z tej serii:
1. EPRI Utility Requirements Document (URD) - dokument, w którym na bazie
dotychczasowych doświadczeń wynikających z eksploatacji elektrowni jądrowych w USA
sformułowano wymagania dla konstrukcji ulepszonych reaktorów lekkowodnych ALWR
{advanced light water reactor). Wymagania te zostały opracowane przez EPRI — {Electric
Power Research Institute ). Dokument URD określa:
> Bazę normatywną dla opracowania konstrukcji nowych elektrowni uzgodnioną z
Dozorem Jądrowym USA - NRC (Nuclear Regulatory Commission), włączając w
to zestaw sytuacji awaryjnych, które powinny być uwzględnione przy analizach
bezpieczeństwa obiektu;
> Zestaw wymagań standaryzacji konstrukcji obiektu oraz
> Zestaw wymagań technicznych, które wykorzystane przez inwestora dla
opracowania konstrukcji bloku, licencjonowania i budowy.
Opracowany w 1990 roku dokument zawierający ponad 14.000 szczegółowych
wymagań był wykorzystany do opracowania konstrukcji kilku jądrowych bloków
energetycznych. Do chwili obecnej dokument URD doczekał się siedmiu edycji.
2. European Utility Requirements Document (EUR) [6] - document opracowany przez
Agrupacion Electrica para el Desarrollo Technologico Nuclear DTN (Hiszpanią),
Electricite de France (Francją), ENEL (Włochy), KEMA Nederland BV (Holandia),
Nuclear Electric (Wielka Brytania), Tractebel (Belgia) i Vereiningung
Deutscher
Electrizitdtwerke (Niemcy). Prace zostały rozpoczęte w 1992 roku i pierwsza edycja EUR
pojawiła się w r. 1994 a pod koniec 1995 druga edycja tego dokumentu. W 2001 roku
pojawiła się trzecia edycja dokumentu. Dokument ten, przede wszystkim, ustala jednolite
zasady bezpieczeństwa obiektu oraz określa standardy konstrukcji umożliwiające
licencjonowanie obiektu w krajach, których organizacje uczestniczyły w opracowaniu
dokumentu;
3. Japanese Utility Requirement Document (JURD) określa bazę normatywną i
standardy, którym powinny odpowiadać jądrowe bloki energetyczne budowane w Japonii.
Dwa jądrowe bloki energetyczne: ABWR Kashiwazaki - Kariva bloki Nr 6 i 7 zostały
opracowane na bazie JURD.
4. Korean Utility Requirements Document (KURD) i
5. Taiwan Power Company Requirements Documents (TPCRD) bazują w zasadzie na
dokumencie EPRI URD i określają bazę normatywną reaktorów wodnych budowanych w
Korei i Taiwanie.
Polska, w przypadku podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowych, ze względu na
swoje położenie geograficzne, powinna opierać się na wymaganiach EUR [67]. Wymagania
te zostały opracowane - jak to zostało określone w teście dokumentu - dla reaktorów
następnej generacji (next generation). Reaktory te w pełni odpowiadają określeniu podanym
w Uchwale Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 roku: „w sprawie założeń polityki
energetycznej Polski do 2010 roku" w której czytamy: „Za podstawowe kierunki polityki
energetycznej kraju Sejm uważa: ... W zakresie elektroenergetyki ... możliwość budowy
elektrowni jądrowych wyłącznie przy wykorzystaniu nowych generacji reaktorów
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zapewniających efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne". W zakresie
bezpieczeństwa ekologicznego dokument EUR stawia następujące wymagania:
Nr 1.3.4.3. Uwolnienia do atmosfery w przypadku awarii projektowych:
ZaMada się:
(1) brak potrzeby podejmowania jakichkolwiek akcji poza strefą 800 m,
(2) ograniczone skutki ekonomiczne.
Nr 1.3.4.4. Uwolnienia do atmosfery w przypadku awarii ciężkich:
(1) brak potrzeby podejmowania natychmiastowych akcji poza strefą 800 m,
(2) brak potrzeby podejmowania jakichkolwiek akcji poza strefą 3 km od reaktora,
(3) brak konieczności podejmowania długoterminowych akcji poza strefą 800 m.
W odniesieniu do zdarzeń zewnętrznych, reaktor energetyczny zgodnie
wymaganiami EUR powinien być odporny na:
> Trzęsienia ziemi;
> Falę uderzeniową od eksplozji ładunku wybuchowego;
> Upadek samolotu;
> Inne zdarzenia zewnętrzne właściwe dla danego rejonu (huragan, powódź itp.).

z

Dokument EUR określa dopuszczalne prawdopodobieństwo uszkodzenia rdzenia na
mniejsze niż 10"5 na rok, oraz prawdopodobieństwo mniejsze niż 10"* na rok przy
uwolnieniach substancji promieniotwórczych przekraczającymi dopuszczalny poziom.
Reaktor powinien być umieszczony w podwójnej obudowie bezpieczeństwa.
Dokument EUR definiuje parametry bloku określające jego ekonomikę. Wielkość
bloku od 600 MW(e) do 1500 MW(e). Okres eksploatacji bloku nie mniej niż 60 lat.
Dyspozycyjność bloku nie mniejsza niż 87%. Reaktor powinien być przystosowany do pracy
z 50% załadunkiem paliwa MOX. Średnie wypalenie paliwa UO2 do 55 GWdni/tU a
maksymalne do 60 GWdni/tU. W przypadku paliwa MOX 2 średnie wypalenie 41
GWdni/tHM i 45 GWdni/tHM odpowiednio.
Przedstawione powyżej parametry są możliwe do uzyskania dzięki:
-

standaryzacji rozwiązań, prefabrykacji elementów wyposażenia elektrowni,

-

zastosowania nowych materiałów i nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń,

-

zastosowaniu cyfrowych układów sterowania,

-

wyrównaniu rozkładu gęstości generowanej energii w rdzeniu reaktora,

-

zastosowaniu wypalających się trucizn w paliwie,

-

zastosowaniu nowych konstrukcji kaset paliwowych,

-

starannym projektowaniu kampanii paliwowej i wytwarzaniu paliwa dla zadanej
kampanii paliwowej,

-

zastosowaniu nowoczesnych obudów bezpieczeństwa.

W oparciu o przygotowane wymagania w wiodących organizacjach prowadzone są
prace nad nowymi rozwiązaniami reaktorów energetycznych. W tabeli 1 przedstawiono
ewolucyjne konstrukcje reaktorów lekkowodnych następnej generacji znajdujących się w
różnych stadiach opracowań. W dalszej części opracowania przedstawiono rozwiązania
konstrukcyjne poszczególnych obiektów. Na podstawie opracowanych wymagań w Japonii

2

Paliwo MOX jest wytwarzane z wykorzystaniem plutonu uzyskanego z przerobu wypalonego paliwa U0 2 .
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uruchomiono dwa jądrowe bloki energetyczne w Elektrowni Jądrowej Kashiwazaki
Kariwa z reaktorami, które odpowiadały wymogom dokumentu JURD reaktorów ABWR
Tabela 1. Opracowywane ewolucyjne konstrukcje reaktorów lekkowodnych
następnej generacji
Nazwa

Typ

Moc
Dostawca
Stan
MW(e)
konstruktor
ABWR
BWR
1300
GE, Hitachi/Toschiba
Działający
BWR90
BWR
1200
ABB Atom
Projekt
System 80+
PWR
1350
ABB-CE
Projekt
EP 1000
PWR
1000
Westinghouse, Genesi
Projekt
EPR
PWR
1 600
NPI
Projekt
WER
PWR
1000
Atomenergoexport
Projekt
APWR
PWR
1300
Westinghouse, Mitsubishi Koncepcja
Sizewel C
PWR
1250
NNC(UK)
Koncepcja
SWR 1000
PWR
1000
Siemens
Koncepcja
AP-600
PWR
600
Westinghouse
Projekt
MS-600
PWR
600
Mitsubishi
Projekt
VVER-640
PWR
640
Atomenergoeksport
Projekt
HSBWR
BWR
600
Hitachi
Wstępny
AC-600
PWR
600
Chiny (CNNC)
Koncepcja
Stadia opracowań: Koncepcja —> Wstępny(projekt) —• Projekt (produkcyjny)—• Działający
(reaktor).

4. REAKTORY WYSOKOTEMPERATUROWE CHŁODZONE HELEM
Opisane w poprzednim rozdziale reaktory z wodnym moderatorem i chłodziwem
charakteryzują się stosunkowo niską temperaturą medium chłodzącego na wylocie z reaktora
- około 300 °C. Taka, stosunkowo niska temperatura powoduje konieczność zastosowania w
bloku energetycznym specjalnych turbin oraz wykorzystania - ze względu na mniejszą
efektywność - większej ilości wody do chłodzenia kondensatora turbiny. Dodatkowo,
wytworzona energia cieplna w zasadzie może być wykorzystana do zasilania
niskotemperaturowych procesów technologicznych oraz do ciepłownictwa komunalnego.
Dlatego od pierwszych lat rozwoju energetyki jądrowej były prowadzone prace nad
budową reaktora jądrowego, w którym temperatura chłodziwa na wyjściu z rdzenia reaktora
osiągałaby wartość powyżej 600 °C. Chłodziwem w takim reaktorze mógł być tylko gaz.
Dlatego reaktory te oparto na technologii gazowych reaktorów energetycznych budowanych
w Wielkiej Brytanii. Wykorzystując doświadczenia reaktorów typu GCR, zbudowano i
uruchomiono szereg obiektów badawczych oraz instalacji prototypowych. Ważniejsze
prototypowe instalacje z reaktorami wysokotemperaturowymi chłodzonymi helem są
wymienione w poniższej tabeli [7, 8 i 9]:
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Nazwa obiektu

Kraj

W.Brytani Dragon
a
Peach Bottoml
USA
USA

Fort St. Vrain

RFN

AVR

RFN

THTR

Japonia

HTTR

Chiny

HTR-10

Moc

Termin
Przeznaczenie
uruchomienia
wyłączenia
20 MW(t)
1964
Badania paliwa dla
reaktorów wysokotemp.
1977
80 MW(t);40 MW(e)
1967
Badanie technologii
1974
reaktorów HTGR
700
MW(t)
330
Badanie technologii
1979
MW(e)
1989
reaktorów HTGR
33 MW(t); 15 MW(e)
1967
Badanie paliwa w postaci
usypanego złoża.
1989
T~950°C
650
MW(T)
300
1985
Badanie wykorzystania
MW(e)
1989
cyklu torowego
1998
30 MW(t)
Badania zasilania
procesów
technologicznych
10 MW(t)
1999
Próby technologii HTGR
Wytw. en. Elektrycznej

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 1989 wyłączono z eksploatacji i podjęto
decyzję o likwidacji trzech działających obiektów z reaktorami HTGR. Bezpośrednią
przyczyną były konsekwencje katastrofy w Czarnobylu. Jednakże pośrednią przyczyną były
odkrycia nowych złóż gazu ziemnego i perspektywa jego wykorzystania do tych procesów, w
których przewidywano wykorzystanie HTGR.
Koniec lat dziewięćdziesiątych to nieśmiały powrót do tej technologii. Uruchomione
są dwa reaktory badawcze oparte na technologii HTGR[10] [11]. W Republice Południowej
Afryki trwają prace nad konstrukcją modułowego HTGR do wytwarzania energii
elektrycznej[12] [13]. W Rosji działa międzynarodowe konsorcjum opracowujące konstrukcję
HTGR do „spalania" plutonu militarnego [14].
Reaktor wysokotemperaturowy wyróżnia ze wszystkich innych reaktorów specjalna
konstrukcja paliwa. Są to ceramiczne ziarenka paliwa (tlenki, węgliki lub ich kombinacje) o
średnicy około od 0,5 do 0,8 mm, otoczone warstwami pyrolitycznego węgla i węgliku
krzemu. Ta wielowarstwowa otoczka każdego ziarna paliwa pełni funkcję zbiornika
ciśnieniowego zamykającego każdy „rdzeń paliwowy" razem z produktami rozszczepienia
uzyskanymi w procesie wytwarzania energii. Poszczególne ziarna paliwa są następnie
sprasowane do postaci kul lub prętów. W takiej postaci paliwo jest stosowane w reaktorze.
Tradycyjnie, jako chłodziwo w reaktorach wysokotemperaturowych jest stosowany
hel, gaz szlachetny, nie wchodzący w reakcje chemiczne z materiałami konstrukcyjnymi
reaktora i posiadający dużą przewodność cieplną. Przeprowadzone badania wykazały, że
reaktor ten odznacza się znakomitymi cechami bezpieczeństwa:
• zmiana ciśnienia helu w reaktorze nie wywołuje zmian reaktywności,
• znaczna pojemność cieplna matrycy grafitowej działa stabilizująco przy zmianach
mocy reaktora,
• dzięki swojej konstrukcji paliwo może pracować przy bardzo wysokich temperaturach
- do 2 000 °C, temperatura ta znacznie przekracza - dzięki zastosowaniu helu jako
chłodziwa - maksymalne temperatury paliwa w stanach awaryjnych reaktora,
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® mechaniczne uszkodzenia wypalonego paliwa nie prowadzą do uwolnienia produktów
rozszczepienia utrzymywanych w poszczególnych ziarnach paliwa,
® reaktor odznacza się znacznym ujemnym współczynnikiem reaktywności temperatury
paliwa: efekt ten powoduje samoczynne wyłączenie reaktora przy wzroście
temperatury paliwa,
® przy średniej mocy reaktora (< 600 MWt) odpowiednia konstrukcja zbiornika reaktora
z pasywnymi układami odbioru ciepła umożliwia awaryjne schłodzenie reaktora
Szczegóły budowy paliwa, rdzenia reaktora i zbiornika reaktora HTGR przedstawiono na
rysunku 6.
Budowa reaktora HTTR
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Rys. 6. Budowa paliwa, zestawu paliwowego i struktury reaktora HTTR (Japonia)
Wymienione wyżej właściwości reaktora wysokotemperaturowego czynią go
odpornym na awarie spowodowane brakiem cyrkulacji chłodziwa, jak również utratą
ciśnienia chłodziwa w reaktorze. Właściwość ta eliminuję potrzebę stosowania w reaktorach
HTGR szeregu układów zabezpieczających przed wystąpieniem awarii oraz ograniczenia jej
skutków. Walory bezpieczeństwa reaktorów HTGR umożliwiają ich lokalizację w
bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskich. Również ekonomicznie uzasadniona jest
budowa małych, modułowych układów z reaktorami wysokotemperaturowymi, które można
wytwarzać w fabryce a montaż prowadzić na placu budowy. Moduł taki składa się z
wysokotemperaturowego reaktora zestawionego z wytwornicą pary lub z turbiną gazową.
Przewiduje się, że dla reaktorów tego typu okres pomiędzy założeniem fundamentów a
rozruchem modułu będzie nie dłuższy niż 18 miesięcy.
Dzięki wysokiej temperaturze chłodziwa na wyjściu z reaktora, uzyskana z takiego
reaktora modułowego para posiada nadkrytyczne parametry cieplne, umożliwiające uzyskanie
wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej i mniejszymi - dwukrotnie w
porównaniu z reaktorami wodnymi - zrzutami ciepła do otoczenia.
Przy przekroczeniu temperatury chłodziwa powyżej 700 °C opłacalnym staje się
wykorzystanie turbiny gazowej. W tym przypadku możliwe jest osiągnięcie ponad 45%
sprawności w wytwarzaniu energii elektrycznej.
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Wysokie temperatury chłodziwa na wylocie z rdzenia pozwalają na wykorzystanie
reaktora wysokotemperaturowego do zasilania procesów technologicznych, takich jak:
> gazyfikacja węgla;
> synteza amoniaku,
> synteza metanolu,
> synteza kaprolaktanu
> wytwarzanie wodoru.
Opis wyszczególnionych wyżej procesów technologicznych z wykorzystaniem reaktora
wysokotemperaturowego jest przedstawiony w [10].
Reaktor wysokotemperaturowy posiada szereg zalet w zakresie ekonomiki i ochrony
środowiska. Paliwo reaktorów wysokotemperaturowych - z początkowym wzbogaceniem
15,5% - pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia wypalenia, rzędu 120 GWdni/tU
(dwukrotnie wyższe niż w reaktorach wodnych). Jednocześnie charakterystyki neutronowe
tego reaktora umożliwiają wykorzystanie w paliwie plutonu militarnego. W ustalonym
uranowym cyklu paliwowym, w wypalonym paliwie znajduje się dwukrotnie mniej plutonu
na jednostkę wytworzonej energii w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi.
Reasumując, przedstawione charakterystyki modularnych wysokotemperaturowych
reaktorów chłodzonych helem pozwalają stwierdzić, że jest to konstrukcja odznaczająca się
wyjątkowymi - w porównaniu z innymi typami reaktorów energetycznych - parametrami
bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego, znakomicie mniejszym oddziaływaniem na
środowisko i wg [13] niskimi kosztami produkcji energii elektrycznej. Optymiści oceniają
koszt wytworzenia 1 kWh energii elektrycznej w tego typu reaktorze (łącznie z kosztami
gospodarki wypalonym paliwem, kosztami gospodarki odpadami promieniotwórczymi i
kosztami likwidacji obiektu) na 0,011 US$, pesymiści na 0,016 US$. W każdym przypadku
jest to koszt konkurencyjny ze wszystkimi pozostałymi technologiami wytwarzania energii
elektrycznej.
5. REAKTORY POWIELAJĄCE NA NEUTRONACH PRĘDKICH
Rozwój energetyki jądrowej od samego początku postawił na porządku dziennym
sprawę zasobów paliwa. Reaktory na neutronach termicznych - lekkowodne wrzące i
ciśnieniowe, CANDU, gazowe czy wysokotemperaturowe chłodzone helem wykorzystują
maksymalnie 1 +• 2 % wydobywanego naturalnego uranu. Średnio, reaktory na neutronach
termicznych potrzebują do wytworzenia 1 TWh energii elektrycznej około 20 ton uranu
naturalnego. Przy obecnej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych na
poziomie 3 000 TWh rocznie zapotrzebowanie na uran naturalny wynosi około 75 000 ton
rocznie.
Ocena ilości ekonomicznie opłacalnego do wydobycia uranu jest różnie podawana
przez różnych autorów. Od 2,73 min ton do 14 min ton. W każdym przypadku, jest to ilość
wystarczająca przy obecnym poziomie produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądrowych
na kilkadziesiąt a najwyżej na sto kilkadziesiąt lat. Jeśli paliwo jądrowe ma się stać
perspektywicznym surowcem energetycznym muszą zostać uruchomione obiekty
energetyczne wykorzystujące surowiec uranowy w większym stopniu niż to jest osiągalne w
reaktorach na neutronach termicznych.
Znaczące wykorzystanie uranu może być osiągnięte poprzez napromieniowanie
neutronami izotopu U-238 i uzyskanie rozszczepialnego izotopu Pu-239 w procesie:
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Wytworzony w przedstawionej powyżej reakcji pluton jest izotopem rozszczepialnym
i może być wykorzystany jako składnik paliwa jądrowego. Proces ten zachodzi z największą
wydajnością przy oddziaływaniu neutronów prędkich z U-238. Przedstawiona powyżej
reakcja przebiega również w reaktorach na neutronach termicznych. Także w tych reaktorach
znacząca, część energii jest wytwarzana w procesie rozszczepienia plutonu wytworzonego
przy napromienianiu izotopu U-238 neutronami. Jednakże w tych reaktorach wydajność
wytwarzania plutonu jest niewielka i proces ten tylko w niewielkim stopniu powoduje
zwiększenie wykorzystania surowca jądrowego.
Wykorzystanie reaktorów na neutronach prędkich w znaczący sposób zwiększa
wykorzystanie surowca uranowego. Na rysunku 7 przedstawiono zależność wykorzystania
3
surowca uranowego w zależności od współczynnika powielania paliwa w reaktorze. Na
rysunku tym zaznaczono zakres współczynników powielania charakterystyczny dla różnych
reaktorów. Znaczący przyrost wykorzystania surowca jądrowego można osiągnąć dopiero
przy współczynniku powielania większym od jedności, który uzyskuje się w reaktorach
powielających na neutronach prędkich.
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Rys.7. Zależność wykorzystania uranu od współczynnika powielania w reaktorze jądrowym
Wykorzystanie reaktorów powielających na neutronach prędkich w zasadniczy sposób
zmniejsza
ilość
przeznaczonych do składowania wysokoaktywnych
odpadów
promieniotwórczych w tym wypalonego paliwa. Dodatkowo, reaktory powielające na
neutronach prędkich umożliwiają prowadzenie jądrowej transmutacji długożyciowych
aktynowców, o którym procesie będzie mowa w dalszej części referatu.
Reaktory powielające na neutronach prędkich pozwalają wykorzystać tzw. cykl
torowy do wytwarzania izotopów rozszczepialnych. Zawartość toru w środowisku jest
kilkakrotnie większa niż uranu i dochodzi w niektórych złożach do 7%. Tor nie posiada

3

Współczynnik powielania określa ilość plutonu w wyładowanym paliwie w stosunku do ilości
wykorzystanego paliwa.
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izotopu rozszczepialnego tak jak uran, lecz może być w wyniku przemian jądrowych
przekształcony w rozszczepiamy izotop U-233. W tym przypadku wykorzystana jest reakcja:

I w tym przypadku, reakcja ta jest prowadzona w reaktorze powielającym.
Zagadnienie budowy reaktorów prędkich powielających, przeznaczonych do
wykorzystania w większym stopniu uranu jak również toru pojawiło się w latach
pięćdziesiątych,
prawie jednocześnie
z uruchomieniem pierwszych
reaktorów
energetycznych. Oczywiście, budowa tych obiektów związana była z militarnym
wykorzystaniem energii atomowej. Z drugiej strony większość zagadnień związanych z
cywilnym wykorzystaniem reaktorów prędkich powielających rozwiązywana była za
fundusze wojskowe.
Pierwszy opisany w literaturze reaktor na neutronach prędkich - reaktor
CLEMENTINE - uruchomiony został w USA w 1946 roku[19]. Jako chłodziwa w reaktorze
tym zastosowano rtęć. Był to w zasadzie reaktor mocy zerowej wykorzystywany do badań
fizycznych. Następnym, już energetycznym obiektem z reaktorem prędkim był uruchomiony
w grudniu 1951 roku również w USA reaktor EBR-1 o mocy termicznej 1,4 MW i mocy
elektrycznej 200 kW. Od tego momentu obserwujemy gwałtowny rozwój reaktorów prędkich
powielających budowanych nie tylko do produkcji plutonu militarnego, lecz również z myślą
o rozwoju energetyki jądrowej. Z wyjątkiem reaktora EBR-1, w którym zastosowano jako
chłodziwo eutektykę sodowo potasową oraz reaktorów w rosyjskich łodziach podwodnych, w
których zastosowano jako chłodziwo eutektykę ołów - bizmut, we wszystkich budowanych
obiektach tego typu wykorzystano jako chłodziwo ciekły sód. Ponieważ sód chłodzący rdzeń
reaktora posiada wysoką aktywność, pojawiła się konieczność budowy pośredniego obiegu
chłodzenia reaktora, w którym również wykorzystano ciekły sód. Dopiero nieaktywny sód
pośredniego obiegu chłodzenia zasila wytwornicę pary. Ze względu na wysoką temperaturę
sodu w obiegach chłodzenia wytwarzana w wytwornicy para posiada parametry typowe dla
konwencjonalnych elektrowni.
Rdzeń reaktora powielającego składa się z dwóch obszarów. W centralnej części
rdzenia reaktora umieszczone jest paliwo UO2 o wzbogaceniu około 30% koszulko wane stalą
nierdzewną. Strefa powielająca jest zestawiona z paliwa o niższym wzbogaceniu a nawet ze
zubożonego uranu. Po rocznym czy dwuletnim okresie eksploatacyjnym wydobyta część
paliwa z rdzenia czy ze strefy powielającej jest schładzana a następnie poddawana
przerobowi. Przerób wypalonego paliwa w cyklu uranowo - plutonowym jest prowadzony
przy wykorzystaniu procesu PUREX. Technologia ta jest wykorzystywana do przerobu
wypalonego paliwa z reaktorów wodnych i po niewielkich modyfikacjach jest
wykorzystywana do paliwa reaktorów na neutronach prędkich. Podobny proces przerobu
opracowany został dla paliwa w cyklu torowo - uranowym tzw. THOREX. Jednakże oprócz
laboratoryjnych linii technologicznych technologia ta nie została praktycznie zastosowana.
Do 2000 roku zbudowano i uruchomiono 25 reaktorów na neutronach prędkich
włączając w to reaktory mocy zerowej, reaktory prototypowe, demonstracyjne i
energetycznej 5]. Znaczące doświadczenie uzyskano z eksploatacji pięciu elektrowni z
prędkimi reaktorami powielającymi [16]:
1. BN-350 zbudowanym w Forcie Szewczenko nad brzegiem Morza Kaspijskiego w b
ZSRR obecnie Kazachstan. Reaktor ten o mocy termicznej 730 MW był wykorzystywany
do odsalania wody morskiej (100 000 ton dziennie) oraz do produkcji 135 MW energii
elektrycznej. Zawodowa eksploatacja elektrowni i systemu odsalania wody morskiej
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2.

3.

4.

5.

rozpoczęła się w czerwcu 1973 r. i była prowadzona do końca lat dziewięćdziesiątych.
Reaktor, przez cały ten okres był eksploatowany z dyspozycyjnością do ok. 65%
BN-600 zbudowany w elektrowni atomowej Bełojarsk i podłączony do sieci w czerwcu
1975 roku i jest eksploatowany do chwili obecnej ze średnim współczynnikiem
obciążenia 72%. Moc termiczna reaktora 1470 MW moc elektryczna 600 MW.
PFR zbudowany w Wielkiej Brytanii w Dounreay. Reaktor ten o mocy termicznej 600
MW mocy elektrycznej 250 MW osiągnął krytyczność w marcu 1974 roku i był
eksploatowany do marca 1994 r. Współczynnik obciążenia tego reaktora wynosił 35%.
PHENIX, zbudowany we Francji. Reaktor ten o mocy termicznej 560 MW, mocy
elektrycznej 250 MW został uruchomiony w 1973 roku. Do 31 grudnia 1993 roku blok
energetyczny z tym reaktorem wytworzył 21,5 TWh energii elektrycznej. Współczynnik
obciążenia 50,4%.
SUPER PHENIX, zbudowany we Francji, uruchomiony w 1986 roku. Reaktor o mocy
termicznej 2990 MW, moc elektryczna 1242 MW. W 1997 roku, decyzją Rządu Francji
wyłączony z eksploatacji. Przez 11 lat reaktor przepracował na mocy 4,5 roku i wytworzył
7,9 TWh energii elektrycznej.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że tylko reaktor BN-600 był i jest
eksploatowany z rozsądnym współczynnikiem obciążenia w regularnych cyklach. Podobne
doświadczenie eksploatacyjne osiągnięto w przypadku reaktora BN-350 do momentu jego
wyłączenia, które nastąpiło przede wszystkim z powodów politycznych. Cechą
charakterystyczną tych dwóch obiektów było założenie, że pożar wytwornicy pary w wyniku
jej nieszczelności i zetknięcia się ciekłego sodu z wodą jest normalnym stanem
eksploatacyjnym.
Wytwornice pary były umieszczone w oddzielnych boksach
oprzyrządowanych w urządzenia do gaszenia pożarów. Przy wystąpieniu takiego zdarzenia
włączano do eksploatacji zapasową wytwornicę pary bez wyłączania reaktora. Pozytywne
doświadczenie eksploatacji reaktora BN-600 spowodowało podjęcie decyzji budowy drugiego
reaktora energetycznego tego typu: BN-800. Natomiast zbudowane i eksploatowane w
Wielkiej Brytanii i Francji elektrownie jądrowe z powielającymi reaktorami na neutronach
prędkich charakteryzowały się znaczną awaryjnością i w konsekwencji małymi
współczynnikami obciążenia wynikającymi właśnie z powodu pojawiających
się
nieszczelności wytwornic pary.
Spadek zainteresowania technologią powielających reaktorów na neutronach prędkich
nastąpił w momencie zauważalnego spadku rozwoju energetyki jądrowej na świecie.
Ustabilizowanie się zapotrzebowania na jądrowe surowce energetyczne, oraz na materiał
jądrowy dla potrzeb militarnych, spowodował spadek zainteresowania wytwarzaniem plutonu
i w konsekwencji nawet spadek zapotrzebowania na przerób wypalonego paliwa z reaktorów
na neutronach termicznych.
Tym niemniej, szereg krajów planuje budowę reaktorów na neutronach prędkich. W
Japonii, oprócz uruchomionego w 1994 roku bloku energetycznego z reaktorem
powielającym na neutronach prędkich MONJU o mocy elektrycznej 280 MW planuje się
budowę reaktora DFBR o mocy termicznej 1660 MW. W USA ponownie uruchomiono
wyłączony w 1992 roku reaktor pod nazwą FFTR (Fast Flux Test Facility) i planuje się
budowę ALMRc o mocy termicznej 840 MW. Rosja planuje budowę bloków BN-800 i BN1600, a Unia Europejska bloku o mocy termicznej 3600 MW i mocy elektrycznej 1500 MW.
Wszystkie te reaktory bazują na chłodziwie sodowym i uzyskanie odpowiednich
charakterystyk eksploatacyjnych wymaga rozwiązania szeregu problemów natury fizycznej
(dodatni współczynnik reaktywnościowy próżni) i natury technologicznej (technologia
wytwornic pary). Jednym z argumentów przy podejmowaniu decyzji o budowie tych
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obiektów jest konieczność wykorzystania znaczących zapasów militarnego plutonu, który nie
może być w znaczących ilościach wykorzystany w reaktorach na neutronach termicznych.
Propozycja nowej konstrukcji reaktora powielającego na neutronach prędkich została
opracowana w Federacji Rosyjskiej [17] [18] [19]. W reaktorze tym jako medium chłodzące
zastosowano ciekły ołów. Tym samym uniknięto podstawowej sprzeczności sód — woda.
Temperatura ołowiu na wylocie reaktora osiąga wartość 550°C i umieszczona w zbiorniku
reaktora wytwornica pary wytwarza parę o parametrach nadkrytycznych. Dodatkowo ołów
nie reaguje gwałtownie z tlenem zawartym w powietrzu, temperatura wrzenia ołowiu (ponad
2300°C) gwarantuje znaczący margines bezpieczeństwa temperatur chłodziwa. Również ołów
nie aktywuje się w rdzeniu reaktora tak silnie jak sód. Opracowane zostały koncepcje dwóch
reaktorów: BREST 600 (demonstracyjny) i BREST 1200 w blokach energetycznych o mocy
elektrycznej 600 MW i 1200 MW odpowiednio. W trakcie prób jest również technologia
przerobu wypalonego paliwa, w której nie występuje separacja uranu i plutonu. Taka
technologia uniemożliwia wydzielenie plutonu dla celów militarnych.
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STALE ZBIORNIKOWE DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ
WALDEMAR BIŁOUS, EWA HAJEWSKA, WITOLD SZTEKE,
MARTYNA PRZYBORSKA, JAN WASIAK, MARIUSZ WIECZORKOWSKI
Laboratorium Badań Materiałowych IEA, Świerk
W referacie omówiono podstawowe stale stosowane do budowy zbiorników ciśnieniowych
reaktorów wodnych, ich własności oraz wpływ promieniowania na degradacją własności stali
w procesie eksploatacji.
1. WPROWADZENIE
Zakup elektrowni jądrowej jest uzależniony od wielu czynników, miedzy innymi od
polityki rządu, możliwości finansowych (kredyty i cena oraz związany z nimi offset),
akceptacji społeczeństwa i innych. W dniach 18-19 maja 2006r. Stowarzyszenie Elektryków
Polskich i Polskie Towarzystwo Nukleoniczne organizują międzynarodową konferencję nt.:
„Reaktory jądrowe dla Polski", na której będą prezentowane oferty producentów elektrowni
jądrowych. Wydaje się, że najpewniejszy będzie zakup elektrowni z jądrowym reaktorem
energetycznym typu PWR: AP-1000 produkcji amerykańskiej firmy Westinghouse lub EPR1600 produkcji konsorcjum krajów europejskich - obydwa na etapie projektu. Mało
prawdopodobne jest zakupienie reaktora o bardzo wygórowanych parametrach,
wymagającego stosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych o specjalnych
własnościach.
Nas interesują przede wszystkim reaktory wodne, ponieważ w Polsce, jeżeli zapadnie
taka decyzja, najprawdopodobniej będzie budowany właśnie taki reaktor. Są to bowiem
reaktory bezpieczne, pracujące stabilnie, a przede wszystkim długotrwale eksploatowane w
wielu krajach, co powoduje, że ich wady są dobrze znane i większość usterek zastała już
skorygowana.
Spośród reaktorów wodnych najczęściej stosowane są termiczne reaktory typu PWR
(radziecki WWER), w których funkcje moderatora, chłodziwa i reflektora spełnia
demineralizowana i dejonizowana woda lekka pod ciśnieniem dochodzącym do ok. lóMPa,
odprowadzająca ciepło ze strefy aktywnej do wytwornicy pary. Woda jest dobrym i tanim
oraz bezpiecznym chłodziwem, a także skutecznym moderatorem neutronów. Paliwem w
reaktorach tego typu jest uran wzbogacony w izotop 2 3 5 U do stężenia 3-e4%. Wadą wody jako
chłodziwa jest jej silne oddziaływanie korozyjne na większość metali.
Reaktory PWR składają się ze zbiornika ciśnieniowego wypełnionego wodą o
wymaganej czystości i zanurzonego w nim rdzenia, tj. zbioru kaset, lub zestawów
paliwowych, o masie dochodzącej do lOOt, opartego na dolnej płycie oporowej zawieszonej
na obudowie zbiornika. Rdzeń otoczony jest cylindryczną obudową ze stali odpornej na
korozję, która silnie osłabia promieniowanie y i neutrony prędkie, zmniejszając tym samym
skłonność do powstawania dodatkowych naprężeń cieplnych w ściankach zbiornika.
Elektrownia jądrowa z reaktorem PWR pracuje w systemie dwu-obiegowym wodnoparowym. Podstawowe urządzenia obiegu pierwszego tj. reaktor, stabilizator ciśnienia,
wymienniki ciepła i wytwornice pary oraz główne pompy cyrkulacyjne są połączone
rurociągami wykonanymi ze stali odpornej na korozję, lub ze stopu Inconel 600. Obieg ten
jest zamknięty, ze względu na obecne w wodzie zanieczyszczenia produktami reakcji
rozszczepienia jądrowego. W obiegu panuje ciśnienie ok.l5MPa i temperatura ok.323°C, przy
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czym maksymalna temperatura chłodziwa nie może przekroczyć temperatury wrzenia wody
pod danym ciśnieniem tj. 343 °C.
Z uwagi na ograniczoną moc pomp, układ chłodzenia składa się zwykle z kilku pętli
(w reaktorach PWR 2 lub 4, a w reaktorach WWER 2 do 8). Woda chłodząca pierwszego
obiegu przechodzi do wytwornicy, w której powstaje para o ciśnieniu 3,3 do 7,5 MPa i
temperaturze 240 do 300°C. Sucha para po rozprężeniu w turbinie gazowej napędzającej
generator prądu skrapla się w skraplaczach i jest zawracana do wytwornicy pary.
Reaktory PWR pierwotnie były przeznaczone do celów wojskowych i były
instalowane na atomowych łodziach podwodnych. W energetyce jako pierwszy został
zbudowany taki reaktor w Stanach Zjednoczonych w 1957r., a w Związku Radzieckim
(WWER) w 1964r. Od tego czasu reaktory PWR są najliczniejszymi źródłami energii o mocy
do 1000MW instalowanymi w elektrowniach jądrowych.

2. WPŁYW PROMIENIOWANIA NA WŁASNOŚCI METALI
2.1. Rodzaje promieniowania jądrowego
W strefie aktywnej reaktora, oprócz wysokiej temperatury i ciśnienia, panuje silne
promieniowanie. Wszystkie te czynniki wpływają w istotny sposób na własności materiałów
znajdujących się w tej strefie, tj. na własności paliwa i materiałów konstrukcyjnych.
Promieniowanie w reaktorze składa się z promieniowania a, p, y, strumienia neutronów i
produktów rozpadu. Współdziałanie różnych rodzajów promieniowania z metalami podano w
tabeli 1.
Tabela 1. Oddziaływanie różnych rodzajów promieniowania jądrowego z materiałami
Rodzaj promieniowania

Efekt podstawowy

Efekt możliwy

Elektrony —
promieniowanie |3

Jonizacja

Przemieszczanie atomów
(przy dużej energii)

Promieniowanie y fotony

Jonizacja

Przemieszczanie atomów
(przy dużej energii)

Cząstki a -jądra helu

Jonizacja

Przemieszczanie atomów

Protony

Jonizacja i przemieszczenia
atomów

Przemieszczanie atomów

Neutrony

Przemieszczanie atomów

Jonizacja

Wzbudzenie elektronów i jonizacja atomów, będące skutkiem promieniowania P i y,
mają niewielki wpływ na własności metali. Natomiast ciężkie cząstki (a, neutrony i protony)
o dużej prędkości, oraz produkty rozszczepienia jądrowego, powodują uszkodzenia struktury
krystalicznej poprzez tworzenie defektów radiacyjnych, które są w dalszej konsekwencji
przyczyną zmian własności mechanicznych materiałów. Należy tu wymienić zmniejszenie
plastyczności z równoczesnym wzrostem wytrzymałości (tzw. umocnienie radiacyjne),
zwiększenie kruchości materiału i przesunięcie temperatury przejścia w stan kruchy w stronę
temperatur wyższych. Ponadto pod wpływem promieniowania mogą występować zjawiska
pełzania radiacyjnego i kruchości wysokotemperaturowej (helowej), pęcznienie radiacyjne i
przyspieszenie korozji. Spośród wszystkich rodzajów promieniowania największe znaczenie
ma promieniowanie neutronowe, szczególnie neutrony prędkie, cechujące się dużą masą i
przenikalnością.
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2.2. Wpływ na własności mechaniczne
Promieniowanie neutronowe powoduje zmianę własności wytrzymałościowych i
plastycznych metali. Na rys.l pokazana jest krzywa rozciągania otrzymana w próbie
rozciągania statycznego. Widać, że promieniowanie zwiększa moduł sprężystości, granicę
plastyczności i wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu wydłużenia w momencie
pęknięcia.
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Rys. 1. Wpływ napromienienia neutronami na przebieg krzywej rozciągania
A, A' - granica sprężystości,
B, B' - granica plastyczności,
C, C - wytrzymałość na rozciąganie
Zjawiska takie nazywane umocnieniem radiacyjnym wyraża się stosunkiem umownej
granicy plastyczności R= do wytrzymałości na rozciąganie Rm. Stosunek ten po
napromienieniu neutronami może wzrastać z jednoczesnym wzrostem twardości i spadkiem
wydłużenia i przewężenia, w wyniku czego materiały stają się bardziej kruche.
Oprócz wielkości promieniowania również temperatura, w której ten proces zachodzi
ma istotny wpływ na własności materiałów konstrukcyjnych. Wynika to z faktu, że
uszkodzenia radiacyjne powstające pod wpływem neutronów przekształcają się w wyniku
dyfuzji w pętle międzywęzłowe i dyslokacje o różnej konfiguracji, pory i inne defekty
sieciowe, które w wysokiej temperaturze mogą zanikać.
Dla przykładu na rys.2 pokazano wpływ temperatury na przebieg wykresów a - e dla
wysokostopowej stali austenitycznej (348 AISI, stal chromowo-niklowa stabilizowana Nb i
Ta) rozciąganej w temperaturze 350°C. Na rys.3 pokazano podobny wykres dla próbek tej
samej stali poddanej przed napromienieniem wyżarzaniu w temperaturze 980°C w czasie
1 godziny.
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Rys.2. Wpływ temperatury na rozciąganie stali austenitycznej 348.
1 - stal nie napromieniona,
2 — napromieniona: 3.1021n.cm'2, T=400°C
3 - napromieniona: 4,4. lO^n.cm"2, T=650°C
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Rys.3. Wpływ temperatury na rozciąganie stali austenitycznej 348 wyżarzonej przed
napromienieniem.
1 - stal nie napromieniona,
2 - napromieniona: 3.1021n.cm'2, T=400°C
2
3 — napromieniona: 4,4. lO^n-cm" , T=650°C
4 - napromieniona: 4,6. lO^nxm" 2 , T=650°C
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Z przytoczonych wykresów, że przy podobnych własnościach wytrzymałościowych
stal napromieniona ma znacznie mniejszą plastyczność, nawet po wyżarzeniu w wysokiej
temperaturze.
Napromienienie neutronami wywiera podobny wpływ na twardość stali. Na rys.4
pokazano wpływ temperatury napromienienia i dawki neutronów (E>0,lMeV) na twardość
stali niskostopowych.
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Rys.4. Wpływ temperatury napromienienia i dawki neutronów na twardość stali
1 -stal: 0,22%C, 0,25%Si, l,44%Mn, 0,51%Mo, 0,63%Ni
2 - stal: 0,19%C, 0,18%Si, 0,22%Mn, l,57%Cr, 0,51%Mo, 3,88%Ni, 0,2%V
Umocnienie radiacyjne pociągające za sobą spadek plastyczności i odporności na
pękanie jest szczególnie istotne dla stali konstrukcyjnych przeznaczonych na zbiorniki
ciśnieniowe reaktorów lekkowodnych. Stale te, jak wszystkie metale o sieci regularnej A2
mają dobre własności plastyczne i dobrą odporność na pękanie w temperaturach wyższych od
tzw. temperatury przejścia w stan kruchy (T p ). Jest to temperatura, w której następuje
gwałtowna utrata plastyczności i odporności na pękanie spowodowana zmianą mechanizmu
pękania z ciągliwego na kruchy. Stanowi ona dolną granicę temperatury przydatności stali
jako materiału konstrukcyjnego. Wyznacza się ją najczęściej na podstawie badań udarności,
zarówno stali jak i jej połączeń spawanych, stosując próbki Charpy V. Ocenia się przy tym
udział przełomu kruchego w funkcji temperatury badania. Jako kryterium T p przyjmuje się
2
temperaturę, w której udarność stali i połączeń spawanych wynosi 35Jcm' (energia łamania
próbki Charpy V równa 27J), a udział przełomu kruchego nie przekracza 50% (rys.5).
Napromienienie neutronami stali konstrukcyjnych
powoduje niekorzystne
podwyższenie temperatury T p zależnie od składu chemicznego oraz dawki neutronów. Wpływ
ten pokazano na rys.6. Jak wynika z pokazanego wykresu stal niskowęglowa mająca, w stanie
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Rys.5. Wyznaczanie temperatury przejścia w stan kruchy na podstawie badań udarności
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Rys.6. Wpływ dawki neutronów prędkich w zakresie temperatur 160-200'C na T p stali
zawierającej 0,2%C.
1 - stal nie napromieniona,
2 - po dawce 2,7.10 18 n.cm" 2 ,
19
2
2
3 - po dawce 1.10 n.cm' ,
4 - po dawce 1.1 O ^
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Stwierdzono, że duży wpływ na T p stali ma obróbka cieplna, mianowicie stal
konstrukcyjna niskostopowa w stanie ulepszonym cieplnie ma znacznie niższą T p niż stal w
stanie normalizowanym i odpuszczonym. Również przesunięcie temperatury T p stali
normalizowanej po napromienieniu jest znacznie większe niż dla stali ulepszonej cieplnie.
Mając na uwadze, że bezpieczna praca elektrowni jądrowej jest uwarunkowana
zachowaniem należytej odporności na pękanie materiałów konstrukcyjnych urządzeń, należy
w czasie całego okresu eksploatacji zachować takie warunki, aby temperatura przejścia w stan
kruchy była o wiele niższa od temperatury pracy. Jest to powód, dla którego do oceny
odporności na pękanie zarówno materiałów rodzimych, jak i ich połączeń spawanych, oprócz
określenia udarności lub energii łamania stosuje się metody wywodzące się z liniowosprężystej i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania, tzn. wyznacza się krytyczne wartości
współczynnika intensywności naprężeń Kic, krytyczne rozwarcie karbu COD lub krytyczną
wartość całki Reice'a - J.
Oprócz wpływu na zmianę omawianych własności, promieniowanie jądrowe
wywołuje również zjawisko pełzania radiacyjnego. Pełzanie radiacyjne jest zjawiskiem
złożonym i dotychczas nie do końca wyjaśnionym, a polega ono na ciągłym odkształcaniu
plastycznym materiału, z niewielkimi prędkościami, pod wpływem stałego obciążenia i
promieniowania neutronowego. Niekorzystny wpływ pełzania radiacyjnego dotyczy przede
wszystkim stali austenitycznych odpornych na korozję, z których wykonywane są platery
wewnętrznych powierzchni zbiorników oraz rurociągi pierwszych obiegów chłodzących.
Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku reaktorów prędkich powielających, w
których stale austenityczne są podstawowym materiałem konstrukcyjnym a temperatury pracy
są wysokie (rzędu 700°C).
3. STALE PRZEZNACZONE NA ZBIORNIKI REAKTORÓW CIŚNIENIOWYCH
Materiały konstrukcyjne powinny zachowywać stabilne własności wytrzymałościowe
i odporność na pękanie w warunkach pracy reaktora. Do czynników wpływających na
degradację własności należy wymienić ciśnienie i temperaturę panujące podczas eksploatacji
reaktora, cykle chłodzenia i nagrzewania występujące podczas włączania i wyłączania
reaktora, naprężenia własne, wynikające z gradientu temperatury na przekroju elementu i
różnych współczynników rozszerzalności materiału zbiornika (stal niskostopowa) i plateru
(stal kwasoodporna), oraz wpływ środowiska. W tym ostatnim przypadku należy brać pod
uwagę nie tylko wpływ korozyjny środowiska chłodzącego, ale również trzeba uwzględnić
promieniowanie jądrowe, o którym wcześniej była mowa. Ujemne oddziaływanie
wymienionych czynników na pogarszanie własności materiałów jest uwzględniane na etapie
projektowania i kompensowane przez wprowadzenie do obliczeń projektowych tzw.
współczynnika bezpieczeństwa.
Wśród własności, które powinny posiadać materiały konstrukcyjne należy także
wymienić mały przekrój czynny na pochłanianie neutronów, ponieważ od jego wielkości
zależy odpowiednia ekonomia neutronów w strefie aktywnej reaktora. W przypadku zbyt
dużego przekroju czynnego trzeba zwiększać objętość tej strefy lub stosować paliwo jądrowe
o większym stopniu wzbogacenia.
Wśród stali konstrukcyjnych na zbiorniki ciśnieniowe reaktorów lekkowodnych
stosowane są powszechnie niskostopowe stale żarowytrzymałe.
Własności wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych zwiększają się ze wzrostem
zawartości węgla i są stabilne do ok.320°C. Jednak w wyższych temperaturach stale węglowe
podlegają zjawisku pełzania, i z tego względu ich zastosowanie jest ograniczone. Dlatego
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zawartość węgla ogranicza się zwykle do maksimum 0,3%, a wymagane własności uzyskuje
poprzez dodawanie składników stopowych.
Oddziaływanie pierwiastków stopowych na strukturę i własności stali jest różne. Na
przykład krzem, mangan i aluminium są wprowadzane w celu odtlenienia stali. Dyspersyjne
cząstki azotków i tlenków aluminium sprzyjają powstawaniu struktury drobnoziarnistej.
Mangan tworzy siarczki i zapobiega kruchości stali na gorąco i poprawia jej odporność na
pełzanie.
Dodatek chromu podnosi odporność stali na korozję i żarowytrzymałość (odporność
na utlenianie w temperaturach podwyższonych). Zwiększa również wytrzymałość i
ciągliwość stali oraz jej hartowność, szczególnie w temperaturze pokojowej.
Nikiel wyraźnie zwiększa wytrzymałość i odporność na pękanie stali, szczególnie przy
zawartości powyżej 1%. Wprowadza się go w ilości ok.4% do stali żaro wytrzymałych
ferrytycznych i bainitycznych w celu zwiększenia ich odporności na pełzanie.
Prawie do wszystkich stali stopowych wprowadza się molibden (w ilości ok. 0,4%),
który zwiększa hartowność i zmniejsza skłonność stali do kruchości odpuszczania. Zwiększa
również własności wytrzymałościowe oraz odporność na pękanie i ścieranie w temperaturach
podwyższonych, szczególnie gdy jest dodawany wraz z chromem i niklem. Zawartość
molibdenu w ilości 0,5 do ok.3% poprawia odporność stali żarowytrzymałych na pełzanie.
Podobny wpływ wykazuje dodatek wolframu.
Wanad wprowadza się do stali żarowytrzymałych w ilościach do ok. 0,5% w celu
poprawienia odporności na pełzanie zmniejszenie skłonności do rozrostu ziarn austenitu
podczas obróbki cieplnej. Dyspersyjne węgliki wanadu wydzielające się podczas
odpuszczania stabilizują strukturę oraz własności wytrzymałościowe tych stali w
temperaturach podwyższonych, szczególnie gdy zawierają one 0,5 do 1% molibdenu.
Podobnie na własności stali żarowytrzymałych wpływa dodatek niobu, wprowadzany w
ilościach do 1%.
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USZKODZENIA RADIACYJNE MATERIAŁÓW
KONSTRUKCYJNYCH STOSOWANYCH NA ZBIORNIKI
REAKTORÓW ENERGETYCZNYCH LEKKOWODNYCH
TYPU WWER PO 40-LETNIEJ EKSPLOATACJI
ANDRZEJ HOFMAN, TADEUSZ WAGNER
LBMIEA, Świerk
W referacie przedstawiono w skrócie wpływ uszkodzeń radiacyjnych materiałów na ich
własności. Opisano skrótowo rodzaje możliwych uszkodzeń. Na przykładzie danych
eksploatacyjnych ciśnieniowych reaktorów lekkowodnych typu WWER opisano wpływ
uszkodzeń na własności materiałów zbiornikowych, występowanie tzw. kruchości radiacyjnej
oraz sposób regeneracji własności eksploatacyjnych metodą wyżarzania.
1. WSTĘP
Szeroki i intensywny rozwój energetyki jądrowej w wielu krajach postawił na
pierwszym planie zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności jądrowych urządzeń
energetycznych oraz ich ekonomiczność i czystość ekologiczną. Jednym z podstawowych
warunków rozwiązania tych zagadnień jest zastosowanie odpowiednich materiałów
(paliwowych, konstrukcyjnych, pochłaniających i innych) odpowiadających niezbędnym
wymaganiom. Od momentu powstania energetyki jądrowej, tj. od rozpoczęcia eksploatacji
elektrowni jądrowych na skalę przemysłową (połowa lat 60-tych) prowadzone są w wielu
krajach liczne badania materiałów stosowanych w energetyce jądrowej. Celem tych badań jest
udoskonalenie istniejących i poszukiwanie nowych materiałów dla energetycznych urządzeń
jądrowych i zakładów jądrowego cyklu paliwowego.
Doświadczenia z eksploatacji pokazują, że mimo zwiększania zakresu prac
eksperymentalnych, przyjęty dotychczas zakres badań w stopniu niedostatecznym ocenia
odporność elementów konstrukcyjnych urządzeń (wyrobów) na zniszczenie w toku ich pracy.
Znane są liczne przypadki wcześniejszych uszkodzeń mimo, że zastosowane materiały
odpowiadały wszystkim zakładanym wymaganiom [1]. W szeregu przypadków przyczyną
uszkodzeń były odstępstwa od technologicznych procesów metalurgicznych przy wyrobie
półfabrykatów. Inną bardzo ważną przyczyną uszkodzeń mogą być odstępstwa od
wymaganych warunków eksploatacji. Np. w wyniku przecieków woda spada na powierzchnię
rur z austenitycznych stali chromowo-niklowych i paruje w miejscu kontaktu. Nawet w
przypadku chemicznie czystej wody na powierzchni rur gromadzą się chlorki, co może
spowodować intensyfikację procesu korozyjnego pękania rur.
Przy przeładunkach strefy aktywnej i w czasie przerw w pracy reaktora zmienia się i
obniża wskaźnik pH wody (średnio do pH=7) z powodu podwyższenia koncentracji kwasu
borowego; co przyspiesza korozję urządzeń wykonanych ze stali perlitycznych [2]. Produkty
korozji przenoszone przez strumień ośrodka chłodzącego powodują kolejne przykre
następstwa: pogarszają stan radiacyjny całego obiegu, co utrudnia obsługę i remont urządzeń
oraz pogarszają warunki oddawania ciepła przez elementy paliwowe spowodowane
odkładaniem się na ich powierzchni osadów z produktów korozji. Może to wywołać wrzenie
przy ściankach koszulek elementów paliwowych i w efekcie korozyjne pękanie koszulek i
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utratę hermetyczności elementów paliwowych. Możliwość gromadzenia się chlorków pod
warstwą osado w jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo pękania korozyjnego.
Wyniki badań eksperymentalnych i doświadczenia z eksploatacji reaktorów wykazały,
że najbardziej szkodliwy wpływ na materiały strefy aktywnej reaktora ma promieniowanie
neutronowe. Napromienienie neutronami zmienia własności jądrowe, fizyczne, cieplne i
mechaniczne materiałów. Szczególnie istotny jest wpływ promieniowania neutronowego na
mechaniczne własności materiałów (własności wytrzymałościowe, plastyczność, twardość,
wytrzymałość na pełzanie, wytrzymałość zmęczeniowa, kruchość i inne), dotyczą one
bowiem najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa elementów reaktora, a
mianowicie elementów paliwowych i materiałów zbiornika reaktora. W przypadku
materiałów zbiornika bardzo ważną jest kruchość radiacyjna określana temperaturą przejścia
w stan kruchy, określana na podstawie prób udarności - napromienienie przesuwa tą
temperaturę w stronę temperatur wyższych.
W referacie przedstawiono informacje o wpływie promieniowania neutronowego na
stale, z których wykonane są zbiorniki ciśnieniowe reaktorów wodno-ciśnieniowych typu
PWR (radzieckie reaktory WWER), zebrane w ciągu 40 lat badań i eksploatacji.

2. USZKODZENIA RADIACYJNE STALI STOSOWANYCH NA
ZBIORNIKI JĄDROWYCH REAKTORÓW WODNYCH

CIŚNIENIOWE

Robocze środowisko w strefie aktywnej reaktora jądrowego charakteryzuje
intensywny strumień promieniowania jądrowego w wysokiej temperaturze. Promieniowanie
jądrowe w reaktorze składa się z promieniowania a, /? i y, strumienia neutronów i produktów
rozpadu. Promieniowania j3 i y wykazują mały wpływ na własności materiałów. Natomiast
ciężkie cząstki - neutrony, cząstki a i produkty rozpadu padając na ciało stałe oddziaływują na
jego atomy, w wyniku czego następują: wzbudzenia elektronów i jonizacja atomów, sprężyste
i niesprężyste zderzenia oraz wzbudzenia elektronowych i atomowych podsystemów.
Zmiana własności jądrowych, fizycznych, cieplnych, chemicznych i mechanicznych
materiałów reaktorowych pod wpływem intensywnego promieniowania nazywa się
uszkodzeniem radiacyjnym.
Z punktu widzenia uszkodzeń radiacyjnych najbardziej istotne są procesy sprężystego
odddziaływania, powodujące: po pierwsze - przemieszczenia atomów sieci krystalicznej, i po
drugie - reakcje jądrowe, w wyniku których w napromieniowanych materiałach powstają
nowe domieszki, różniące się właściwościami i liczbami masowymi od atomów
podstawowego materiału. Atomy wybite ze swojego położenia w sieci krystalicznej
(pierwotnie wybite atomy - PWA), które w wyniku zderzenia z szybką cząstką otrzymały
wystarczającą energię E, znacznie przewyższającą energię progową przemieszczenia Ea, będą
poruszały się przez sieć krystaliczną powodując wybicia kolejnych atomów. W wyniku tego
typu zderzeń powstają kaskady przemieszczonych atomów. Liczba przemieszczeń na
zapoczątkowana przez PW A jest w przybliżeniu proporcjonalna do ich energii i dla typowej
kaskady ma wartość około 100. Nie jest więc niespodzianką, że promieniowanie jądrowe
powoduje, znaczne zmiany we własnościach materiałów podczas planowanego okresu
eksploatacji [3].
Przy sprężystych zderzeniach neutronów prędkich z atomami sieci krystalicznej
powstaje całe spektrum defektów radiacyjnych. W przypadku materiałów stosowanych na
zbiorniki ciśnieniowe będą to: proste pary Frenkla (wakans plus atom międzywęzłowy),
skupiska wakansów, pętle dyslokacji, mikropory, segregacja atomów zanieczyszczeń (P, Pb.
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Sn, As) na nieprawidłowościach sieci krystalicznej takich jak dyslokacje, granice ziarn itp.,
oraz oddziaływania defektów z atomami zanieczyszczeń (P, C, N) i gromadzenie się nowych
atomów powstałych w wyniku rekcji jądrowych.
Praktycznie we wszystkich krajach, gdzie eksploatuje się elektrownie jądrowe z
reaktorami lekkowodnymi, prowadzi się badania oddziaływania promieniowania
neutronowego na zmiany własności stali ferrytyczno-perlitycznych, z których wykonane są
zbiorniki ciśnieniowe reaktorów. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ uszkodzenie zbiornika
reaktora może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.
Tradycyjne parametry określające warunki napromieniania (strumień neutronów,
fiuencja, ilość przemieszczeń na atom - dpa, temperatura, oddziaływanie ośrodka
chłodzącego) okazały się niewystarczające, ponieważ przy przedłużanym okresie eksploatacji
zbiorników reaktorów występuje nieuwzględniane zjawisko starzenia materiałów. Tak więc
przy analizie nagromadzonych informacji na temat radiacyjnego uszkodzenia stali należy
uwzględniać czynnik czasu.
Problem ten najwyraźniej zaczął być obserwowany na początku lat 1980-tych, kiedy
zauważono że złącza spawane w zbiornikach reaktorów wodnych stawały się kruche o wiele
wcześniej niż zakładano. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano podstawowe
zależności kruchości radiacyjnej od fluencji neutronów, temperatury i zawartości
zanieczyszczeń.
Opracowano
dokumenty
normatywne
uwzględniające
wpływ
promieniowania jądrowego na wytrzymałość materiałów [4]. Zbadano również możliwość
przywrócenia własności początkowych materiałów zbiornika metodą wyżarzania. Na tej
podstawie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ub.w. na przykład przeprowadzono, z
dużym powodzeniem, wyżarzanie praktycznie wszystkich zbiorników reaktorów WWER440/230, w rezultacie czego wydłużono znacznie czas ich eksploatacji. Również w tym
samym okresie rozpoczęto realizację bardzo ważnych programów badawczych materiałów
zbiornikowych.
Po raz pierwszy stwierdzono, badając materiały ze zbiornika I. Bloku elektrowni w
Woroneżu, że materiał zarówno w złączy spawanych, jak i materiał rodzimy zbiornika stał się
kruchy wyraźnie szybciej niż obserwowano to w materiałach tzw. "próbek świadków".
Bardzo ważnym etapem w rozwoju prac nad badaniem kruchości materiałów
zbiorników reaktorowych stały się badania próbek pobranych ze zbiorników z II, III i IV -go
bloków elektrowni w Woroneżu i z n bloku w elektrowni jądrowej Kozłoduj - Bułgaria.
Badania te pozwoliły porównać rzeczywiste własności materiału zbiornika z
własnościami prognozowanymi na podstawie statystycznej analizy wyników badań próbek
świadków Porównania te nie dały jednak jednoznacznej odpowiedzi czy rzeczywiste
własności odpowiadają prognozowanym. W wielu przypadkach eksperymentalnie określona
kruchość okazywała się większa niż prognozowana.
W ostatnich latach otrzymano szereg wyników badań nie pasujących do uzyskiwanych
dotychczas. Można zaliczyć do nich wzrost prędkości powstawania kruchości (kruchość
wtórna) po długim okresie pracy. Wyniki te wykazują wyraźne odchylenia od
zależności przedstawionych w dokumentach normatywnych [4]. Przesunięcie
temperatury przejścia w stan kruchy okazało się kilka razy większe w stosunku do tego
samego materiału badanego w reaktorze badawczym, przy zbliżonej fluencji, lecz
uzyskanej w krótkim czasie.
Wszystkie przytoczone wyżej dane zmuszają do zastanowienia się, czy istniejące
wiadomości o kinetyce procesu pojawiania się kruchości odpowiadają rzeczywistej kinetyce
długo eksploatowanych zbiorników reaktorowych. Inaczej mówiąc, przedstawienie kruchości

105

materiału zbiornika tylko w funkcji fluencji, bez uwzględnienia czasu w jakim ta fluencja
została uzyskana, jest niewystarczające.
3.

WYNIKI BADAŃ WPŁYWU PROMIENIOWANIA NA
WŁASNOŚCI
MECHANICZNE STALI STOSOWANYCH NA ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE
REAKTORÓW WWER
3.1. Metodyka badań
Zasadniczo stosowane są trzy metody badawcze dla określenia zmian własności
materiałów zbiornikowych pod wpływem promieniowania:
1. Napromienienie w reaktorach badawczych wcześniej przygotowanych próbek dla
określenia wytrzymałości, plastyczności, udarności, wytrzymałości zmęczeniowej a
także badań mikrostrukrury.
2. Napromienienie materiałów zastosowanych w budowie konkretnego zbiornika w
postaci próbek świadków, umieszczanych zazwyczaj na wysokości rdzenia reaktora na
wewnętrznych ścianach zbiornika ciśnieniowego. Próbki świadki wyjmuje się do
badań sukcesywnie w ciągu całego okresu eksploatacji reaktora. Miejsca, z których
wyjęto pierwsze partie napromieniowanych próbek świadków można wykorzystywać
do napromieniania próbek dla innych programów badawczych. Metodyka
napromieniania stali zbiornikowych w reaktorach energetycznych ma przewagę nad
napromienianiem w reaktorach badawczych z uwagi na możliwość otrzymania danych
eksperymentalnych w ciągu długiego czasu w porównywalnych warunkach
temperaturowych, parametrach strumienia neutronów i oddziaływania ośrodka
chłodzącego. Metodyka ta zapewnia identyczność parametrów napromieniania dla
dużej liczby próbek z różną zawartością dodatków stopowych i zanieczyszczeń, co
pozwala określić wpływ tych składników na kruchość radiacyjną stali.
Badania materiałów zbiorników reaktorów znajdujących się w eksploatacji lub po jej
zakończeniu, drogą wycinania próbek z wewnętrznej ścianki zbiornika (badania takie
wykonano dla zbiorników reaktorów I-wszej generacji WWER-440/230, które zostały
poddane wyżarzaniu i nie miały warstwy antykorozyjnej). W tym przypadku osiąga się
podstawowy cel - określa się rzeczywiste własności materiałów zbiornika z uwzględnieniem
wszystkich czynników oddziaływujących na materiały w procesie eksploatacji.
Zbiorniki reaktorów WWER wykonane są ze stali stopowych gatunku 15X2M<J>A (CrMo-V). Stal ta ma znacznie wyższą odporność radiacyjną niż stale niskowęglowe i
niskostopowe produkowane w Rosji i USA dla reaktorów lekkowodnych. Na zbiorniki
reaktorów WWER-1000 stosuje się stal z dodatkiem niklu dla podwyższenia jej
wytrzymałości i własności technologicznych. Skład chemiczny stali stosowanych na zbiorniki
reaktorów typu WWER podano w tabeli 1.
Projektowany okres pracy dla zbiorników reaktorów WWER wynosi 40 lat. W tabeli 2
podano liczbę bloków elektrowni jądrowych z reaktorami WWER-440 eksploatowanych, lub
będących w fazie budowy [5]. Część z nich nie miała zastosowanej antykorozyjnej warstwy
ochronnej, a eksploatacja niektórych zbiorników odbywała się bez programu kontroli zmian
własności za pomocą próbek świadków. Na ogólną liczbę 44. bloków (w eksploatacji 32) bez
antykorozyjnej warstwy ochronnej pracuje 13 bloków, a bez programu próbek świadków 12.
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4. ZMIANA WŁASNOŚCI STALI STOSOWANYCH NA ZBIORNIKI REAKTORÓW
WWER W WYNIKU USZKODZEŃ RADIACYJNYCH
4.1. Umocnienie radiacyjne
Umocnienie radiacyjne badanych stali oceniane jest na podstawie badań próbek na
statyczne rozciąganie. Typowe wyniki przedstawiono w formie wykresów na rys.2. Z rysunku
wynika, że w procesie napromieniania zachodzi umocnienie zarówno materiału rodzimego,
jak i materiału złącza spawanego, a stopień umocnienia zależy od fluencj i neutronów
prędkich (E>O,1 MeV). Materiał złącza (spoina) w większości przypadków umacnia się
bardziej niż materiał rodzimy. Jest to związane z różną zawartością przede wszystkim fosforu
i miedzi, a także węgla i manganu. Rola fosforu i miedzi będzie omówiona oddzielnie. Rola
węgla wynika z obecności ferrytu (im mniej węgla tym więcej ferrytu), który nawet w małych
ilościach powoduje silne umocnienie stali. Mangan sprzyja powstawaniu skupisk wakansów,
a że jest go w złączach spawanych średnio dwa razy więcej niż w materiale rodzimym,
wpływa znacząco na umocnienie złączy spawanych.
Z rys.2a, na którym przedstawiono wyniki badań próbek świadków napromienionych
w temperaturze 250°C widać, że do wartości fluencji neutronów prędkich l,2xl021n.cm~2
zachodzi wzrost granicy plastyczności (Ro^) i nie pojawia się efekt nasycenia. Na rys.2b
przedstawiono wykres zależności umocnienia radiacyjnego metalu rodzimego oraz materiału
spoiny zbiornika jednego z bloków WWER-440 od fluencji neutronów prędkich w
temperaturze ośrodka chłodzącego 270°C. Nie stwierdzono efektu nasycenia do fluencji rzędu
4,9x102On.cin2.
4.2. Kruchość radiacyjna materiałów zbiornikowych
Najbardziej niebezpiecznym następstwem promieniowania jądrowego dla materiałów
zbiornika jest kruchość radiacyjna, która prowadzi do przesunięcia krytycznej temperatury
przejścia w stan kruchy w obszar wyższych temperatur, ograniczając tym samym bezpieczny
zakres temperatur eksploatacji zbiornika reaktora.
Kryterium oceny kruchości radiacyjnej stali jest wielkość ATF, określana jako różnica
krytycznych temperatur przejścia w stan kruchy materiału napromienionego (TF) i materiału
w stanie wyjściowym (TKO)Najpełniejszą informację o uszkodzeniach radiacyjnych materiału zbiornika otrzymuje
się na podstawie badań napromienionych w reaktorach WWER-440próbek świadków.
Na rys.3 pokazano wyniki badań przesunięcia krytycznej temperatury kruchości ATF
w zależności od fluencji neutronów prędkich w próbkach świadkach ze stali 15X2MOA i
materiału spoiny w temperaturze 270°C. Z rysunku widać, że do fluencji 5xlO2On.cm"2 nie
obserwuje się nasycenia w zmianie ATF. Wysoka wartość ATF W metalu spoiny spowodowana
jest wysoką zawartością fosforu i miedzi.
W śród czynników metalurgicznych ważną rolę w procesie powstawania radiacyjnej
kruchości stali 15X2MOA i jej połączeń spawanych odgrywa miedź i fosfor zawarte w stali w
charakterze zanieczyszczeń. Liczne badania pozwoliły ustalić parametry obliczeniowe
kruchości w zależności od zawartości Cu i P i wykazały, że najbardziej efektywnym
sposobem poprawy jakości stali zbiornikowych jest maksymalne obniżenie zawartości w nich
miedzi i fosforu. W literaturze można znaleźć opis dwóch najbardziej rozpowszechnionych
wyjaśnień dotyczących wpływu miedzi na radiacyjną kruchość stali. Według pierwszego,
napromienienie powoduje iż atomy miedzi uczestniczą w tworzeniu skupisk wakansów, które
znacznie zwiększają opór dla ruchu dyslokacji. Drugi mechanizm polega na tym, że atomy
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miedzi są źródłem zarodkowania wydzieleń w osnowie żelaza. Rola fosforu polega
najczęściej na jego segregacji na granicach ziarn w wyniku stymulowanej radiacyjnie dyfuzji
atomów fosforu.
Na rys.4 przedstawiono zależność przesunięcia krytycznej temperatury kruchości
materiałów napromienionych w reaktorach I. bloku elektrowni kowieńskiej (a) i II. bloku
elektrowni ormiańskiej (b).
Z przedstawionych wykresów widać, że jeżeli sumaryczna zawartość miedzi i fosforu
(P+0,lCu) przewyższa 0,02%, to stopień kruchości radiacyjnej jest wprost proporcjonalny do
(P+0,lCu). Przy niskiej zawartości zanieczyszczeń, gdy (P+0,lCu)<0,02%, wartość ATp do
fluencji neutronów prędkichlIxlO2On.cm'2 nie przewyższa 50°C, niezależnie czy jest to
materiał rodzimy czy materiał złącza spawanego.
Duże znaczenie praktyczne ma ustalenie zależności stopnia kruchości stali od
zawartości miedzi i fosforu oraz fluencji neutronów prędkich. Współczynnik
proporcjonalności między ATF i F (fluencja neutronów prędkich) nazywa się
współczynnikiem kruchości radiacyjnej stali i oznaczany jest jako AF. Według dokumentów
normatywnych [4] na podstawie wartości współczynnika AF dokonuje się porównawczej
oceny kruchości radiacyjnej zbiornika.
Zbiorniki reaktorów WWER-1000 wykonane są ze staii 15X2HMOAA (tabela 1),
charakteryzującej się obniżoną zawartością Cu i P oraz dodatkiem Ni (1,0-1,5%), który
poprawia jej własności technologiczne, ale jak się okazuje wpływa ujemnie na kruchość
radiacyjną stali (rys.5) [5]. Potwierdziły to również badania przeprowadzone w reaktorach
energetycznyc-rancji (900 MW) [6]. Badania wykonane na próbkach świadkach materiału
zbiornika ze stali A5333A z zawartością Ni do 1,85% wykazały, że wartość ATF dla stali o
zawartości 1,12%, 1,26% i 1,85% Ni wynosiła odpowiednio 58°C, 13TC i 205°C.
5. Przywrócenie własności mechanicznych materiałów zbiorników reaktorów WWER440
Kruchość radiacyjna materiałów zbiorników prowadzi do obniżenia odporności na
kruche pękanie i w następstwie skrócenie okresu pracy reaktora energetycznego. Przerwanie
eksploatacji elektrowni jądrowych, ich .demontaż, dalsza konserwacja) a także straty w
produkcji energii elektrycznej związane są z ogromnymi stratami materialnymi. Dlatego tez
dąży się do maksymalnego wydłużenia okresów eksploatacji elektrowni jądrowych,
oczywiście przy zapewnieniu ich bezpiecznej pracy.
Efekt kruchości radiacyjnej może być istotnie osłabiony w wyniku wyżarzania
napromienionego materiału. Termodynamiczna niestabilność różnych defektów radiacyjnych
przy nagrzewaniu napromienionej stali zaczynając od temperatury przewyższającej
temperaturę napromienienia, prowadzi do anihilacji defektów radiacyjnych, a co za tym idzie,
do przywrócenia własności mechanicznych materiałów. Stopień nawrotu własności zależy
głównie od temperatury i czasu wyżarzania, a także od czynników metalurgicznych.
Wybór temperatury wyżarzania zależy od charakteru uszkodzeń radiacyjnych i
możliwości technologicznych realizacji wyżarzania zbiornika reaktora. Ostatnio
przeprowadzono wyżarzania zbiorników reaktora służącego do celów wojskowych SM- ł A w
USA i prototypu reaktora energetycznego BK-3 w Belgii. Było to tzw. "mokre wyżarzanie",
kiedy temperatura wyżarzania 340°C została osiągnięta bez zewnętrznego źródła ciepła w
wyniku podwyższenia temperatury ośrodka chłodzącego drogą intensywnej pracy pomp
cyrkulacyjnych pierwszego obiegu [7]. Wyżarzanie to wywołało w nieznacznym stopniu

108

nawrót własności materiałów zbiorników. Temperatura 340°C jest maksymalną, możliwą do
uzyskania przy przyjętych parametrach ciśnienia i temperatury w reaktorach typu WWER, dla
"mokrego wyżarzania" i nie wystarcza dla osiągnięcia podstawowego celu) jakim jest
maksymalne zmniejszenie kruchości radiacyjnej materiału zbiornika. Do zalet "mokrego
wyżarzania" należy zaliczyć możliwość nagrzania całego zbiornika reaktora bez konieczności
stosowania specjalnych urządzeń nagrzewających.
Dla osiągnięcia temperatur powyżej 340°C koniecznym jest usunięcie ze zbiornika
reaktora strefy aktywnej oraz wszystkich urządzeń znajdujących się wewnątrz zbiornika i
zastosowanie źródła ciepła umieszczonego wewnątrz zbiornika. Taki wariant wyżarzania nosi
w literaturze nazwę "suchego".
Do roku 1987 "suche wyżarzanie" nie było na świecie wykonywane. W latach 1987 1992 przeprowadzono wyżarzanie 12. zbiorników reaktorów WWER-440 w Rosji.
Niemczech, Bułgarii i w ówczesnej Czechosłowacji. Przeprowadzono badania stali
15X2M<DA i metalu złącza spawanego na próbkach świadkach napromienionych w różnych
blokach wWER-440, przy różnych zawartościach zanieczyszczeń w materiale oraz różnych
fluencjach neutronów prędkich. Jeśli za charakterystykę określającą efektywność nawrotu
własności T K przyjąć wyrażenie:
T

XF-TK*

T

,100o/o

—T

gdzie Tic, TKF i TJQ, są wartościami krytycznej temperatury kruchości materiałów
odpowiednio w stanie wyjściowym, po napromienieniu i po wyżarzaniu, to zależność r\ od
temperatury wyżarzania wygląda tak, jak przedstawiono na rys.6.
Wyniki wyżarzania materiałów zbiorników reaktorów WWER-440 w temperaturze
340°C świadczą o niecelowości stosowania technologii „mokrego wyżarzania" dla
przywrócenia (nawrotu) własności materiałów zbiornikowych, gdyż w jednym przypadku
nastąpił nieznaczny nawrót (około 20%) TK, a w dwóch przypadkach nawrót w ogóle nie
nastąpił. Zaleca się więc "suchy" wariant wyżarzania w temperaturze 460°C [8].
Zależność nawrotu krytycznej temperatury kruchości od czasu wyżarzania pokazano
na rys.7. Najintensywniej proces nawrotu przebiega w ciągu pierwszych 10-20 godz.
6. Badania próbek wyciętych ze zbiorników reaktorów WWER-440 przed i po
wyżarzaniu
Dla potwierdzenia stosowanych obliczeń przy ocenie stopnia kruchości radiacyjnej
materiałów zbiornikowych i dla oceny efektywności wyżarzania zbiorników reaktorowych,
poczynając od roku 1990 zaczęto stosować badania próbek wycinanych bezpośrednio z
wewnętrznych powierzchni zbiorników (rys.8). Pozwala to na określenie rzeczywistego stanu
materiałów zbiorników, długotrwale eksploatowanych. Otrzymane wyniki pozwalają
porównać rzeczywistą kruchość radiacyjną na różnych etapach eksploatacji z własnościami
prognozowanymi.
Dla przeprowadza tych badań konieczne było opracowanie metodyki badań próbek
zminiaturyzowanych (do badań kruchości zastosowano próbki o przekroju 3x3mm2 oraz
5x5mm2). Opracowaną metodykę badań na rozciąganie zminiaturyzowanych próbek o
wymiarach 15x3xlmm opisano w pracy [9], wykonanej w ZIDJ Dubna przy badaniach próbek
napromienionych ciężkimi jonami.
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Badania rzeczywistego stanu materiałów zbiorników przeprowadzono między innymi
na próbkach wyciętych ze zbiornika po 12. latach eksploatacji w I. bloku elektrowni jądrowej
w Nowoworoneżu. Ze zbiornika o grubości ścianki 120mm wycięto cylinder o średnicy
llOmm, który następnie pocięto na krążki (rys.9a). Z każdego krążka przygotowano
standardowe próbki udarnościowe typu Charpy V. Wyniki badań udarnościowych
przedstawiono w formie wykresów na rys.9b.
Badania materiału spoiny wykazały, że w temperaturze wyżarzania 460°C nastąpił
pełny nawrót TK (około 95%). Badania próbek wyciętych z warstwy zbiornika maksymalnie
napromienionej (F - 2,lxl019n.cm'2) wykazały duży wzrost kruchości materiału spoiny w
porównaniu z materiałem rodzimym ( T F > 1 6 5 ° C ) .
Głównym celem badań próbek wyciętych ze zbiornika było, jak już wspomniano
uprzednio, porównanie rzeczywistej kruchości radiacyjnej z jej oceną prognozowaną.
Porównanie danych obliczeniowych temperatury kruchości materiałów zbiornikowych z
wartościami eksperymentalnymi przedstawiono w tabeli 3.
Jak widać z przytoczonych wyników badań, prognozowany stopień nawrotu własności
materiału spoiny złącza spawanego z IV. bloku po wyżarzaniu jest zgodny z wynikami
rzeczywistymi.
W drugiej połowie lat 80-tych ub.w. został przekroczony zakładany okres eksploatacji
szeregu zbiorników reaktorów WWER-440 i jedynym sposobem dla przedłużenia tego okresu
było przeprowadzenie ich wyżarzania. Zagadnienie to jest przedmiotem intensywnych badań
prowadzonych także w najbardziej rozwiniętych krajach, ponieważ pozwala na przedłużenie
bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych (Life-Time Extention i Life-Time Assurance).
7. MOŻLIWOŚCI BADAWCZE NAPROMIENIONYCH MATERIAŁÓW
KONSTRUKCYJNYCH W LBM IEA
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce (Żarnowiec) została przerwana w
drugiej połowie lat 80-tych ub.w. i rozwój energetyki jądrowej w naszym kraju został
praktycznie zahamowany. Przerwane zostały również prace prowadzone w ramach
programów badawczych w zakresie badań materiałów napromienionych neutronami i to w
momencie, kiedy ogromnym wysiłkiem technicznym i finansowym przygotowano bazę
badawczą w postaci laboratorium gorącego w LBM IEA, przeznaczonego do badań
napromienionych materiałów konstrukcyjnych.
Wyposażone w nowoczesne urządzenia badawcze i instalacjwe technologiczne
komory gorące stwarzają możliwość realizacji wszystkich przedstawionych w referacie
badań:
1. próbek napromienionych w reaktorach badawczych i energetycznych,
2. próbek świadków materiałów zbiorników z elektrowni jądrowych,
3. próbek wyciętych z eksploatowanych i wyłączonych z eksploatacji urządzeń i
elementów konstrukcyjnych strefy aktywnej reaktora
Aktualnie istnieje możliwość przeprowadzenia badań materiałów konstrukcyjnych
strefy aktywnej reaktora badawczego EWA wyłączonego z eksploatacji. Ponieważ w
reaktorze EWA nie umieszczono próbek "świadków" (podobny błąd, jak wspomniano wyżej,
popełniono początkowo w byłym ZSRR w przypadku próbek "świadków dla reaktorów
energetycznych), a z reaktora MARIA "usunięto" ostatnią partię próbek świadków bez
możliwości ich zbadania, jedyną możliwością oceny uszkodzeń radiacyjnych materiałów po
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blisko 40-letniej eksploatacji są badania próbek wyciętych z napromienionych elementów
konstrukcyjnych rdzenia reaktora EWA.
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Tabela 1. Skład chemiczny stali stosowanych w budowie zbiorników ciśnieniowych
Gatunek stali
15X2McI>A
15X2McI>AA
Cb-10XMcI>T

C
0,110,22
0,110,15
0,070,12

Si
0,170,37
0,170,37
0,150,35

0,150,35
0,1715X2HMcI>A
0,37
0,1715X2HMcI>AA
0,37
0,05CblOxrHMAA
0,20
0,22Cb-08XTHMT A 0,05-010
0,37

Cb-10XMcI>TY

0,070,12
0,130,18
0,130,18
0,080,14

Mn

Zawartość składników, % wag.
Ni
P
Cu
Cr
S
2,0-3,0

0,4

0,6-0,8

0,3-0,6 0,015 0,012 0,10 2,0-2,5

0,4

0,6-0,8

0,4-0,7 0,030 0,03

1,4-1,8

0,3

0,4-0.6

0,4-0,7 0,012 0,012 0,01

1,4-1,8

0,3

0,4-0,6

0,3-0,6 0,025 0,025

-

Mo

V
0.250.35
0.250.35
0.200.35

0.05-0.
F

0.200.35

O.05tJ.

0,3-0,6 0,020 0,020 0,20 1,8-2,3 1,0-1,5 0,5-0,7 0.100.12

TI
-

-

0,3-0,6 0,012 0,010 0,08 1,8-2,3 1,0-1,5 0,5-0,7

0,100,12

-

1,8-2,1 1,6-1,9 0,55-0,7

0,03

-

0,9-1,2 0,012 0,010 0,10
0,7-1,0 0,012 0,010 0,10

1,551,85

1,1-1,4 0,5-0,7

0.03

0.03-0.

Tabela 2. Liczba bloków EJ z reaktorami WWER-440
Państwo

Bez próbek
świadków

Państwa byłego
ZSRR
Dawna
Czechosłowacja
Niemcy - część
wschodnia
Bułgaria
Węgry
Kuba
Finlandia

5

Ogólna liczba zbiorników reaktorów
Bez warstwy
Stadium
antykorozyjnej
eksploatacji
budowy
6
10

Razem
10

1

1

8

4

12

4

4

4

4

8

2
-

2
-

4
4
-

-

4
4
2
2

2
-

2

Tabela 3. Porównanie obliczeniowych i eksperymentalnych wartości krytycznej temperatury
kruchości materiałów zbiorników reaktorów WWER-440 EJ w Nowoworoneżu
Numer

F

Bloku
reaktora

10 19 ncm- 2

III*
IV

1,0
9;9

T

T,Co
Eksp

60
20

C

TF -•TKO

C
Obl

Eksp

Obi

Eksp

C
Ob.l

5
5

120
210

Ta,
°C

T F -T a
°C

T a .-T K o
°c

163
187

20
190

103
182

70
30

50
180

10
10

* - zbiornik był wyżarzany w roku 1987 i w roku 1992
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Rys. 1. Zbiornik ciśnieniowy reaktora WWER-440
1 - górny blok z mechanizmami USZ,
2 - blok kanałów osłonnych,
3 - płaszcz,
4 - kosz z rdzeniem,
5 - ścianka boczna z dnem i osłoną termiczną.
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Rys.2. Przyrost granicy plastyczności materiału zbiornika reaktora napromienionego w II.
bloku elektrowni jądrowej w Woroneżu.
a - w temperaturze 250°C
b - w temperaturze 270°C
1 - stal 15X2MOA
2 - metal złącza spawanego (Cb-10XMOT)

Rys.3. Przesunięcie krytycznej temperatury kruchości w zależności od fluencji neutronów
prędkich.
1 - stal 15X2MOA
2 - spoina złącza spawanego zbiornika reaktora WWER
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Rys.4. Zależność ATF W temperaturze napromienienia 250°C od zawartości fosforu i miedzi
wstali:
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Rys.5. Zależność wartości ATF niklu w stali 15X2MOAA przy stałej zawartości
fosforu i miedzi
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Rys.6. Zależność stopnia nawrotu TK od temperatury wyżarzania

Rys.7. Zależność nawrotu ATK stali 15X2MOA (o) i materiału spoiny (•)
napromienionych w temperaturze 270°C (F=lxlO2On.cm"2) od czsu
wyżarzania
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Rys.8. Schemat pobierania próbek ze zbiorników eksploatowanych bloków
elektrowni jądrowych z reaktorami WWER-440/230, rodzaje i wymiary
próbek zminiaturyzowanych
a - materiał rodzimy
b - spoina
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Rys.9. Schemat wycinania próbek ze złącza spawanego (a) i zależność udarności
spoiny w iunkcji temperatury (b).
Zbiornik reaktora I. bloku EJ w Nowoworoneżu
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NORMY EUROPEJSKIE STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
SYSTEMU PRZESYŁOWEGO GAZU ZIEMNEGO
MACIEJ WITEK, KRYSTYNA KUCHTA,
JULIUSZ OLESZKIEWICZ, TADEUSZ TEPEREK
PGNiG - Przesył Sp. z o. o.
W referacie przedstawiono aktualny stan implementacji norm europejskich w obszarze
transportu gazu ziemnego oraz podkreślono ich znaczenie dla właściwego funkcjonowania
Operatora Systemu Przesyłowego. Omówiono tematyką norm europejskich wdrożonych do
zbioru Polskich Norm PN-EN, kluczowych dla działalności operatora w zakresie
projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych wysokiego ciśnienia. Podkreślono
również wpływ stosowania norm na tworzenie przepisów państwowych, obligujących
Operatora Systemu Przesyłowego do opracowania warunków technicznych zapewniających
bezpieczeństwo funkcjonowania sieci przesyłowej, ochrony środowiska i otoczenia.
WPROWADZENIE
Spółka PGNiG-Przesył Sp. z o.o. jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w
Polsce została wydzielona ze struktury PGNiG S.A. z dniem 1 lipca 2004 r. i od tego czasu
funkcjonuje i prowadzi działalność operatorską w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 z
póź. zmianami; ostatnia zmiana z dnia 03.05.05 Dz. U. z 2005 r., Nr 62, poz. 552).
Głównym zadaniem Spółki jest świadczenie usług przesyłowych podmiotom (np.
spółkom dystrybucyjnym gazu, odbiorcom końcowym) zlecającym na podstawie umów takie
usługi, zarządzanie ruchem sieciowym oraz prawidłowe utrzymanie sieci przesyłowej. Jako
przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem paliwa gazowego realizuje zadania tak, aby było
zapewnione bezpieczeństwo energetyczne w zakresie ciągłości dostaw gazu, jak również
utrzymanie niezbędnych rezerw oraz równoważenie bilansu paliw gazowych. OSP prowadzi
działalność w oparciu o przepisy państwowe zgodne z odnośnymi dyrektywami europejskimi
oraz z wykorzystaniem norm europejskich z zakresu gazownictwa, wdrożonych do zbioru
Polskich Norm.
DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA
Proces wprowadzania norm EN do zbioru Polskich Norm odbywa w Komitetach
Technicznych (KT) będących kolegialnymi ciałami działającymi przy Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (PKN), powołanych do prowadzenia prac normalizacyjnych w
przyporządkowanych im zakresach tematycznych.
Wprowadzenie norm europejskich do zbioru Polskich Norm odbywa się dwoma
sposobami:
-

bezpośredniego tłumaczenia oryginalnej normy (głównie w języku angielskim) w
wyniku czego powstają normy oznaczone PN-EN,

-

tzw. metodą uznaniową polegającą na przetłumaczeniu strony tytułowej i abstraktu
normy, z pozostawieniem treści normy w języku angielskim. Normy te oznaczone są
na końcu numeru znakiem „(U)", mają status Polskiej Normy i mogą być powoływane
w umowach pomiędzy stronami lub stosowane do użytku wewnętrznego w
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przedsiębiorstwach. Nie można natomiast powoływać się na nie w przepisach prawa,
np. rozporządzeniach.
Komitety Techniczne sukcesywnie dokonują tłumaczenia oryginalnych EN, tak, aby
ilość norm uznaniowych systematycznie malała i wszystkie normy europejskie miały polską
wersję językową.
W zakresie gazownictwa prace normalizacyjne prowadzi Komitet Techniczny nr 277
ds. Gazownictwa (KT 277), którego zadania realizowane są w trzech Podkomitetach:
•

Podkomitet ds. Pomiarów i Jakości Paliwa Gazowego,

•

Podkomitet ds. Użytkowania Gazu,

•

Podkomitet ds. Przesyłania Paliwa Gazowego, którego zakres działania wiąże się z
tematem niniejszego referatu.

Należy dodać, że większość podstawowych norm dotyczących systemów przesyłu
gazu jest już w polskiej wersji językowej - zestawienie podstawowych norm PN-EN
związanych z działalnością operatora systemu przesyłowego gazu podano na końcu referatu
(Załącznik 1).
Od 1 stycznia 2004 r. Polski Komitet Normalizacyjny odpowiadający za normalizację
krajową stał się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN,
co oznacza, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej organizacji normy europejskie EN
otrzymały status normy krajowej PN-EN. Oznacza to brak możliwości wprowadzania
jakichkolwiek zmian w tych normach przez krajowe organizacje normalizacyjne należące do
CEN, a więc również przez PKN.
W zbiorze Polskich Norm pozostały, i mogą powstawać nowe, tzw. normy własne pod
warunkiem, że nie są one sprzeczne z normami europejskimi i dyrektywami Unii
Europejskiej, a odpowiedni Komitet Techniczny CEN wyrazi zgodę na ich opracowanie i
opublikowanie.
Większość norm europejskich EN, a więc i PN-EN, ma bardzo ogólny charakter, a
okres ich opracowywania niekiedy trwa wiele lat. Jest to spowodowane tym, że w
opracowywaniu określonej normy uczestniczy bardzo wielu podmiotów — przedstawicieli
różnych krajów często o sprzecznych interesach i tylko ogólne sformułowania są do
zaakceptowania przez wszystkie strony. Normy te są często zmieniane i nowelizowane, a
ostatnio nasilił się proces ich dostosowania do postanowień dyrektyw tzw. nowego podejścia,
między innymi Dyrektywy Ciśnieniowej PED i Dyrektywy Pomiarowej MID. Przykładem
jest norma EN 334 dotycząca reduktorów o ciśnieniu wejściowym do 100 bar, która w CEN
jest w istotny sposób zmieniana po raz trzeci w okresie ostatnich trzech latach.
Ogólny charakter norm europejskich skłania kraje członkowskie CEN do
opracowywania bardziej szczegółowych krajowych przepisów technicznych takich jak np.
normy branżowe, specyfikacje techniczne, procedury, itp. W polskim gazownictwie rolę tą
między innymi spełniają normy zakładowe PGNiG S.A., których zestawienie podano na
końcu referatu (Załącznik 2).
Normy oraz przepisy w obszarze projektowania, budowy i użytkowania przesyłowej
sieci gazowej
Z chwilą uzyskania przez PKN członkowstwa w CEN i powszechnego wprowadzenia
norm europejskich EN do zbioru Polskich Norm nadal obowiązuje zasada polegająca na tym,
że stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Natomiast norma lub jej fragment staje się
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obligatoryjna, jeżeli zostanie przywołana w obowiązujących przepisach czy też umowach
handlowych między stronami.
Zgodnie z zasadami prawa, przepisy i normy nie działają wstecz, a więc normy PNEN z zakresu gazownictwa dotyczą tylko rurociągów projektowanych i budowanych po ich
opublikowaniu. Zdecydowana większość obecnie użytkowanych elementów systemu
przesyłowego gazu ziemnego została zaprojektowana i wybudowana przed wejściem w życie
norm PN-EN. Gazociągi te są zgodne z przepisami i normami, jakie obowiązywały w
momencie ich projektowania i budowy. OSP może korzystać z europejskich uregulowań
normatywnych w zakresie modernizacji i remontów istniejących obiektów systemu przesyłu
gazu.
Podstawowym krajowym przepisem prawnym dotyczącym projektowania i budowy
rurociągów do przesyłania gazu ziemnego jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
(Dz.U. Nr 97, poz. 1055), które zostało opracowane w oparciu o wymagania norm
europejskich omawianych w tym referacie jeszcze przed ich ustanowieniem przez CEN.
Rozporządzenie to wprowadza znacznie ostrzejsze wymagania dla nowoprojektowanych i
budowanych gazociągów. Odnośnie gazociągów już użytkowanych, ww. rozporządzenie
dopuszcza ich dostosowanie do jego wymagań na podstawie: przeprowadzonej oceny
aktualnego stanu technicznego gazociągu, projektu technicznego, oceny procedur budowy i
odbioru, dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych.
Naprężenia obwodowe w warunkach statycznych badanego odcinka gazociągu wywołane
maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP) nie mogą przekraczać: Rt 0,5 x 0,4 dla I klasy
lokalizacji oraz Rt 0,5 x 0,72 dla II klasy lokalizacji. O zakwalifikowaniu gazociągu do danej
klasy lokalizacji decyduje obecny i przyszły stan urbanizacji i uzbrojenia technicznego terenu
określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie takiej
całościowej oceny operator może podjąć decyzję o przekwalifikowaniu użytkowanych
gazociągów poprzez dostosowanie ich do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Dla gazociągów wysokiego ciśnienia całkowita szerokość stref kontrolowanych,
będących obszarem wyznaczonym po obu stronach osi gazociągu, w którym operator
podejmuje czynności w celu ograniczenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na
trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu, zależy od średnicy nominalnej gazociągu i
wynosi zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Gospodarki:
-

do DN 150 włącznie

- 4 m,

-

powyżej DN 150 do DN 300 włącznie

- 6 m,

-

powyżej DN 300 do DN 500 włącznie

- 8m,

-

powyżej DN 500

- 12 m.

Przekwalifikowanie użytkowanych gazociągów oraz w konsekwencji zmiana
dopuszczalnych odległości usytuowania obiektów budowlanych od osi gazociągu wiąże się w
warunkach polskich przede wszystkim z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej danego
odcinka gazociągu. Konieczne jest wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości przy
wartości ciśnienia zależnym od klasy lokalizacji gazociągu:
-

dla gazociągów w I. klasie lokalizacji, do wartości ciśnienia bliskiej minimalnej
granicy plastyczności stali Rt 0,5,

-

dla gazociągów w II. klasie lokalizacji, do wartości ciśnienia co najmniej 1,3 MOP.

W ramach dokumentacji technicznej wymaganej przy przekwalifikowaniu należy
również przeprowadzić sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe na zgodność ze
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współczynnikami projektowymi wynoszącymi 0,4 dla I. klasy lokalizacji i 0,72 dla II. klasy
lokalizacji gazociągu. W przypadku, gdy operator nie posiada pełnej dokumentacji
materiałów zastosowanych do budowy gazociągu (atestów materiałowych), należy
przeprowadzić badania materiałowe dla reprezentatywnej liczby próbek pobranych z odcinka
gazociągu podlegającego przekwalifikowaniu.
Z technicznego punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem mającym na celu
przekwalifikowanie gazociągów, choć formalnie niewymaganym w przepisach, jest
wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości (tzw. próby stresowej) zgodnie z normą
zakładową ZG-3900:2001. Jest to celowe ze względu na możliwości wykrycia korozji
naprężeniowej, częściowej likwidacji naprężeń własnych gazociągu, zmiany maksymalnego
ciśnienia roboczego gazociągu, a w konsekwencji przedłużenia okresu jego użytkowania.
Innymi metodami diagnostycznymi stosowanymi przez operatora sieci przesyłowej
gazu przy przekwalifikowaniu gazociągów są:
-

badania ścianki gazociągu za pomocą tłoków pomiarowych,

-

badania systemu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych gazociągu (czynnego i biernego,
oddziaływania obcych konstrukcji na gazociąg).

Należy dodać, ze zagadnienia przekwalifikowania gazociągów oraz badań
diagnostycznych nie są bezpośrednio regulowane przez normy europejskie. Podstawowymi
normami w obszarze projektowania, budowy i użytkowania przesyłowej sieci gazu są:
-

PN-EN 1594:2002 (U) Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu
roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne,

-

PN-EN 12583:2002 (U) Systemy dostawy gazu - Tłocznie - Wymagania
funkcjonalne,
PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu - Stacje redukcji ciśnienia gazu w
przesyle i dystrybucji - Wymagania funkcjonalne,
PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu - Stacje pomiarowe gazu ziemnego Wymagania funkcjonalne,
PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiana - Wymagania funkcjonalne,

-

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych
- Wymagania funkcjonalne,

-

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w
wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.

PN-EN 1594:2002 (U) Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu
roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne
Norma europejska EN 1594 została przyjęta i opublikowana przez CEN w marcu 2000
r., natomiast jako Polska Norma została zatwierdzona przez PKN w formie uznaniowej w
2002 r. W obecnej chwili w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa Gazowego KT 277
zakończyły się prace nad opracowaniem polskiej wersji językowej, która do końca bieżącego
roku zostanie zatwierdzona przez PKN, jako PN-EN. Norma stanowi kompleksowy dokument
dotyczący projektowania, budowy i w pewnym stopniu użytkowania rurociągów
przeznaczonych do przesyłu gazu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar.
Warto dodać, że w Unii Europejskiej i USA podział gazociągów ze względu na ciśnienie
różni się od tradycyjnego podziału stosowanego w polskich przepisach do roku 2002 r.
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W krajach Unii od dawna granicą wartości wysokiego ciśnienia jest 16 bar (1,6 MPa),
natomiast w Polsce dopiero ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
wprowadza taki podział. Poprzednio w Polsce granica pomiędzy średnim a wysokim
ciśnieniem wynosiła 0,4 MPa, tak, więc potrzeba czasu, aby krajowy system gazowy
funkcjonował w zakresie ciśnień, jakie obowiązują w krajach UE.
Norma PN-EN 1594 jest zbiorem wymagań dla rurociągów wysokiego ciśnienia oraz
w ograniczonym zakresie wymagań mechanicznych dla układów rurowych w stacjach
gazowych, a także zawiera część informacyjną dotyczącą budowy rurociągów w różnych
warunkach terenowych, z uwzględnieniem podstawowych zjawisk związanych z przepływem
gazu. Norma ma charakter podręcznika z bardzo bogatą bibliografią a nie zbioru
szczegółowych wymagań. Postanowienia normy stosuje się do rurociągów:
-

których elementy są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych i
są łączone poprzez spawanie, za pomocą kołnierzy lub złączy mechanicznych,

-

są zlokalizowane poza obiektami komercyjnymi lub przemysłowymi,

-

o temperaturze projektowej od - 40°C do +120°C włącznie.

W normie szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo zarówno rurociągu jak i
otoczenia, zalecając między innymi:
-

ustanowienie strefy kontrolowanej w celu nadzorowania wszelkiej działalności strony
trzeciej,

-

wprowadzenie systemu kwalifikacji terenów, przez które przebiega trasa rurociągu,
współczynnik projektowy (bezpieczeństwa) powinien być odpowiedni do klasy
terenu,

-

zachowanie odpowiedniej odległości od budynków,

-

wybór rur o odpowiedniej twardości, tak, aby zapobiegać ich pękaniom,

-

odpowiednią głębokość posadowienia poniżej strefy
rolniczej,

-

stosowanie odpowiedniej ochrony mechanicznej i antykorozyjnej,

-

zapewnienie patrolowania rurociągów i otoczenia w trakcie użytkowania.

zamarzania i działalności

Zawarto w niej szczegółowe wymagania odnośnie dopuszczalnych ciśnień i systemu
ciśnieniowego bezpieczeństwa podając również wymagania odnośnie wartości ciśnienia
próbnego przy wykonywaniu próby wytrzymałości. Wymagania te przedstawiono w
przystępnej formie graficznej. Podano zależności umożliwiające obliczenie minimalnej
grubości ścianki zarówno dla prostej rury jak i łuków oraz maksymalne wartości
współczynnika projektowego w zależności od klasyfikacji terenu, przez który przebiega
rurociąg. Przeprowadzono szeroką analizę naprężeń i odkształceń rurociągu, w których rura w
zależności od potrzeb jest rozpatrywana jako pierścień, belka lub powłoka. Omówiono także
projektowanie rurociągów uwzględniając wytrzymałość materiałów oraz inne elementy
projektowania. W dalszej części norma zawiera szczegółowe wymagania dotyczące
materiałów na rury i inne elementy rurociągu, np. kształtki, złącza izolujące, zawory. Rury i
elementy rurociągu powinny być wyprodukowane ze stali całkowicie uspokojonej oraz
powinny nadawać się do spawania w terenie. Maksymalny równoważnik węglowy stali
CEVmax, z której wytworzono rury, własności mechaniczne rur przy rozciąganiu oraz praca
łamania powinny być zgodne z PN-EN 10208-2+AC:1999. Wytwórca rur powinien
dysponować systemem zapewnienia jakości wg PN-EN ISO 9001:2001.
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Podano wymagania dotyczące budowy rurociągu wraz z pełną kontrolą
poszczególnych jej etapów. Szczegółowo omówiono techniki przekraczania gazociągami
przeszkód terenowych.
Wyspecyfikowano parametry przeprowadzania koniecznych prób wytrzymałości i
szczelności po zakończeniu budowy oraz wymagania dotyczące odbioru i wstępnego
uruchomienia rurociągu.
Na zakończenie części normatywnej normy podano cały szereg istotnych wymagań i
zaleceń dotyczących użytkowania, konserwacji, remontów i modernizacji rurociągu, aż do
likwidacji rurociągu lub jego odcinka. Bardzo obszerna część informacyjna dotyczy układania
rurociągów na terenach o różnorodnych właściwościach oraz o wzajemnych oddziaływaniach
rurociągu z gruntem, łącznie z obliczaniem ich wpływu na mechaniczne i wytrzymałościowe
parametry rurociągu. Omówiono budowę rurociągu na terenie osiadającym, terenie wyrobisk
górniczych, oraz obsuwającym się, jak również o dużym zagrożeniu sejsmicznym. Określono
zalecenia między innymi dla:
-

projektowania w zakresie rozszerzonej sprężystości oraz wg stanów granicznych,

-

dopuszczalnych poziomów pulsacji i wibracji rury,

-

dopuszczalnych poziomów drgań wywołanych pracami budowlanymi,

-

obliczania grubości ścianek trójników.

Norma PN-EN 1594 podaje szereg wymagań, które należy uwzględnić w procesie
projektowania gazociągów, lecz nie podaje metodyki obliczeń ani nie narzuca konkretnych
algorytmów obliczeniowych, pozostawiając wybór metody do decyzji operatora i projektanta.
Z tego powodu istnieje pole do ustanowienia krajowych regulacji normatywnych, będących
rozwinięciem zagadnień poruszanych w PN-EN 1594.
PN-EN 12583:2002 (U) Systemy dostawy gazu - Tłocznie - Wymagania funkcjonalne
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w lipcu 2000 r., zaś
jako Polska Norma została zatwierdzona przez PKN w formie uznaniowej w 2002 r. Norma ta
została opracowana w polskiej wersji językowej w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa
Gazowego KT 277 i w obecnej chwili oczekuje na zatwierdzenie i wydanie przez PKN jako
norma PN-EN. Zawiera postanowienia dotyczące projektowania, budowy, użytkowania oraz
działań likwidacyjnych tłoczni gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym
przekraczającym 16 bar oraz o całkowitej mocy większej niż 1 MW. Niniejszej normy nie
stosuje się do tłoczni gazowych przybrzeżno-morskich oraz tłoczni w stacjach napełniania
zbiorników sprężonym gazem ziemnym.
W normie podano ogólne wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podczas
budowy i użytkowania tłoczni oraz otaczającego terenu, jak również wymagania dotyczące
lokalizacji i zagospodarowania terenu tłoczni. Wymagania te są tak ogólne, że np. nie
zawierają konkretnej wartości istotnego parametru, jakim jest wartość dopuszczalnego hałasu
na granicy i wewnątrz terenu tłoczni, które regulują przepisy poszczególnych krajów.
Natomiast dość szczegółowo podano wymagania dotyczące projektowania tłoczni, kładąc
nacisk na układy rurowe gazu oraz jednostkę sprężarkową z rozróżnieniem na: turbiny
gazowe, turbiny parowe i silniki tłokowe.
Omówiono układ sterowania jednostką sprężarkową określając wymagania dotyczące
rodzajów pracy jednostki, układu zabezpieczającego, monitoringu i sterowania oraz układu
sygnalizacyjnego. Dotyczy to również układów:
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-

wyłączenia awaryjnego,

-

przeciwpompażowego,

-

zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkości obrotowej,

-

zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych drgań,

-

zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia i dopuszczalnej
temperatury,

-

wyłączenia awaryjnego tłoczni i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szczegółowe wymagania dotyczą budowy jednostki sprężarkowej, na przykład
wymagania dotyczące układu uszczelnienia wału lub sprzęgła pomiędzy sprężarką a
napędem. Zdawkowo potraktowano wymagania dotyczące samej budowy tłoczni powołując
się na obowiązujące w danym kraju przepisy i ustalenia. W dalszej części normy podano
wymagania dotyczące uruchomienia i przekazania do użytkowania oraz utrzymania ruchu
wraz z koniecznymi środkami bezpieczeństwa i szkoleniem personelu. Szczegółowo
potraktowano użytkowanie tłoczni podając miedzy innymi zasady opracowania instrukcji
dotyczących sytuacji normalnych, awaryjnych i w stanie zagrożenia. Na zakończenie części
normatywnej podano zasady unieruchomienia tłoczni oraz jej ewentualnej likwidacji. Część
informacyjna zawiera schematy, w których szczegółowo podano zawartość poszczególnych
elementów i układów tłoczni, co ułatwia zrozumienie jej funkcjonowania.
PN-EN 12186:2004 Systemy dostawy gazu — Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle i
dystrybucji - Wymagania funkcjonalne
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w lutym 2000r.,
natomiast jako Polska Norma została zatwierdzona przez PKN w formie uznaniowej w
2002 r., a w polskiej wersji językowej w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa Gazowego KT
277 i zatwierdzona jako PN-EN w 2004r. Zawiera wymagania dotyczące stacji redukcji
ciśnienia gazu, stanowiących część systemu przesyłania i dystrybucji gazu. Norma dotyczy
projektowania, materiałów, budowy, badań i użytkowania stacji redukcji ciśnienia gazu o
maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP przekraczającym 16 bar i projektowanym
strumieniu objętości gazu w warunkach normalnych większym niż 200 m3/h.
PN-EN 12186 w pierwszej części zawiera postanowienia dotyczące lokalizacji stacji
redukcji ciśnienia gazu oraz jej elementów. W normie wyspecyfikowano wymagania
dotyczące pomieszczeń stacji.ze szczególnym uwzględnieniem ich wentylacji. Omówiono
poszczególne elementy projektowania stacji przyjmując dla orurowania stacji współczynnik
projektowy^o nie większy niż 0,67.
W normie określone zostały zasady sterowania ciśnieniem z uwzględnieniem
kluczowych zależności dla prawidłowego działania stacji pomiędzy maksymalnym
ciśnieniem roboczym MOP, ciśnieniem roboczym OP, tymczasowym ciśnieniem roboczym
TOP oraz maksymalnym ciśnieniem przypadkowym MIP. Podano także prawa rządzące
systemem redukcji ciśnienia oraz szczegółowe zasady konieczne do prawidłowego działania
stosowanych typów systemów ciśnieniowego bezpieczeństwa. Podano wymagania dotyczące
badania gotowej stacji oraz procesu jej uruchomienia oraz ogólne postanowienia dotyczące jej
użytkowania.
Do projektowania i budowy stacji redukcyjno-pomiarowych, których w Polsce jest
zdecydowana większość, stosuje się również normę PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy
gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania funkcjonalne.
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PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu - Stacje pomiarowe gazu ziemnego - Wymagania
funkcjonalne
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w grudniu 1998r., po
czym opracowana w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa Gazowego KT 277 w polskiej
wersji językowej i zatwierdzona jako PN-EN w 2002r. Obejmuje wymagania dotyczące
projektowania, budowy, uruchomienia i użytkowania stacji pomiarowych o przepustowości
nie mniejszej niż 500 m3/h w warunkach bazowych (101,325 kPa, 288,15 K) i maksymalnym
ciśnieniu roboczym większym niż 1 bar. W części wstępnej omówiono fizyczne prawa
umożliwiające określenie strumienia objętości lub masy gazu oraz ogólne postanowienia
dotyczące projektowania stacji pomiarowej. Podano wytyczne dotyczące oprzyrządowania
układów pomiarowych w zależności od wielkości mierzonego strumienia oraz wady i zalety
następujących typów gazomierzy: turbinowych, rotorowych, kryzowych, wirowych i
ultradźwiękowych.
Wszystkie typy gazomierzy oraz przeliczniki objętości powinny być zgodne z
odpowiednimi normami europejskimi, zaś projektowanie, budowa i zasady bezpieczeństwa
stacji pomiarowej gazu ziemnego należy przyjmować z PN-EN 12186. Zasada ta została w
omawianej normie uzupełniona o wymagania dotyczące charakterystycznych dla pomiarów
parametrów takich jak, np. profil prędkości gazu na wejściu do gazomierzy. Szczególną
uwagę zwrócono na dokładność i stabilność pomiarów, między innymi poprzez określenie
błędu granicznego dopuszczalnego, zarówno gazomierzy jak i wtórnych przyrządów
pomiarowych, takich jak czujniki gęstości gazu, temperatury, ciśnienia. W normie podano
wymagania dotyczące uruchomienia, użytkowania oraz obsługi stacji pomiarowych. W części
informacyjnej podano miedzy innymi przykład określenia niepewności pomiaru objętości
gazu dla stacji z gazomierzem turbinowym oraz przy wykorzystaniu pomiaru ciśnienia,
temperatury i obliczenia współczynnika ściśliwości.
PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiana - Wymagania funkcjonalne
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w styczniu 2000r.,
natomiast jako Polską Normę zatwierdzono w PKN w formie uznaniowej w 2002r. W
polskiej wersji językowej została opracowana w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa
Gazowego KT 277 i zatwierdzona jako PN-EN w 2004r. Norma dotyczy wspólnych zasad
prób ciśnieniowych, uruchamiania i unieruchamiania obiektów systemu dostawy gazu dla
wszystkich zakresów ciśnień z wyłączeniem przewodów gazowych w budynkach. Wartości
ciśnienia próbnego, czasy trwania prób oraz kryteria odbioru i inne szczegółowe rozwiązania
powinny być podane w ustawodawstwie poszczególnych krajów członkowskich CEN lub w
wyniku decyzji operatora gazociągu.
W normie przyjęto podstawową zasadę, że ciśnienie próbne próby wytrzymałości
powinno być wyższe od maksymalnego ciśnienia przypadkowego (MIP) badanego obiektu
systemu dostawy gazu. Ciśnienie podczas próby szczelności, która w zasadzie następuje po
próbie wytrzymałości, może być niższe od MIP, ale nie niższe od maksymalnego ciśnienia
roboczego.
Operator gazociągu (albo inny kompetentny organ) powinien przygotować pisemną
procedurę z uwzględnieniem krajowego ustawodawstwa, w której należy sprecyzować:
-

metodę przeprowadzenia prób,

-

ciśnienie próbne,

-

okres trwania próby,
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-

czynnik próbny,

-

kryteria odbioru,

-

dopuszczalne odchylenia ciśnienia/objętości,

-

minimalne ciśnienie w istniejącym systemie dostawy gazu,

-

metody wykrywania nieszczelności,

-

opróżnianie z czynnika próbnego,

- usuwanie wody.
W chwili obecnej w PGNiG-Przesył trwają prace nad opracowaniem normy własnej PN
spełniającej te wymagania.
W normie podano klasyfikację metod prowadzenia prób ciśnieniowych, zarówno
hydrostatycznych jak i pneumatycznych, podając ogólne wymagania dotyczące ich
przeprowadzenia. Podano zalecane metody wykrywania ewentualnych nieszczelności oraz
zawartość informacyjną protokółu wykonania próby. Normę uzupełniają wymagania
dotyczące uruchamiania i unieruchamiania odcinka rurociągu lub układu rurowego. Część
informacyjna
normy zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące czynności
przedmuchiwania odcinka gazociągu zarówno powietrzem jak i gazem obojętnym.
PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych Wymagania funkcjonalne
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w październiku 2000 r.,
a jako Polska Norma zatwierdzona w PKN, w formie uznaniowej, w 2002 r. W polskiej wersji
językowej została opracowana w Podkomitecie ds. Przesyłania Paliwa Gazowego KT 277 i
zatwierdzona jako PN-EN w 2004 r. Norma dotyczy wykonania i badania połączeń
spawanych w lądowych stalowych układach rurowych i rurociągach stosowanych w
systemach dostawy gazu, w całym zakresie ciśnień przesyłanego gazu ziemnego. Norma
dotyczy rurociągów, których:
-

elementy są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych,

-

układy rurowe nie należą do instalacji domowej zgodnej z PN-EN 1775:2001,

-

temperatura projektowa systemu wynosi od - 40°C do 120°C włącznie.

Norma nie dotyczy rurociągów zlokalizowanych wewnątrz obiektów komercyjnych
lub przemysłowych, stanowiących integralną część procesu przemysłowego, z wyjątkiem
rurociągów i urządzeń zasilających takie obiekty. W części normatywnej przedstawiono
system wymagań jakościowych dotyczący poszczególnych etapów procesu spawania,
wymagania dla personelu prowadzącego prace spawalnicze oraz wymagania dotyczące
doboru spoiwa. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące prowadzenia prac
spawalniczych wraz z procedurami specjalnymi takimi jak: przyłączanie kabli ochrony
katodowej oraz prowadzenie prac spawalniczych pod ciśnieniem na czynnych rurociągach.
Podano zasady kontroli złączy spawanych, w tym bardzo istotnych badań nieniszczących.
Określono szczegółowe wymagania dotyczące całego procesu spawania z podziałem na dwie
grupy w zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego MOP. Granicą podziału jest
maksymalne ciśnienie robocze MOP o wartości 16 bar. W przypadku spawania rurociągów o
maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP powyżej 16 bar szczególną uwagę zwrócono na:
-

wymagania odnośnie kwalifikacji personelu,

-

uznawanie technologii spawania,

-

przebieg procesu spawania,
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-

badania niszczące wykonanych spoin,

-

próby udarności,
wymagania dotyczące koniecznych zapisów i dokumentacji.

Normę uzupełnia obszerna część informacyjna zawierająca między innymi zalecenia
odnośnie szczegółowego programu kwalifikowania spawaczy, spawania elementów o
różnych grubościach ścianek, krytycznych czynników przy pracach spawalniczych pod
ciśnieniem oraz badań wizualnych i ultradźwiękowych złączy spawanych. Norma ta ma
bardzo duże znaczenie dla gazownictwa, gdyż w sposób kompleksowy rozwiązuje
podstawowe problemy związane z tak ważnym dla bezpieczeństwa i specjalistycznym
zagadnieniem, jakim jest spawanie rurociągów przeznaczonych do przesyłu gazu ziemnego.
PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów
Norma europejska została przyjęta i opublikowana przez CEN w styczniu 2001r.,
natomiast jako Polska Norma została zatwierdzona przez PKN w formie uznaniowej w 2002r.
a opracowana w polskiej wersji językowej i zatwierdzona jako PN-EN w 2004r.
Norma zawiera ogólne zasady realizacji systemu ochrony katodowej przed korozją
konstrukcji metalowych, w tym stalowych gazociągów ułożonych w gruntach lub wodach,
zarówno przy oddziaływaniu obcych źródeł prądu jak i bez ich oddziaływania.
W normie podano podstawowe zasady i kryteria ochrony katodowej, w tym potencjały
korozyjne, potencjały ochronne i potencjały krytyczne dla typowych metali umieszczonych w
gruncie oraz wodzie. Uwzględniono również wpływ prądu przemiennego na konstrukcje
chronione metodą katodową. Podano wymagania projektowe dla systemów ochrony
katodowej, takie jak ciągłość elektryczna oraz separacja elektryczna rurociągu. Norma
zawiera wymagania dotyczące stacji pomiarowych do pomiarów potencjałów, prądów i
rezystancji związanych z ochroną katodową umieszczonych wzdłuż rurociągu oraz wpływu
podziemnych rur osłonowych rurociągów na skuteczność ochrony. Podano również zasady
dotyczące montażu i uruchomienia urządzeń ochrony katodowej ze szczególnym
uwzględnieniem koniecznej kolejności uruchamiania poszczególnych elementów ochrony.
Wskazano również podstawowe zasady przeglądów i konserwacji urządzeń ochrony
katodowej w celu zapewnienia jej pełnej skuteczności. Określono zalecaną częstotliwość
badań funkcjonalnych poszczególnych elementów ochrony katodowej.
PODSUMOWANIE
Większość podstawowych norm europejskich dotyczących przesyłu gazu ziemnego
została opracowana w polskiej wersji językowej, co umożliwia ich powszechne stosowanie
przez przedsiębiorstwa branży gazowniczej. W obecnej chwili główne prace w Podkomitecie
ds. Przesyłania Paliwa Gazowego KT 277 koncentrują się na opracowywaniu zmian i
nowelizacji do istniejących norm PN-EN, co wynika z konieczności ich dostosowania do
wymagań odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej.
Normy europejskie EN, a tym samym PN-EN, mają charakter ogólny i wymagają
tworzenia uzupełniających krajowych dokumentów normatywnych: procedur, instrukcji,
norm dotyczących konkretnych rozwiązań danego zagadnienia. W Polsce taką rolę odgrywają
m. in. normy zakładowe PGNiG S.A.
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Dostosowując użytkowane obiekty gazownicze do wymagań norm europejskich OSP
przedłuża ich okres użytkowania, unikając realizacji kosztownych i trudnych proceduralnie
nowych inwestycji. Rachunek kosztów wykonania modernizacji istniejących gazociągów i
dostosowanie do obecnie istniejących przepisów wykazuje opłacalność modernizacji
gazociągów w stosunku do budowy nowych. Koszt modernizacji rurociągu wysokiego
ciśnienia w stosunku do nowej inwestycji kształtuje się w granicach od 10 do 15 %.
Dodatkową korzyścią z dostosowania użytkowanych gazociągów do nowych przepisów jest
zwolnienie pod budownictwo i działalność gospodarczą pasów terenu wzdłuż gazociągu
poprzez ograniczenie minimalnych odległości od obiektów terenowych, co w szczególności w
terenie o dużej urbanizacji ma bardzo istotne znaczenie.
System przesyłu gazu ziemnego będący w zarządzaniu PGNiG-Przesył Sp. z o.o. jako
OSP, w coraz większym stopniu staje się istotną częścią europejskiego systemu
przesyłowego. W związku z tym staje się niezbędne, aby wszystkie jego nowobudowane
elementy były projektowane, budowane i użytkowane zgodnie z PN-EN. Stosowanie PN-EN
przy projektowaniu i budowie rurociągów do przesyłu gazu ziemnego zapewnia ich długie
oraz bezawaryjne użytkowanie a tak zbudowane rurociągi nie stanowią zagrożenia dla
otoczenia.
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Załącznik 1
PN-EN związane z działalnością operatora systemu przesyłowego
(z wyłączeniem norm dotyczących jakości gazu)
1. PN-EN 334:2002 (U) Reduktory ciśnienia gazu do ciśnień wejściowych do 100 bar
2. PN-EN 558-1:2001 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej
prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN
3. PN-EN 1092-1:2004 (U) Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur,
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe
4. PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia
5. PN-EN 1514-1:2001:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z
oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez
wkładek
6. PN-EN 1514-l:2001/Ap 1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z
oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez
wkładek
7. PN-EN 1514-2:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z oznaczeniem
PN. Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych
8. PN-EN 1514-3:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z oznaczeniem
PN. Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką PTFE
9. PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z oznaczeniem
PN. Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i metalowe z
wypełnieniem, do kołnierzy stalowych
10. PN-EN 1514-4:2001/Apl :2002 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek z
oznaczeniem PN. Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe
i metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy stalowych
11. PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub
i nakrętek
12. PN-EN 1515-2:2002 (U) Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2:
Klasyfikacja materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN
13. PN-EN 1918-1:2001 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.
Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w warstwach wodonośnych
14. PN-EN 1918-2:2001 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.
Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w -nożach ropy naftowej i gazu
15. PN-EN 1918-3:2001 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.
Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyługowanych komorach
solnych
16. PN-EN 1918-4:2001 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.
Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyrobiskach górniczych
17. PN-EN 1918-5:2001 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.
Zalecenia funkcjonalne dotyczące urządzeń powierzchniowych
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18. PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne
19. PN-EN 10204+Al:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
20. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie
wymagań A
21. PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o
klasie wymagań B
22. PN-EN 10305-1:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy.
Cześć 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
23. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych
rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe
24. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa, zewnętrzne powłoki organiczne stosowane
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych
rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe
25. PN-EN 12261:2003 (U) Gazomierze. Gazomierze turbinowe
26. PN-EN 12266-1:2003 (U) Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1:
Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania
obowiązkowe
27. PN-EN 12266-2:2003 (U) Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 2:
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania uzupełniające
28. PN-EN 12405:2003 (U) Gazomierze. Elektroniczne urządzenia do przeliczania
objętości gazu
29. PN-EN 12480:2003 (U) Gazomierze. Gazomierze rotorowe
30. PN-EN 13709:2004
zaporowo - zwrotne

(U) Armatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i

31. PN-EN 14382:2003 (U) Urządzenia zabezpieczające stosowane w gazowych stacjach
redukcyjnych i instalacjach. Zabezpieczające urządzenia odcinające dla ciśnień
wlotowych do 100 bar.
32. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
33. PN-EN 50014:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Wymagania ogólne i metody badań
34. PN-EN 50020:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne "i"
35. PN-EN 50039:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Systemy iskrobezpieczne "i"
36. PN-EN 60079-10:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych
37.PN-EN-ISO 6708:1998 Elementy rurociągów . Definicje i dobór DN (wymiaru
nominalnego)
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Normy dotyczące spawania
33. PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 1: Postanowienia ogólne dotyczące spawania
34. PN-EN 288-1:1994/Al:2002 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 1: Postanowienia ogólne dotyczące spawania (Zmiana Al)
35. PN-EN 288-2:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 2: Instrukcja technologiczna spawania łukowego
36. PN-EN 288-2:1994/Al:2002 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 2: Instrukcja technologiczna spawania łukowego (Zmiana Al)
37. PN-EN 288-3:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 3: Badania technologii spawania łukowego stali
38. PN-EN 288-3:1994/Al Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 3: Badania technologii spawania łukowego stali (Zmiana Al)
39. PN-EN 288-5:1997 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 5: Uznawanie na podstawie stosowania uznanych materiałów do
spawania łukowego
40. PN-EN 288-6:1999 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 6: Uznawanie na podstawie uzyskanego doświadczenia
41. PN-EN 288-7:1999 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 7: Uznawanie na podstawie stosowania standardowej technologii
spawania łukowego
42. PN-EN 288-8:1999 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 8: Uznawanie na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania
43. PN-EN 288-9:2002 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej
uznawanie. Część 9: Badanie technologii doczołowego spawania montażowego
rurociągów lądowych i pozabrzeżnych
44. PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność
45. PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Część 1: Wytyczne doboru
wymagań dotyczących jakości i stosowania
46. PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Część 2: Pełne wymagania
dotyczące jakości w spawalnictwie
47. PN-EN 729-3:1997 Spawalnictwo. Spawanie
wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

metali. Część 3:

Standardowe

48. PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie
wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

metali. Część

Podstawowe

4:

49. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych Badania
wizualne
50. PN-EN 970:1999/Ap 1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych
Badania wizualne
51. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne
złączy spawanych
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52. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe
złączy spawanych. Poziomy akceptacji
53. PN-EN 1712:2001/Apl:2003 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
ultradźwiękowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji
54. PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe
złączy spawanych
55. PN-EN 1708-1:2002 Spawanie. Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń
spawanych. Cześć 1: Elementy ciśnieniowe
56. PN-EN 10246-8:2002 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 8: Automatyczne
badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych elektrycznie w celu
wykrycia nieciągłości wzdłużnych
57. PN-EN 10246-9:2004 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 9: Automatyczne
badanie ultradźwiękowe spoin rur spawanych lukiem krytym celem wykrycia
nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych
58. PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 10: Badania
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem
wykrycia nieciągłości
59. PN-EN 10246-16:2002 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 16: Automatyczne
badanie ultradźwiękowe obszarów przyległych do spoiny w rurach stalowych ze
szwem w celu wykrycia rozwarstwień
60. PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady
ogólne dotyczące metali
61. PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania
poziomów jakości według niezgodności spawalniczych
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Załącznik 2

Wykaz norm zakładowych obowiązujących w PGNiG S.A.
Lp

Numer

Tytuł

Uwagi

1

ZN-G3001:2001

Gazociągi - Oznakowanie trasy gazociągu ustanowiona 26 października 2001 /*.,
- Wymagania ogólne
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

2

ZN-G3002:2001

Gazociągi - Taśmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania

ZN-G3003:2001

Gazociągi - Słupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania
i badania

ZN-G3004:2001

Gazociągi - Tablice orientacyjne Wymagania i badania

ustanowiona 26października 20011\,

ZN-G3150:1996

Gazociągi - Rury polietylenowe Wymagania i badania

ustanowiona 14 maja 1996 /•..

ZN-G3160:1999

Gazociągi - Rury poliamidowe Wymagania i badania

ustanowiona SOgru 1999 r.,

ZN-G3242:2003

Sieci gazowe - Filtry - Wymagania
i badania

8

ZN-G3900:2001

Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie ustanowiona 25 czerwca 2001 /*.,
obowiązuje od 1 września 2001 r.

9

ZN-G3910:2001

Gazociągi - Gazociągi wysokiego
ciśnienia poddawane próbom specjalnym
- Projektowanie, wykonanie i odbiór

10

ZN-G4001:2001

Pomian" paliw gazowych - Postanowienia ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,
ogólne - Terminologia i symbole
obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.
graficzne

11

ZN-G4002:2001

Pomiar}' paliw gazowych - Zasad}'
rozliczeń i technika pomiarowa

obowiązuje od 1 października 2002 r.

ZN-G4003:2001

Pomiary paliw gazowych - Stacje
pomiarowe - Wymagania i kontrola

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

ZN-G4004:2001

Pomiar\ paliw gazowych - Metoda
obliczania współczynników ściśliwości
gazów ziemnych

ustanowiona 6 grudnia 2001 /:,

ZN-G4005:2001

Pomiar}' paliw gazowych - Gazomierze
turbinowe - Wymagania, badania
i instalowanie

ustanowiona 6 grudnia 2001 /'.,

zmiana Aldo
ZN-G4005/Al:2002

Pomiar}- paliw gazowych - Gazomierze
turbinowe - Wymagania, badania
i instalowanie

ustanowiona 17 października 2002 r.,

ZN-G4006:2001

Pomiar}' paliw gazowych - Zwężkowe
gazomierze kryzowe - Wymagania,
badania i instalowanie

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,

4
5
6
7

12
13

14

15
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ustanowiona 26października 2001 r.,
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
ustanowiona 26 października 2001 r.,
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
obowiązuje od 1 września 1996 r.
obowiązuje od 1 marca 2000 r.
ustanowiona 6 czerwca 2003 r.,
obowiązuje od 1 października 2003 r.

ustanowiona 25 czerwca 2001 r.,
obowiązuje od 1 września 2001 r.

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,
ustanowiona 6 grudnia 2001 >:,

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

obowiązuje od 1 grudnia 2002 r.

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

Lp

Numer

Tytuł

Uwagi

16

ZN-G4007:2001

Pomiary paliw gazowych - Urządzenia
elektroniczne - Wymagania i badania

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,
obowiązuje od 1 października 2002 r.

17

ZN-G4008:2001

Pomiary paliw gazowych - Gazomierze
turbinowe - Budowa zestawów
montażowych

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,
obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

18

ZN-G4009:2001

Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe
gazomierze kryzowe - Budowa zestawów
montażowych

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,

ZN-G4010:2001

Pomiary paliw gazowych - Gazomierze
rotorowe - Wymagania, badania
i instalowanie

ustanowiona 6 grudnia 2001 r.,

20

ZN-G4120:2004

System dostawy gazu - Stacje gazowe Wymagania ogólne

ustanowiona 28 czerwca2004 r.,
obowiązuje od 1 grudnia 2004 r.

21

ZN-G4121:2004

System dostawy gazu - Stacje gazowe w
przesyle i dystrybucji - Wymagania

ustanowiona 28 czerwca2004 r.,

22

ZN-G4122:2004

System dostawy gazu - Instalacje redukcji ustanowiona 28 czerwca2004 r„
ciśnienia gazu na przyłączach obowiązuje od 1 grudnia 2004 r.
Wymagania

23

ZN-G5001:2001

Gazownictwo - Naw;anianie paliw
ustanowiona 20 września 2001 r.,
gazowych - Wymagania ogólne dotyczące obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
nawaniania gazu ziemnego

24

ZN-G5002:2001

Gazownictwo - Nawanianie paliw
ustanowiona 20 września 2001 /-.,
gazowych - Wymagania dotyczące
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.
postępowania ze środkami nawaniającyini
oraz ich przechowywania i transportu

25

ZN-G5003:2001

Gazownictwo - Nawanianie paliw
gazowych - Instalacje do nawaniania gazu
ziemnego

ZN-G5004:2001

Gazownictwo - Nawanianie paliw
gazowych - Kontrola naw;onienia gazu
ziemnego metodami odorymetrycznymi

ustanowiona 20 września 2001 /-.,

ZN-G5008:1999

Gazownictwo - Naw;anianie paliw7
gazowych - Metody oznaczania
zawartości tetrahydrotiofenu (TOT)

ustanowiona 23 marca 1999 r.,

ZN-G8101:1998

Sieci gazowe - Strefy zagrożenia
wybuchem

19

26

27

28

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

obowiązuje od 1 czerwca 2002 r.

obowiązuje od 1 grudnia 2004 r.

ustanowiona 20 września 2001 r.,
obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

obowiązuje od 1 maja 1999 r.
ustanowiona 8 kwietnia 1998 /•.,
obowiązuje od 1 czerwca 1998 r.

UWAGA:
W ustanowieniu znajdują się projekty norm zakładowych:
- ZN-G-3870 Wytyczne projektowania rurociągów na terenach górniczych,
- ZN-G-3871 Rurociągi - Łuki rurociągów ułożonych w ziemi- Wymagania i badania,
- ZN-G-3872 Rurociągi - Balastowanie rurociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym - Obliczenia.
W procesie unieważnienia jest norma zakładowa:
- ZN-G-3150:1996 Gazociągi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania.
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PL0800185

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM UKIERUNOWANE NA ZACHOWANIE
INTEGRALNOŚCI RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
MIECZYSŁAW BORYSEEWICZ, SŁAWOMIR POTEMPSKI*
Centrum Doskonałości „MANHAZ", Instytut Energii Atomowej w Świerku
Jednym ze zobowiązań operatora rurociągu jest wprowadzenie środków zabezpieczających
ochroną zdrowia ludności oraz środowiska. Winne być one odzwierciedlone w przygotowaniu
spójnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) z jego kluczowym elementem Programem Działań dla Zachowania Integralności Systemu Rurociągu (PDZISR). W pracy
jest omówiony PDZISR w aspekcie całego SZB, przy czym podano odniesienia do wymagań
prawnych oraz praktycznych działań w krajach zaawansowanych technologicznie (głównie
UE i USA), gdzie podobne rozwiązania zostały, lub są wdrażane w praktyce. Przedstawione
będą również rozwiązania w zakresie wspomagania komputerowego oraz realizacji
poszczególnych elementów SZB i PDZISR.
1. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Organy ustawodawcze w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i w USA odsuwają się od
nakazowych podejść w zakresie projektowania i eksploatacji rurociągów, przywiązując
większą uwagę do „zarządzania ryzykiem" jako systemu najbezpieczniejszych i najbardziej
efektywnych kosztowo środków utrzymania i polepszania poziomu bezpieczeństwa
rurociągów. Przy tym zarządzanie ryzykiem jest połączeniem oszacowania ryzyka i kontroli
ryzyka.
Przewiduje się, że System Zarządzania Rurociągami będzie wymagany w niedalekiej
przyszłości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dlatego też, operatorzy powinni być
świadomi tych nowych metod i systemów.
Regulacje dotyczące Bezpieczeństwa Rurociągów z 1996 r. obowiązujące w Wielkiej
Brytanii dotyczą w znacznej części produktów ropopochodnych i gazu, lądowych i przybrzeżnomorskich rurociągów przesyłowych. Operatorzy rurociągów nie są ograniczeni do spełnienia
nakazanych przepisów technicznych, ale mogą bazować także na innych rozwiązaniach i
działaniach „stosownych do osiągnięcia celów", głównie formułowanych poprzez wielkość
ryzyka akceptowalnego.
Rurociągi w Wielkiej Brytanii muszą spełniać wymogi określone przez główne
regulacje, a rurociągi transportujące niebezpieczne płyny (np. gazy palne przy ciśnieniu
bezwzględnym 8 bar) są rozpatrywane jako rurociągi zagrożone poważnymi awariami i
wymagają spełnienia dodatkowych regulacji. Niektóre z tych regulacji wymagają, aby operator
rurociągu zagrożonego poważnymi awariami posiadał dostępny dokument dotyczący
zapobiegania poważnym awariom (MAPD - Major Accident Prevention Document). Dokument
ten musi być oparty na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem, dotyczącym kontroli
bezpieczeństwa rurociągu w czasie jego eksploatacji. System ten powinien dotyczyć rozwiązań
organizacyjnych oraz działań zapobiegających, kontrolujących i łagodzących skutki poważnych
awarii i powinien zawierać specyficzne uwagi, co do kompetencji i procedur niezbędnych do
zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia takich awarii.
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W Kanadzie oszacowanie i zarządzanie ryzykiem jest promowane przez Pipeline Risk
Assessment Steering Committee, który opracował obszerną bazę danych awarii rurociągowych i ich
charakterystyk. Nieobowiązujący załącznik „Guidelines for Risk Analysis of Pipelines" został zawarty w
Canadian Standards Association Standard Z662 w 1996 r.
Celem podejmowanych ostatnio działań przez władze federalne i stowarzyszenia
przemysłowe w USA jest wdrożenie kompletnych programów spójnego zarządzania
ryzykiem poważnych awarii systemów rurociągów. Programy takie powinny obejmować
zarówno oszacowanie ryzyka, identyfikację głównych czynników wyznaczających poziom
ryzyka, zasady planowania i wdrażania działań dla minimalizacji ryzyka, jak również
monitoring działania systemu i kontrolę osiągów. Programy zarządzania ryzykiem wymagają
od operatorów rurociągów zapewnienia, że zarządzanie ryzykiem jest zintegrowane z innymi
działaniami przedsiębiorstw.
W 1998 roku Urząd USA d.s. Bezpieczeństwa Rurociągów (Office of Pipeline
Safety - OPS) podpisał zarządzenie dotyczące „demonstracyjnego projektu zarządzania
ryzykiem" zatwierdzając firmę Shell jako pierwszego uczestnika w tym projektu. Projekt
demonstracyjny był rezultatem konferencji w listopadzie 1995, podczas której
uczestniczący w niej przedstawiciele branży przemysłowej i organów ustawodawczych
zarekomendowali zarządzanie ryzykiem jako potencjalną metodę zwiększającą poziom
bezpieczeństwa rurociągów w bardziej efektywny kosztowo sposób niż obowiązujące
regulacje.
Wszystkie te działania doprowadziły do ogłoszenia przez DOT regulacji 49 CFR
195.452 Pipeline Safety: Pipeline Integrity Management in High Consequence Areas oraz
opublikowania szeregu przewodników na temat zarządzania ryzykiem generowanym przez
rurociągi przesyłowe substancji niebezpiecznych
Norma API nr 1160, System Zarządzania Integralnością Rurociągów Przenoszących
Niebezpieczne Ciecze
Powodem opracowania normy przez API była obserwacja, że cele firmy operującej
rurociągiem w zakresie zarządzania integralnością są zazwyczaj obszerniejsze niż cele rządu
federalnego. Norma API 1160 dostarcza operatorom systematycznego podejścia do
opracowania programów zarządzania integralnością, którego celem jest minimalizacja
ryzyka, a nie tylko zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi. Norma zapewnia
ramy, wewnątrz których operator może zdefiniować program działań dla zachowania
integralności uwzględniający specyfikę ryzyka generowanego przez różne segmenty i
elementy systemów rurociągów. Norma API 1160 daje także wskazania użyteczne dla OPS
przy opracowywaniu odpowiednich zasad prowadzenia inspekcji i audytów.
Norma API 1160 zawiera przewodnik przeprowadzania inspekcji liniowych
(inspekcje anomalii i defektów oraz technologie, narzędzia, okresy, mocne i słabe strony
różnych rodzajów testów i pomiarów) oraz testów hydrostatycznych (wartości, ograniczenia
i okresy). Informacje te, choć dostępne od lat, jednakże były rozproszone w wielu źródłami i
dokumentami technicznymi. Norma omawia także działania, które powinny zostać podjęte, w
oparciu na rodzaje testów oraz inspekcji, łącznie z działaniami naprawczymi i łagodzącymi
skutki.
Dobry program zarządzania integralnością powinien określać ryzyko, zmniejszać je i
w końcu zwiększać osiągi. Norma wymaga, aby operatorzy przeprowadzali ocenę
skuteczności systemów zarządzania oraz procesów wspierających podejmowanie decyzji
dotyczących zarządzania integralnością.
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Norma zaleca korzystanie z kombinacji środków pomiaru osiągów oraz audytów dla
osiągnięcia tego celu. Jednocześnie norma wymaga, aby operatorzy stosowali co najmniej 10
różnych miar osiągów.
2. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ORAZ PROGRAM
ZARZĄDZANIA INTEGRALNOŚCIĄ SYSTEMU RUROCIĄGU
Zarządzanie ryzykiem rurociągów zostało zdefiniowane przez USA Office of Pipeline
Safety jako: „proces wspomagania decyzji dla zarządzania kompleksowego, wdrożony jako
program, zintegrowany przez: określenie ról i zakresu odpowiedzialności odnośnie
eksploatacji rurociągu "dzień po dniu", zasady konserwacji oraz zasady zarządzania
rozwiązaniami inżynieryjnymi i decyzje operatora".
W dalszym ciągu będzie omówiony sposób realizacji takiego programu. Punktem
wyjścia są zobowiązania operatora, które można sformułować następująco:
•

Operator rurociągu zobowiązuje się do proaktywnych działań w zakresie
identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją
rurociągu i powiązanymi z nim zasobami technicznymi. Zobowiązania te operator
rurociągu rozpatruje w aspekcie ochrony społeczeństwa jako całości, ludności
zamieszkałej w otoczeniu rurociągu, środowiska, w tym zagrożonej flory i fauny, agencji
dozorowych, pracowników obsługujących rurociąg, kontrahentów oraz inwestorów.
Zobowiązanie to winno być odzwierciedlone w przygotowaniu spójnego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) z jego kluczowym elementem - Programem
Działań dla Zachowania Integralności Systemu Rurociągu (PDZISR).

•

Operator rurociągu zobowiązuje się do eksploatacji i konserwacji zasobów technicznych
rurociągu w sposób zapewniający długoterminowe bezpieczeństwo społeczeństwa i
pracowników oraz minimalizujący potencjał negatywnego wpływu na środowisko.

•

Operator rurociągu poprzez ustanowienie programu działań dla zachowania integralności
systemu rurociągu realizuje proaktywną praktykę zapobiegania awariom.

•

Operator rurociągu zobowiązuje się ponadto do współpracy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, włączając w to agencje publiczne i dozorowe, w celu
optymalnej realizacji PDZISR.

•

PDZISR powinien być starannie opracowany w celu: gromadzenia różnorodnych danych
dotyczących konstrukcji i eksploatacji rurociągu i urządzeń wspomagających,
identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka dla społeczeństwa i środowiska oraz dla aktywnego
zarządzania poziomem ryzyka poprzez wdrażanie planów łagodzenia ryzyka.

PDZISR, jako podstawowy czynnik organizacyjny dla realizacji inicjatyw
kierownictwa rurociągu oraz ustalania priorytetów eksploatacyjnych, ma za zadanie
dokonywanie wszelkiego rodzaju usprawnień w oparciu o analizę integralności systemu
oraz pomiary osiągów. PDZISR jest także odpowiedzialny za przydział odpowiednich
zasobów (fundusze, siły, środki) dla działań mających na celu minimalizację ryzyka.
PDZISR składa się z pewnych specyficznych „elementów procesowych":
•

Plan nadzorowania korozji.

•

Program liniowej inspekcji i rehabilitacji.

•

Identyfikowanie zagrożeń i oceny kluczowych obszarów ryzyka.

•

Program zapobiegania szkodom ze stron trzecich.

•

Otoczenie rurociągu.
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•

Program badania zdarzeń awaryjnych.

•

Zarządzanie zmianami.

•

Program kontroli warstwy przykrycia rurociągu.

•

Program analizy i nadzoru zmęczenia.

•

Analiza minimalizacji ryzyka w oparciu o scenariusze zdarzeń awaryjnych.

•

Unikanie nieprawidłowych operacji.

•

Pomiary osiągania celów PDZISR.

Rekomenduje się, aby operator rurociągu powołał grupę ekspertów odpowiedzialnych
za następujące zagadnienia związane z problematyką zarządzania integralnością systemu
rurociągów:
• Ogólną integralność systemu i proces zarządzania ryzykiem.
•

Nadzór nad finansowaniem planowanych nowych inwestycji oraz konserwacji systemu
rurociągu.

•

Wdrożenie i nadzór nad procesem zarządzania zmianami.

•

Opracowanie i wdrożenie centralnego
integralności systemu rurociągów.

•

Analiza i ocena ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi obszarami zagrożeń.

•

Nadzór nad utrzymaniem i rozwojem przyjętego modelu oceny ryzyka względnego i
wykonywanie analiz ryzyka w oparciu o taki model.

•

Nadzór nad działaniami zmierzającymi do zmniejszania wielkości ryzyka.

•

Ciągła ocena nowych technologii, nowych metod ocen ryzyka, nowych sposobów
łagodzenia skutków awarii oraz innych, podobnych działań dla podniesienia poziomu
zapewnienia integralności systemu rurociągu.

systemu

zbierania

danych

dotyczących

3. ELEMENTY PROCESOWE PDZISR
Plan zarządzania korozją. Działania takie, jak badania i przeglądy systemu, konstrukcja
rurociągu, dobór materiałów konstrukcyjnych, dobór i wykonanie warstw izolacyjnych oraz
ochrona katodowa są zaprojektowane tak, aby utrzymać System Rurociągu w sposób
zapewniający bezpieczeństwo i ochronę środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
obszary środowiska o szczególnej wrażliwości.
Program liniowej inspekcji. Przyjmując najlepsze przykłady obecnej technologii w zakresie
narzędzi inspekcji liniowej, Operator rurociągu będzie miał nadzór nad całym systemem
rurociągu, a w szczególności ten system inspekcji będzie oparty na systematycznych ocenach
ryzyka.
Identyfikacja i ocena kluczowych obszarów ryzyka. Posiadając świadomość wagi
problemów takich jak gęstość zaludnienia, wpływ na środowisko, cechy użytkowania terenu i
właściwości przesyłanych substancji, działania operatora rurociągu będą skupione na
minimalizowaniu zagrożeń poprzez odpowiedni dobór środków w oparciu o systematyczne
analizy ryzyka.
Program zapobiegania szkodom. Operator rurociągu przyjmuje, że odpowiedni system
oznaczania rurociągu, intensywny nadzór nad rurociągiem oraz wielozagadnieniową
edukacją wszystkich zainteresowanych stron, przyczyni się istotnie do zmniejszenia zagrożeń
dla społeczeństwa oraz środowiska.
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Otoczenie rurociągu. Będąc ciągle świadomym możliwości powstawania nowych obiektów
w otoczeniu rurociągu, operator rurociągu powinien podejmować zdecydowane działania dla
zapewnienia utrzymania czystego i pozbawionego przeszkód otoczenia rurociągu, co jest
nieodzowne dla właściwej eksploatacji systemu rurociągu.
Program badania zdarzeń. Operator rurociągu winien wdrożyć procedurę badania zdarzeń
awaryjnych, w ten sposób, aby nie tylko ustalić bezpośrednie przyczyny, ale również główne
pierwotne przyczyny takich zdarzeń. Ma to na celu opracowanie odpowiednich strategii
zapobiegania ponownym wystąpieniom zdarzeń awaryjnych.
Zarządzanie zmianami. Operator rurociągu jest przygotowany do przeprowadzania pełnej
analizy planowanych zmian poprzez przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeprowadzenie
ocen ryzyka, informowanie i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu wynikających
z tych zmian.
Program kontroli warstwy przykrycia rurociągu. Opracowany jest, aby być proaktywnym
programem dla łagodzenia ryzyka dla społeczeństwa i środowiska. Operator rurociągu
zwraca szczególną uwagę na miejsca, gdzie rurociąg nie jest położony głęboko, lub gdzie
może zostać łatwo odkryty w pewnych, dynamicznych okolicznościach, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na obszary szczególnie czułe.
Program analizy i nadzoru zmęczenia materiałowego. Przy pomocy kolejnego
proaktywnego programu, operator rurociągu identyfikuje i minimalizuje skutki pękania
materiału rurociągu wywołanego zmianami ciśnienia i zmęczeniem materiału, bazując na
ocenach ryzyka powstania pęknięć na podstawie szczegółowej analizy danych
odnotowywanych podczas eksploatacji rurociągu.
Analiza łagodzenia ryzyka oparta na scenariuszach awaryjnych. Biorąc pod uwagę
historię eksploatacji rurociągu, przeprowadzane konserwacje i przyjęte zasady planu działań
dla zachowania integralności rurociągu, operator rurociągu wyznacza odpowiednie środki i
określa ewentualnie konieczne modyfikacje systemu dla redukcji ryzyka związanego z
uwolnieniami przesyłanych produktów oddzielnie, dla każdego odcinka rurociągu.
Unikanie nieprawidłowych operacji. Operator rurociągu przeprowadza dokładne badania
obszarów potencjalnych błędów ludzkich (projekt, konstrukcja, konserwacja i eksploatacja)
oraz opracowuje strategie zapobiegania nieprawidłowym działaniom ludzkim lub brakowi
działań.
Mierzenie osiągów w zakresie realizacji planu działań dla zapewnienia integralności
systemu rurociągu. Monitorowanie wypełnienia zobowiązań operatora rurociągu dla
zachowania integralności rurociągu jest realizowane poprzez regularne przeprowadzanie
audytów planu integralności systemu i składanie raportów.
Zbieranie danych, identyfikacja i analiza zagrożeń systemu rurociągu
Program integralności systemu rurociągu jest specyficznie zaprojektowany dla
identyfikacji, oceny i zarządzania elementami i cechami mogącymi prowadzić do
przypadkowego uwolnienia produktów węglowodorowych do środowiska.
Główne obszary zainteresowania to:
•

Stała ocena stanu mechanicznego rurociągu.

•

Stała ocena urządzeń kontrolnych dla zapewnienia, że ciśnienia eksploatacyjne pozostają
w bezpiecznych granicach.

•

Analiza cech przesyłanego produktu oraz działania dla eliminacji wewnętrznych korozji.
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•

Plany działań dla eliminacji wewnętrznych korozji.

•

Programy zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez strony trzecie.

•

Analiza potencjalnych wpływów na integralność rurociągu pochodzących od zjawisk
naturalnych, jak np. ruchy ziemi, erozja spowodowana przez wodę, czy zalanie.

Jednym z istotnych elementów PDZISR jest tworzenie centralnej bazy danych
będących wynikiem wdrażania innych programów działań uzupełniających.
Ponieważ cechy rurociągu się zmieniają, lub w efekcie zmian środowiskowych, lub
zmian gęstości zaludnienia, model oceny ryzyka musi być modyfikowany dla zapewnienia,
że proces oceny ryzyka jest aktualny i dokładny.
Model oceny ryzyka musi być także aktualizowany dla odzwierciedlenia osiągnięć
technologicznych i innych źródeł wcześniej niedostępnych danych.
Następujące szczegółowe programy mają udział w modelu oceny ryzyka PDZISR:
•

Badania grubości warstwy pokrycia;

•

Badania gęstości zaludniania;

•

Badania użytkowania terenu i działań gospodarczych;

•

Scentralizowany system powiadamiania o zdarzeniach dotyczących prac wykonywanych
w otoczeniu rurociągu oraz o innych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem
eksploatacji rurociągu;

•

Zapisy patroli, program monitorowania zewnętrznej korozji i konserwacji;

•

Program nadzoru próbek wewnętrznej korozji;

•

Analiza przyczyn pierwotnych zdarzeń awaryjnych;

•

Analiza wyników pomiarów za pomocą tłoków inteligentnych.

•

Analizy metalurgiczne próbek;

•

Analiza raportów dotyczących prowadzonych wykopów związanych z działalnością stron
trzecich;
• Analiza inspekcji miejsc krzyżowania się rurociągu z obiektami liniowymi należącymi do
stron trzecich;
•

Analiza danych systemu zabezpieczenia katodowego;

•

Analiza zmęczeniowa metalu i zapisów dotyczących falowania ciśnienia.

•

Ocena niezawodności eksploatacji (ONE).

Ocena niezawodności eksploatacji systemu (ONE)
Analizy ONE wykorzystywać powinny wyniki poprzedniej weryfikacji integralności
wraz z konserwatywnie zastosowanymi obliczeniami powiększania pęknięć i prędkości
korozji dla określenia bezpiecznych interwałów czasowych między kolejnymi sprawdzeniami
integralności.
Analizy ONE powinny również brać pod uwagę możliwość powstania szkód
wyrządzanych przez strony trzecie, ruchy ziemi i inne zagrożenia integralności rurociągu.
Wyniki ONE będą również kluczowym mechanizmem dla określania interwałów czasowych
między weryfikacjami integralności w odpowiedzi na takie zagadnienia, jak zmiany w
eksploatacji, zmiany środowiskowe wzdłuż trasy rurociągu, nowe dane zebrane przy badaniu
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integralności, wyniki nowej analizy przyczyn pierwotnych i dane wejściowe innych
programów PDZISR.
Ocena niezawodności eksploatacji powinna być przeprowadzana co najmniej raz na
rok i dotyczyć samej części liniowej, stacji pomp, stacji zasuw, terminali i innego sprzętu
związanego z systemem. Takie analizy mogą być przeprowadzone częściej, przynajmniej w
przypadku niektórych składników lub segmentów systemu rurociągu.
Analiza minimalizacji ryzyka oparta na scenariuszach awaryjnych
Celem tego programu jest przeprowadzanie konserwacji i przyjęcie zasad planu
działań dla zachowania integralności rurociągu, biorąc pod uwagę historię eksploatacji
rurociągu.
Operator wyznacza odpowiednie środki i określa ewentualnie konieczne modyfikacje
systemu dla redukcji ryzyka związanego z uwolnieniami przesyłanych produktów oddzielnie
dla każdego odcinka rurociągu. Analizy ryzyka dotyczą typowo następujących elementów:
operacji, utrzymywania rurociągu, fizycznych elementów rurociągu, kontroli korozji i
głębokości pokrycia oraz edukacji publicznej.
4. MIERZENIE OSIĄGÓW PDZISR
Celem mierzenia osiągów PDZISR jest monitorowanie wypełnienia zobowiązań
operatora dla zachowania integralności rurociągu poprzez regularne przeprowadzanie
audytów planu integralności systemu i przygotowanie raportów. Podstawowym elementem
monitorowania osiągów PDZISR jest ONE, dostarczająca technicznej oceny integralności
systemu oraz specyficznych zaleceń dla jej utrzymania.
Ogólne kryteria mierzenia osiągów można skategoryzować następująco:
•

dane o zdarzeniach: liczba uwolnień
przypadkowych, przypadków zagrożenia;

w

poszczególnych

rejonach,

uwolnień

•

świadomość ryzyka: identyfikacja nowych obszarów ryzyka - liczba zakończonych
projektów;

•

publiczne usługi: liczba zgłoszonych uwag dotyczących bezpieczeństwa,
kontaktów z właścicielami terenu w sprawach bezpieczeństwa;

•

zasoby operatora i innowacje: liczba nowych technologii, technologii alternatywnych i
innowacyjnych podejść do kontroli ryzyka.

liczba

Typowe specyficzne kryteria to:
•

plan zarządzania korozją: wyniki badań tłokami inteligentnymi;

•

program kontroli warstwy przykrycia: liczba, typ i lokalizacja szkód spowodowanych
przez strony trzecie;

•

program zapobiegania szkodom: liczba szkód spowodowanych przez strony trzecie
uzyskana za pomocą systemu „one-call".

Audyty planu integralności powinny być opracowane w formie raportu zawierającego:
•
•

opis najważniejszych problemów integralności, stan działalności operatora,
ważne doświadczenia i wyniki wyniesione z lat ubiegłych,

•

doświadczenia z nowego sposobu zarządzania procesami i technologiami lub
zastosowania innowacyjnych technologii,
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•
•

pomiary wydajności,
propozycje wprowadzenia zmian w zarządzaniu lub dokonania istotnych ulepszeń
w istniejących programach i działalności.

5. PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PDZISR
W krajach zaawansowanych technologicznie, a w szczególności w USA, powstało
wiele programów komputerowych wspomagających poszczególne etapy a także całe
programy zarządzania integralnością rurociągów. Obejmuje to w szczególności realizację 8.
zadań przedstawionych na diagramie 1. Wśród tych zadań, jednym z najważniejszych jest
zebranie i zintegrowanie wszystkich dostępnych danych dotyczących integralności rurociągu
pochodzących z różnorodnych źródeł, w postaci centralnej bazy danych dla zarządzania
integralnością. Po stworzeniu takiej centralnej bazy danych można dokonać obliczeń ryzyka
odnoszących się do poszczególnych segmentów rurociągu i dokonać identyfikacji
szczególnie zagrożonych obszarów. W czasie takiej analizy brane są pod uwagę wszystkie
zidentyfikowane uszkodzenia, doświadczenie historyczne w eksploatacji rurociągu oraz
cechy charakterystyczne poszczególnych elementów rurociągu a także otaczającego go
środowiska naturalnego i siedlisk ludności. Końcowym produktem jest program zarządzania
integralnością rurociągu zawierający indywidualne plany działań dla każdego obszaru
wysokiego narażenia, przedziały czasowe do wykonania kolejnych ocen w przyszłości oraz
zalecenia w zakresie monitorowania efektywności opracowanego programu.
Przyjmuje się, że dane zebrane o rurociągu i bezpośrednim jego otoczeniu obejmują
wyniki dwóch grup inspekcji liniowych: wykrywanie ubytków metalu metodami:
MagneScan, UltraScan WM i TranScan oraz pęknięć następującymi metodami: UltraScan
CD, TranScan, Elastic Wave i EmatScan. Dla pełnego zrozumienia zagadnień integralności
rozpatrywanych rurociągów konieczne jest również zebranie innych danych niezwiązanych z
badaniami liniowymi. Wśród nich przeglądy tras rurociągów i otoczenia wykonywane z
powietrza, mapy tych obszarów oraz wyniki analiz gleb.
Wiedza o warunkach eksploatacji rurociągów i rodzaju narażeń jest podstawą do
właściwego zarządzania integralnością. Większość takiej wiedzy jest dostępna w postaci
danych dotyczących projektu, konstrukcji, zasad eksploatacji i inspekcji. Zintegrowanie
wszystkich tych informacji w postaci bazy danych wraz z odpowiednim systemem
zarządzania tą bazą ułatwia dostęp do istotnych informacji przez osoby podejmujące decyzje
w przedsiębiorstwie. Jednocześnie zastosowanie oprogramowania dedykowanego dla ocen
ryzyka, zarządzania konserwacją i planowania awaryjnego przekształca zebrane surowe dane
w postać bardziej produktywnych informacji. Przepływ informacji w zintegrowanej bazie
danych w pełnym cyklu zarządzania integralnością rurociągu przedstawia diagram 2.
Wśród innych obecnie szeroko propagowanych rozwiązań wspomagania
komputerowego zarządzania integralnością rurociągów można wymienić trzy pakiety
programów opracowanych przez firmę BASS TRIGON. Są to pakiety: Pipeline Compliance
System (PCS) oraz Integrity Assessment Program (IAP). Pakiet PCS służy do wspomagania
analiz spełnienia szczegółowych wymagań obowiązujących regulacji prawnych i norm.
Składa się on z następujących modułów: Cathodic Protection Data Manager (CPDM); Close
Interval Survey Manager (CISM); In-Line Inspection Manager (ILIM); Atmospheric
Corrosion Manager (ACM); Internal Corrosion Manager (ICM); Pipeline Inspection Manager
(PIM); Patrol and Leak Survey Manager (PLSM); Pressure Control Manager (PCM); Valve
Manager (VM) oraz Leak Survey Manager (LSM). Zarządzają one danymi dotyczącymi
odpowiednio: zabezpieczenia katodowego, bezpośrednich pomiarów polowych, inspekcji
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liniowych, korozji atmosferycznej, korozji wewnętrznej, wizualnych zgodnie z wymaganiami
US DOT, patrolowania i wykrywania przecieków, kontroli ciśnienia, przeglądu zaworów,
przeglądów i analiz wycieków.
Pakiet IAP stosując ogólnie przyjętą w USA metodykę analiz ryzyka względnego
(opisanego przez 200 parametrów wyznacza obszary wysokiego ryzyka, dokonuje
uszeregowania segmentów rurociągu ze względu na 7 rodzajów potencjalnych uszkodzeń i
trzy kategorie skutków (diagram 3) [2., rozdział 9 oraz http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/wars
ztaty_ll_2004/WP3/wp3_na_str_pol.htm] Wspomaga on w ten sposób decyzje odnośnie
odpowiedniego przyporządkowania środków finansowych poprzez szczegółową ocenę
integralności systemu rurociągu i analizę dominujących potencjalnych scenariuszy
awaryjnych
6. SYSTEMY GIS A ANALIZY INTEGRALNOŚCI RUROCIĄGÓW
Jednym z istotnych elementów przy analizie integralności rurociągów jest
identyfikacja obszarów szczególnie narażonych. Zadanie to jest utrudnione w sytuacji, gdy
trasa rurociągu przebiega przez różne rejony administracyjne - zazwyczaj bowiem nie
utrzymuje się jednej bazy danych zawierającej dane o otoczeniu trasy rurociągu np. komplet
informacji o lokalizacji szkół czy przedszkoli. Dane takie, co prawda, dostępne są zwykle w
różnych instytucjach, ale brak jest zunifikowanej i zbiorczej informacji o szczegółach takich
lokalizacji. Problemem mogą być również obszary prywatne, np. wykorzystywane jako
miejsca kempingowe, gdyż często dane takie, albo są nieaktualne, albo w ogóle ich nie ma w
bazach instytucji lokalnych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie
scentralizowanej bazy danych powiązanej ze szczegółową, wielowarstwową mapą
numeryczną. Podejście to jest tym bardziej adekwatne, iż aktualizacja map dokonywana jest
najczęściej przez właściwe służby, a ponadto jest bardziej efektywna, ponieważ eliminuje
powielanie danych wykorzystywanych przez różne wydziały właściwych urzędów.
Należy zaznaczyć, że wykorzystanie scentralizowanej bazy danych połączonej z
mapami cyfrowymi niekoniecznie musi oznaczać, iż wszystkie dane będą fizycznie
ulokowane na jednym serwerze. Obecne zaawansowane techniki używane zarówno w
relacyjnych bazach danych jak i systemach GIS, umożliwiają wykorzystanie systemów
rozproszonych. W systemach takich dane lokalne przechowywane są na oddalonych od
siebie komputerach jednak z informacją gdzie znajdują się pozostałe dane. Główne cechy
tego typu podejścia są następujące:
- naturalny sposób utrzymywania baz danych przez ośrodki lokalne,
- szybki dostęp ośrodków lokalnych do danych w regionie,
- bardziej skomplikowana zintegrowana analiza dla dużych obszarów.
Natomiast wykorzystanie klasycznych baz scentralizowanych charakteryzuje się:
- dłuższym czasem dostępu do danych przez ośrodki lokalne,
- możliwością przeprowadzenia szybszych analiz dla dużych obszarów.
Innym sposobem jest łączenie obu technik - wtedy część danych jest duplikowana obecne metody informatyczne umożliwiają kompletne zautomatyzowanie takiego procesu.
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Diagram 1. Elementy programu zarządzania integralnością rurociągów
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Diagram 2. Przepływ danych w cyklu zarządzania integralnością rurociągów modelowanych
w pakiety wspomagające zarządzanie integralnością rurociągów
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Diagram 3. Schemat metody oceny ryzyka względnego generowanego przez rurociągi
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NOWOCZESNE METODY PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH
GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH, JAKO ELEMENT GWARANCJI
CIĄGŁOŚCI DOSTAW GAZU DO ODBIORCÓW
KRZYSZTOF KALBVOWSKI, DARIUSZ SOBKIEWICZ,
ROBERT MJĘKUS, ANDRZEJ DĄBROWSKI
PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Warszawie - Rembelszczyzna
W referacie omówiono i porównano najczęściej stosowane metody napraw rurociągów
przesyłowych transportujących gaz wysokometanowy na terenie działalności PGNiG S.A.
Regionalnego Oddziału Przesyłu w Warszawie. Przedstawiona poniżej analiza obejmuje
kompleksową obsługą techniczno-organizacyjną w procesie realizacji rutynowych zadań
inwestycyjno-remontowych, który uwzględnia takie elementy jak: identyfikacja zagrożeń,
analiza i ocena ryzyka, oraz dobór metody naprawy odcinka gazociągu.

1. WSTĘP
Przesył mediów na dalekie odległości z wykorzystaniem sieci rurociągów
przesyłowych jest, na dzień dzisiejszy, najtańszym i najbardziej niezawodnym środkiem
transportu. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do tradycyjnych metod transportu, do których
należy zaliczyć transport morski, kolejowy i drogowy, częstość wystąpienia awarii rurociągu
przesyłowego jest znikoma.
Niemniej jednak inwestycja związana z budową rurociągów magistralnych pociąga za
sobą ingerencję w środowisko naturalne, które nie „toleruje obcych elementów". Natura podobnie jak każdy organizm - uruchamia systemy obronne, powodując stopniową
degradację rurociągu. W tym kontekście, z perspektywy czasu, każdy długo eksploatowany
gazociąg stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego, mienia oraz zdrowia i
życia ludzkiego, a tym samym spędza sen z powiek operatora systemu przesyłowego.
Wobec powyższego, mając na uwadze przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa
podczas eksploatacji gazociągu, wprowadzono regulacje prawne w postaci stosownych
dokumentów normatywnych i ustaw określających tryb postępowania obowiązujący
operatorów gazociągów przesyłowych. Takim dokumentem jest np. Dyrektywa Seveso II
96/82/EC z dnia 09.12.98, która nakłada m. in. na operatorów gazociągów przesyłowych
obowiązek określenia głównych zagrożeń oraz procedury działań zmniejszających do
minimum skutki, związane z wystąpieniem potencjalnych awarii.
Analogicznie, jak inni operatorzy również PGNiG wprowadził w swych oddziałach
System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP), którego wdrażanie rozpoczęto w połowie
2003 r., natomiast od stycznia 2004 r. system w pełni funkcjonuje w zakresie eksploatacji
części liniowej gazociągów przesyłowych, systemu zabezpieczenia przed korozją oraz
eksploatacji stacji gazowych. W dalszych rozważaniach zajmiemy się głównie zagadnieniami
stricte związanymi z eksploatacją gazociągów przesyłowych.
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2. PROCES PRZYGOTOWANIA PRAC REMONTOWYCH ORAZ DOBÓR
ODPOWIEDNICH METOD ICH REALIZACJI
Jak już wcześniej wspomniano, System Eksploatacji Sieci Przesyłowej funkcjonujący
w PGNiG S.A. stanowi jeden z elementów zarządzania ryzykiem eksploatacji gazociągów
przesyłowych w kompleksowym systemie zarządzania jakością, systematycznie wdrażanym
w poszczególnych sferach działalności PGNiG S.A.
System Eksploatacji Sieci Przesyłowej to sformalizowane i usystematyzowane źródło
informacji o stanie technicznym sieci gazociągów magistralnych, transportujących gaz o
wysokich parametrach (MOP 5,5 MPa), jak również o najbliższym otoczeniu gazociągu, tzw.
strefie ochronnej.
W zakresie części liniowej gazociągów przesyłowych obejmuje on cztery aspekty
działalności służb eksploatacyjnych:
•S kontrole części liniowej i zespołów technologicznych gazociągów przesyłowych,
•S sprawdzenie działania, pomiary i badania części liniowej i zespołów technologicznych
gazociągów przesyłowych,
S przeglądy zespołów technologicznych na części liniowej gazociągów przesyłowych,
S konserwacje części liniowej i zespołów technologicznych gazociągów przesyłowych
oraz procedury związane z odbiorami zdań inwestycyjnych,
remontowych i
modernizacyjnych, rozruchem i przekazaniem gazociągu do eksploatacji, wyłączeniem z
eksploatacji oraz likwidacją gazociągu przesyłowego, jak również problemy związane z
gospodarką odpadami.
W oparciu o zapisy w protokołach z realizacji ww. czynności eksploatacyjnych,
prowadzonych w ciągu całego roku eksploatacyjnego na podstawie przyjętego harmonogramu
wykonywania czynności eksploatacyjnych, na koniec roku sporządzana jest ocena stanu
technicznego każdego z gazociągów eksploatowanych na terenie działania Regionalnego
Oddziału Przesyłu w Warszawie. Przedmiotowa ocena stanowi kompendium wiedzy
eksploatacyjnej o danym gazociągu, która w połączeniu z wiedzą historyczną (przed
wdrożeniem SESP eksploatacja prowadzona była w oparciu o Warunki Techniczne
Eksploatacji, które stanowiły podwaliny SESP), jak również materiałami archiwalnymi daje
możliwości przeprowadzenia głębszej analizy stanu technicznego interesujących nas
obszarów sieci oraz wytypowania pewnych odcinków do naprawy, bądź modernizacji.
W naszej ocenie 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 rninimalizacji kosztów likwidacji wystąpienia potencjalnej awarii poprzez odpowiednie
działania podjęte w stosownym czasie.
Po kompleksowej analizie materiałów eksploatacyjnych oraz wykonanych dodatkowo
badań (tj. kontrola dywanowa - lokalizacja nieszczelności, DCVG — badanie stanu izolacji z
powierzchni ziemi, badanie gazociągu tłokiem pomiarowym MFL) i ekspertyz technicznych
zgromadzonych w danym roku eksploatacyjnym, typowane są elementy systemu
przesyłowego do remontu. Różnorodność anomalii występujących na sieci przesyłowej
powoduje, iż dla każdego przypadku metoda naprawy dobierana jest indywidualnie, z uwagi
na zakres oraz charakter defektu.
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Na ostateczny wybór sposobu naprawy rurociągu mają wpływ następujące czynniki:
•

rodzaj defektu (korozja, perforacja korozyjna, pęknięcie, laminacja);

•

rozmiary i kształt defektu;

•

możliwość i opłacalność przerwania lub ograniczenia tłoczenia medium przez pewien
niezbędny czas;
• zagrożenia podczas wykonywania naprawy daną metodą i w danych warunkach;
•

rodzaj medium i warunki eksploatacyjne;

•

kwalifikacje i doświadczenie zespołu wykonawczego;

•

rodzaj materiału rury;

•

koszt wykonania naprawy daną metodą;

•

charakterystyka, zalety/wady danej metody naprawczej.

Według danych European Gas Research Group (EGRG) zebranych z sześciu firm
użytkujących gazociągi w krajach Europy Zachodniej wskaźnik awaryjności gazociągów w
latach 1970 - 1992 wynosił 0,575/1000 km/rok. Dla okresu 1988 - 1992 wskaźnik był niższy
i wynosił 0,381/1000 km/rok. Rozkład uszkodzeń gazociągów, wg przyczyn powstania
przedstawiono poniżej.
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Rys. 1. Podział uszkodzeń gazociągów wg przyczyn ich powstawania
Do najczęściej stosowanych metod naprawy rurociągów należą:
- naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu kompozytowych materiałów
regeneracyjnych (Chester Metal) oraz opasek wzmacniających (Clock Spring, taśmy
TDW), bądź tulei naprawczych,
- klasyczna metoda związana z czasowym wyłączeniem gazociągu z eksploatacji,
systemy CNG oraz LNG,
- zastosowanie hermetycznej technologii TD Williamson, gwarantującej ciągłość
dostaw gazu do odbiorców.
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3. PREZENTACJA METOD REMONTOWYCH STOSOWANYCH NAJCZĘŚCIEJ W
ROP WARSZAWA
Naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu Chester Metal
Naprawy tego typu mogą być realizowane w oparciu o produkty kilku firm, z których
najbardziej znane to Chester Moiekular oraz Coldweld AG. Firmy te oferują szereg
materiałów regeneracyjnych o różnym czasie wiązania i różnych cechach
wytrzymałościowych zbliżonych do cech naprawianego materiału. Metodą tą zaleca się
przeprowadzenie napraw wżerów korozyjnych punktowych, likwidowanie ognisk korozji do
głębokości 0,8 grubości ścianki rury oraz zarysowań i niewielkich wgnieceń.
Jako przykład posłuży odcinek rury, na którym występują ubytki korozyjne (fot. 1 i 2).
Na wstępie należy zdjąć izolację przeciwkorozyjną, a następnie, po jej usunięciu,
powierzchnię rury przewidzianą do naprawy należy oczyścić do wymaganego - przez
producenta materiału regeneracyjnego - stopnia czystości. Po oczyszczeniu powierzchni
całość należy odtłuścić przy użyciu środka odtłuszczającego np. Chester Clener zalecanego
przez producenta metalu molekularnego Chester Metal Super.
Po umyciu i wysuszeniu powierzchni naprawianej należy wymieszać składniki
Chester Metal Super (bazę i reagent) w stosunku objętościowym 2:1 lub wagowym 2,5:1.
Należy dążyć do tego, aby po wymieszaniu komponentów nakładać materiał możliwie
szybko, gdyż reakcja wiązania przebiega od samego początku i opóźnianie nakładania osłabia
przyczepność.

Fot. 1, 2. Naprawa powierzchni gazociągu w miejscu wystąpienia defektu przy zastosowaniu
metalu molekularnego Chester Metal Super
Na szybkość reakcji decydujący wpływ ma temperatura otoczenia:

Temperatura
otoczenia [°
C]
5

Zalecany czas
min]

do nałożenia [

czas
min]

40

Maksymalny
do nałożenia [
90
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Czas wiązania
obciąż

do obróbki/pełne
14 godz. / 5 dni

10

20

40

7 godz. / 4 dni

20

10

30

3,5 godz. / 2 dni

30

5

15

2,5 godz. /1 dzień

Po utwardzeniu materiału regeneracyjnego powierzchnię rury można szlifować w celu
uniknięcia chropowatości powierzchni przed nałożeniem ochronnej powłoki izolacyjnej.
Naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu opasek wzmacniających
Badania prowadzone przez RSPA (Research and Special Programs Adminstration)
wykazały, że metoda napraw gazociągów z zastosowaniem materiałów kompozytowych
zapewnia wytrzymałość, jaką uzyskuje się drogą wymiany uszkodzonego segmentu rury na
nowy.

Rys.2. Opaska Clock Spring i jej montaż na gazociągu przesyłowym
1. Opaska naprawcza
2. Szybkoschnący klej między warstwami taśmy
3. Ubytek korozyjny
Prosta, a jednocześnie niezwykle skuteczna opaska kompozytowa (rys.2) znana pod
handlową nazwą Clock Spring („sprężyna zegarowa") umożliwia dokonywanie szybkich
napraw gazociągów dotkniętych korozją lub uszkodzonych mechanicznie.
Nakładanie opaski jest zabiegiem prostym, niezbyt kosztownym, skutecznym i
trwałym. Materiałem podstawowym jest wstępnie utwardzoną a więc posiadająca pamięć
kształtu jednokierunkowa struktura kompozytowa stanowiąca przedmiot patentu, dostarczana
w formie taśmy służącej do owijania uszkodzonego miejsca. Trwały, bezpośredni kontakt
opaski z powierzchnią rurociągu zapewnia szybkoschnący klej o niezwykłej sile wiązania.
Zadaniem prawidłowo nałożonej opaski jest zapobieżenie powstawaniu wybrzuszeń
płaszcza rurociągu w obszarze dotkniętym defektem. Obciążenie mechaniczne przenoszone
jest z osłabionej rury na szczelnie nałożoną obejmę mającą postać kompozytu o jednakowym
układzie włókien osnowy stałej. Układ przenoszenia obciążenia powstaje w wyniku
wykonania następujących czynności:
wypełnieniu wszystkich ubytków przy użyciu opatentowanego przez firmę Clock
Spring wypełniacza o wysokiej wytrzymałości na ściskanie;
owinięciu rurociągu opaską z jednoczesnym nanoszeniem warstwy kleju;
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szczelnym zaciśnięciu opaski - operację tą ułatwia pamięć kształtu utwardzonego
kompozytu. Zaciśnięcie powoduje penetrację wypełniacza do wszelkich nierówności
powierzchni pod opaską;
utwardzeniu substancji wiążącej (kleju) w celu wytworzenia jednolitego
strukturalnie materiału wzmacniającego.
Opaska wzmacniająca Clock Spring nadaje się do użytku w następujących przypadkach:
- występowanie zjawisk korozji ogólnej, penetrującej do 80 % grubości ścianki;
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem tępych narzędzi i przedmiotów;
naprawy strefy przyspoinowej (przy defektach mechanicznych lub korozyjnych);
występowanie defektów w odcinkach łuków i kolan.
Procedura instalacji opaski Clock Spring

Fot.3. Montaż podkładki startowej

Fot.5. Zaciskanie opaski Clock Spring

Fot.4. Nanoszenie warstw kleju

Fot.6. Zabezpieczenie brzegów opaski

Procedura instalacji opaski Clock Spring składa się z następujących etapów:
1. Odkrycie uszkodzonego miejsca, zdjęcie izolacji oraz oczyszczenie powierzchni
remontowanego odcinka gazociągu. Należy pozostawić ok. 50 — centymetrowy
prześwit między powierzchnią naprawianego gazociągu, a podłożem. Pierwsza
czynność polega na nałożeniu w miejscu występowania uszkodzenia specjalnego
wypełniacza, którego zadaniem jest przenoszenie naprężeń na nałożoną następnie
opaskę. Początek opaski stanowi samoprzylepny odcinek, od którego rozpoczyna się
instalację (fot.3).
2. Na powierzchnię rurociągu nakłada się warstwę specjalnego, szybkoschnącego kleju
(fot.4). Klej nakładany jest także na kolejne warstwy owijanej opaski kompozytowej.
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Pamięć kształtu wynikająca ze wstępnego utwardzenia kompozytu w trakcie jego
produkcji zapewnia łatwość owijania na rurociągu o praktycznie dowolnej średnicy.
Pełna naprawa wymaga nałożenia 8 kolejnych zwojów opaski o łącznej grubości ca 2
mm i szerokości — ca 310 mm.
3. Z pamięci kształtu wynika tendencja do szczelnego owijania się taśmy kompozytowej
rurociągu. Dla większej pewności zalecane jest jednak zastosowanie obejmy
dociskowej wraz z dźwignią (fot.5) w celu pewniejszego dociśnięcia opaski Clock
Spring po jej nałożeniu.
4. W czasie ok. 30 min. instalacja opaski zostaje ukończona. Dodatkowo należy
wykonać zabezpieczenie obu krawędzi bocznych oraz krawędzi końcowej opaski
wykorzystując w tym celu pozostały klej (fot. 6). Dwie godziny później naprawione
miejsce może być zasypane.
Jakkolwiek opaska Clock Spring stanowi trwałe wzmocnienie rurociągu dotkniętego
defektami zewnętrznymi, może być również stosowana jako tymczasowy środek zaradczy w
miejscach występowania korozji wewnętrznej oraz do zatrzymania propagacji pęknięć.
Jednak w drugim przypadku nie stanowi ona środka naprawczego istniejących pęknięć
rurociągu, a tylko czasowe wzmocnienie do momentu wykonania remontu gazociągu.
W przypadku naprawy pojedynczego defektu wymagany jest jedynie dwuosobowy
zespół, który jest w stanie dokonać montażu opaski w czasie nieprzekracząjącym V2 godziny.
Wraz z czasem niezbędnym dla stwardnienia wypełniacza i kleju, czas ten kształtuje się w
zakresie ok. 2 godzin, po czym możliwe jest nałożenie powłoki ochronnej i zasypanie
naprawianego miejsca. Zastosowanie substancji wiążącej eliminuje konieczność kosztownego
spawania, sprawia też, iż metoda ta nadaje się świetnie do zastosowania na gazociągach
przesyłowych w trakcie normalnej eksploatacji.
Naprawa nie wymaga także stosowania żadnych technik gorących. Wyeliminowane
zostaje również ryzyko spowodowania niezamierzonych uszkodzeń mechanicznych
powierzchni gazociągu. Zbędny staje się sprzęt specjalistyczny, instalacyjny, dźwigowy i
spawalniczy.
Do chwili obecnej liczba wykonanych napraw przy pomocy zestawu Clock Spring
przekracza dziesięć tysięcy, z czego na terenie działania ROP Warszawa wykonano około
pięćdziesięciu takich napraw.
W przypadku konieczności naprawy defektów występujących w spoinie obwodowej
lub w strefie przyspoinowej należy zamontować opaskę wzmacniającą Clock Spring stosując
technikę mostkową (fot.7-*-10). Poprawna instalacja techniką mostkową zapewnia strukturalne
wzmocnienie rurociągu przy występowaniu zewnętrznych defektów w strefie spoinowej, jak i
wewnętrznych w samej spoinie.
Procedura naprawy techniką mostkowa jest następująca:
•

nałożenie opasek podporowych (czterozwojowych) po obu stronach spoiny;

•

wypełnienie przestrzeni między założonymi opaskami uformowaną
wypełniającą;

•

nałożenie centralnej opaski mostkowej (ośmiozwojowej) na strefę przyspoinową.
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substancją

Fot.7. Widok defektu.

Fot.9. Opaska mostkowa po zamontowaniu

Fot. 10. Efekt końcowy - po nałożeniu izolacji

W przypadku występowania defektu na dużej długości istnieje możliwość założenia
wielu opasek, bezpośrednio jedna za drugą (fot. 11). Jest tu wykorzystane istnienie efektu
brzegowego, tzn. wzmocnienie rury również tuż za opaską.

Fot. 11. Przykład zastosowania wielu opasek
Klasyczne wyłączenie odcinka z ruchu na armaturze liniowej
Metoda klasyczna polega na czasowym wyłączeniu z eksploatacji odcinka gazociągu
przesyłowego z wykorzystaniem istniejących liniowych zespołów zaporowo-upustowych
(ZZU). Wyłączenie tego rodzaju wiąże się z przerwą w przesyle gazu na danym odcinku
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(często na długości od 10 do 20 km), jak również brakiem możliwości zasilania odbiorców
przyłączonych do sieci przesyłowej na przedmiotowym odcinku gazociągu, który
przewidziany jest do remontu.
Po zamknięciu przepływu gazu w gazociągu, przed wykonaniem zasadniczych prac
remontowych, wyłączony odcinek gazociągu należy opróżnić z paliwa gazowego oraz
wykonać azotowanie w celu całkowitego wyparcia mieszaniny gazowo-powietrznej, dające
gwarancję bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych.
Dla gazociągów stosunkowo „młodych" operacja zamknięcia przepływu gazu na
istniejących ZZU nie stwarza większych problemów. Natomiast armatura zaporowa
zamontowana na gazociągach eksploatowanych kilkadziesiąt lat niejednokrotnie odmawia
posłuszeństwa służbom eksploatacyjnym i operacja tego typu skazana jest na niepowodzenie.
Głównymi problemami występującymi w trakcie wyłączenia odcinka z ruchu jest ograniczona
zdolność ruchowa oraz nieszczelność wewnętrzna armatury, która w konsekwencji prowadzi
do braku możliwości zamknięcia przepływu gazu.
Istnieje jednak możliwość czasowego wyłączenia remontowanego odcinka gazociągu
wraz ze stacjami gazowymi zasilanymi z przedmiotowego odcinka, ale tylko w przypadku,
gdy stacje te pracują w pierścieniu, tj. istnieje korespondencja między stacjami gazowymi po
stronie sieci dystrybucyjnej zasilanymi z różnych gazociągów, lub innych odcinków tego
samego gazociągu, które nie podlegają wyłączeniu. Problem w tym, iż samo istnienie
połączenia przedmiotowych obiektów nie gwarantuje możliwości przejęcia zasilania
wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Głównymi barierami jest
średnica rurociągu łączącego sieci dystrybucyjne zasilane z poszczególnych obiektów
gazowniczych, jak również parametry wyjściowe samej stacji gazowej (max. ciśnienie
wyjściowe, max. przepustowość stacji gazowej).

Systemy CNG iLNG
Częściowym rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie systemów CNG
(gaz sprężony) lub LNG (gaz skroplony) do czasowego zasilania odbiorców na okres
prowadzenia prac remontowych na danym gazociągu (fot.12 i 13).
Przytoczone powyżej systemy także mają swoje ograniczenia, oraz wymagają
przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej.
W przypadku CNG graniczną barierą jest wielkość zapotrzebowania na paliwo
gazowe. Pamiętając, że objętość cysterny ze sprężonym gazem jest ograniczona i wynosi ca
1200 nm 3 przy ciśnieniu 42 bar, w sytuacji, gdy odbiorca pobiera w sposób ciągły ponad 500
nm3/h ilość gazu zakumulowana w autocysternie wystarczyłaby więc na max 2 h pracy.
Oczywiście można wziąć pod uwagę baterię kilku cystern i ich wahadłowe uzupełnianie, ale
wiąże się to z kolei z uwzględnieniem:
- czasu przejazdu do i z miejsca tankowania,
określenia optymalnej trasy dojazdowej oraz niezbędnych uzgodnień formalnych ze
służbami drogowymi, a nawet z policją (wcale nie łatwe),
- warunków i przepisów drogowych, co do tonażu zestawu do transportu gazu
sprężonego, ponieważ waga ciągnika siodłowego z pełną cysterną przekracza 40 ton,
co dla dróg lokalnych może stwarzać problem,
- lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postoju, roztankowywania oraz wielkości
placów manewrowych,
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-

lokalizacji miejsc tankowania autocystern oraz warunków technicznych i parametrów
gazociągu - odpowiednie wyposażenie technologiczne do podłączenia cysterny,
logistyki i organizacji bezpiecznego przełączania autocystern CNG.

Rozwiązanie dające szersze możliwości, zarówno co do czasu zasilania odbiorcy, jak i
ilości gazu dostarczanego do systemu dystrybucyjnego umożliwia zastosowanie gazu
skroplonego LNG, ale tu z kolei należy przeanalizować - poza ww. mankamentami dostępność w możliwości zatankowania skroplonego gazu oraz koszty związane z pracą
systemu LNG.

Fot. 12. Autocysterna z gazem sprężonym CNG

Fot. 13. Instalacją do gazu skroplonego LNG

Metoda hermetyczna TD Williamson
Obecnie w gazownictwie istnieje wiele metod pozwalających na wstrzymanie
procesów korozyjnych, a tym samym przedłużenie żywotności rurociągu. Jednak istnieją
również tak znaczne ubytki korozyjne, że konieczna jest wymiana pewnego odcinka
gazociągu bez wyłączania go z eksploatacji. Istniejąca na rynku od lat 60-tych amerykańska
firma T.D. Williamson opracowała metodę hermetycznego zamknięcia przepływu medium i
wykonania obejścia (HOT-TAP & STOPPLE PLUGGING SYSTEM), dzięki czemu jest
możliwe wykonanie napraw z zachowaniem ciągłości dostaw. „Hermetyczność" metody
polega na wykonywaniu wszelkich prac na czynnych gazociągach pod pełnym ciśnieniem.
Omawiana technologia daje największą elastyczność w harmonogramie prac i
stosunkowo duże bezpieczeństwo pracy, wymaga jednak sporo prac przygotowawczych
(dobór i spawanie kształtek na pracującym rurociągu), kwalifikowanej obsługi i znacznych
nakładów materiałowych. Pozwala jednak na prowadzenie prac bez napiętych reżimów
czasowych, a także zapewnia bezpieczną i niezakłóconą, określoną w warunkach umowy,
ciągłość dostaw gazu do odbiorców. Dodatkową zaletą tej technologii jest to, że raz spawane
trójniki mogą być w przyszłości wykorzystane do ewentualnych podobnych celów. Poniżej
przedstawiono przykładowy zestaw maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologii prac
hermetycznych (fot. 14).
W Polsce metody hermetyczne wykonywania prac na czynnych rurociągach stalowych
stosuje się z powodzeniem od kilkunastu lat. Pełna wersja prac hermetycznych TDW
obejmuje wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu medium w rurociągu z
wykorzystaniem czasowego obejścia (bypass'u) w celu zapewnienia ciągłości dostaw. System
ten stosowany jest w przeróżnych konfiguracjach, ograniczonych w stosunku do w/w
dwustronnego wstrzymania przepływu medium z wykorzystaniem czasowego obejścia w
zależności od sytuacji i potrzeb (np. jednostronne zamknięcie z bypass'em, dwustronne
zamknięcie bez bypass'u itd.).

158

Gazociąg obejściowy (by-pass)

Remontowany odcinek gazociągu

Fot.14. Zestaw do prac hermetycznych firmy TDW

Dwustronne wstrzymanie przepływu z wykonaniem obejścia ( HOT TAP AND STOPPLE
PLUGGING SYSTEM).
Zamontowanie fittingu i przewiercenie gazociągu transportującego gaz pod ciśnieniem
ok. 6 MPa i wyższym, wymaga dużego doświadczenia, stosowania sprawdzonych materiałów
i niezawodnych urządzeń. Również prace spawalnicze muszą być przeprowadzone w sposób
bezbłędny. Tak więc cały proces związany z wykonaniem włączeń i zatrzymaniem przepływu
na czynnym gazociągu wykonują wyspecjalizowane firmy stosujące metody opracowane
przez T.D. Williamson.
Zasadnicze etapy wykonania wstrzymania przepływu bez jego przerwania to:
> wybór miejsca na spawanie fittingów i króćców do wykonania wstrzymania
przepływu oraz włączenia gazociągu obejściowego;
> pasowanie oraz spawanie fittingów i króćców na czynnym gazociągu, po obu stronach
przeznaczonego do wydzielenia odcinka;
> montaż tymczasowych zasuw płytowych (SANDWICH VALVE);
> montaż maszyny do wiercenia (TAPPING MACHINE);
> ciśnieniowa próba szczelności zmontowanego zestawu oraz badanie nieniszczące
spoin;
> wykonanie wierceń w ściance rurociągu na zamontowanych fittingach i króćcach;
> montaż i połączenie gazociągu obejściowego (BY-PASS'u);
> montaż maszyn do wstrzymania przepływu (PLUGGING MACHINE) i uruchomienie
gazociągu obejściowego;
> wstrzymanie przepływu poprzez wprowadzenie do wnętrza gazociągu głowicy
zamykającej;
> odgazowanie i napełnienie azotem wydzielonego odcinka;
> balonowanie;
> wykonanie prac właściwych na wydzielonym odcinku.
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Po zakończeniu prac na wydzielonym odcinku wykonuje się następujące czynności:
> usunięcie balonów oraz montaż przeciwkołnierzy na króćcach do balonowania;
> odpowietrzenie i nagazowanie wydzielonego odcinka poprzez by-pass maszyny
wstrzymującej przepływ;
> przywrócenie przepływu poprzez podniesienie głowic zamykających oraz demontaż
maszyn do wstrzymania przepływu;
> zamknięcie przepływu w gazociągu obejściowym, odgazowanie i demontaż by-pass'u;
> przyspawanie kuponów (wyciętych fragmentów rury) do korka L-O-R;
> demontaż maszyny do wiercenia i zakorkowanie fittingów korkiem L-O-R;
> demontaż urządzeń;
> zaślepienie fittingów i króćców przeciwkołnierzami.
Przykład:
Poniżej przedstawiono przykład realizacji rutynowych zadań inwestycyjno remontowych wybranego odcinka sieci przesyłowej z wykorzystaniem metody TDW
połączonej z systemami CNG lub LNG.
Odcinek gazociągowej sieci przesyłowej (rys.3) będący przedmiotem analizy został
wybudowany w latach 60-tych wg obowiązujących wówczas wymogów prawnych z
przeznaczeniem do przesyłania gazu koksowniczego. W późniejszym okresie gazociąg ten
został dostosowany do przesyłania paliwa gazowego wysokometanowego GZ 50 (obecnie gaz
E).
Stanowi on część pierścienia systemu przesyłowego, co w wypadku awarii umożliwi
sprawne wyseparowanie uszkodzonego fragmentu oraz w miarę możliwości zachowanie
ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Ponadto odcinek ten ze względu na zły stan
techniczny „chwieje" integralnością istniejącej sieci przesyłowej pod względem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego, co ma bezpośredni wpływ na aspekt ekonomiczny
systemu przesyłowego.
Zakres prac obejmował wykonanie wymiany odcinka gazociągu w miejscu kolizji z
remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 8, przełączenie obiektów gazowniczych na
zasilanie z nowo wybudowanego gazociągu DN400 oraz połączenie gazociągów DN200 i
DN400.
Całość zadania obejmowała prace na dwóch równolegle ułożonych gazociągach na
odcinku ok. 80 km, wobec powyższego nie było to zadanie łatwe w realizacji.
Problem dotyczył zapewnienia dostaw gazu do odbiorców zasilanych z n/w obiektów:
- stacji gazowej SRP1° - 2;
- stacji gazowej SRP 1° - 3;
- stacji gazowych SRP 1° - 4,5,6;
- stacji gazowej SRP 1° - 7;
- stacji gazowej SRP 1° - 8,
- stacji gazowych SRP 1° - 9,10,11,
w trakcie prac przełączeniowych przedmiotowych obiektów gazowniczych.
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Ponadto w ramach prowadzenia prac przełączeniowych dokonano remontów
wybranych odcinków gazociągu DN300, w tym:
- gazociągu DN300 pomiędzy stacjami SRP 1° -1 i 2,
- gazociągu DN300 pomiędzy włączeniem gazociągu DN200, a stacją SRP 1° - 3.
Przystępując do opracowania warunków wykonania przedmiotowego zakresu prac na
wstępie przeanalizowano aktualne przepływy na każdej stacji gazowej, a następnie na tej
podstawie zaproponowano odpowiednie rozwiązanie technologiczne dla potrzeb zasilania
danego obiektu.
Niewątpliwym ułatwieniem w realizacji zadania był fakt, iż gazociąg DN250/300
może być zasilany z obu kierunków. Dodatkowym atutem było istnienie trzech kompletów
zamknięć TDW na gazociągu DN300, które zamontowano w poprzednich latach podczas
wykonywania innych robót sieciowych. Dało to możliwość wykorzystania tych zamknięć, a
tym samym zmniejszenia kosztów materiałowych.
Na rys. 3 wskazano charakterystyczne punkty, które pozwolą
identyfikację odcinków i poszczególnych etapów prac przełączeniowych.
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Rys. 3. Schemat odcinka gazociągowej sieci przesyłowej
Ryzyko przeprowadzenia ww. prac sieciowych pod kątem gwarancji dostaw gazu - z
uwagi na zasilanie odbiorców przemysłowych - było dość duże, stąd do rozważań przyjęto
kilka wersji, z których wybrano najbardziej korzystną. Mianowicie:
1. stacja gazowa SRP I°- 1 zasilana jest bezpośrednio z gazociągu DN300 i nie wymaga
dodatkowych prac związanych z dostawą gazu do odbiorców;
2. stacje gazowe SRP I°- 9, 10, 11 z uwagi na prace w obrębie zespołu odejściowego od
gazociągu DN400 (p. G ag rys.3) zasilane będą przy wykorzystaniu systemu LNG.
Wykorzystanie gazu skroplonego było możliwe z uwagi na stosunkowo nieduże
sumaryczne przepływy gazu (ok. 800 nm3/h) przez wszystkie trzy obiekty oraz
istnienie połączeń pomiędzy nimi po strome sieci dystrybucyjnej;
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3. stacja gazowa SRP I°- 2, ze względu na niskie pobory gazu (część odbiorców zasilana
jest ze stacji gazowej SRP 1° - 3) oraz krótki czas realizacji prac przełączeniowych,
będzie pracowała przy zastosowaniu systemu CNG. W czasie prac przyłączeniowych
prowadzonych w obrębie przedmiotowej stacji gazowej przebudowany zostanie
dodatkowo odcinek gazociągu DN300 pomiędzy nowo wybudowanym gazociągiem
DNI 50 (p.A wg rys.3), łączącym gazociągi DN400 i DN300, a stacją SRP 1° - 2 (p.B
wg rys.3);
4. przełączenie gazociągu DN200 wraz z przyłączonymi stacjami gazowymi SRP I°- 4,
5, 6 będzie realizowane poprzez zastosowanie jednostronnego zamknięcia TDW
DN200 z bypass'em (p.H ag rys.3);
5. przebudowa gazociągu DN300 na odcinku pomiędzy włączeniem gazociągu DN200
do gazociągu DN300 (p.C wg rys.3), a przyłączem do SRP I°- 3 (p.D wg rys.3) będzie
realizowane poprzez wykonanie jednostronnego zamknięcia przepływu gazu na
istniejącym fittingu TDW DN300 w rejonie włączenia gazociągu DN200, oraz
wykonanie jednostronnego zamknięcia przepływu gazu z bypass'em (zasilanie stacji
gazowej SRP 1° - 3) na istniejącym fittingu DN300 w rejonie przyłącza do SRP 1° - 3.
Początkowo odcinek ten miał być lokalnie naprawiany przy zastosowaniu metody
Clock Spring, jednakże ilość defektów oraz stan techniczny powłoki ochronnej nie
gwarantował dalszej prawidłowej eksploatacji przedmiotowego odcinka. Wobec tak
poważnych zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego gazociągu DN300, zdecydowano
się na jego wymianę, z jednoczesną zmianą średnicy na DNI 50. Docelowo odcinek
ten — po wykonaniu całości robót przyłączeniowych będzie pełnił funkcje przyłącza
zasilającego tylko i wyłącznie SRP 1° - 3. Po wykonaniu ww. przebudowy oraz
przebudowy odcinka omówionego poprzednio w p.3, gazociąg DN300 na odcinku od
przyłącza do SRP 1° - 2 (p.B wg rys3) do włączenia gazociągu DN200 (p.C wg rys.3)
przeznaczono do wyłączenia z eksploatacji;
6. zasilanie stacji gazowej SRP 1° - 7 (p.E wg rys.3) podczas przełączeń zaproponowano
pierwotnie przy zastosowaniu systemu CNG, natomiast SRP 1° - 8 (p.F wg rys.3) przy
zastosowaniu jednostronnego zamknięcia TDW z bypass'em. Jednakże po głębszej
analizie oraz weryfikacji danych źródłowych stwierdzono, iż istnieje korespondencja
obu obiektów po stronie sieci dystrybucyjnej, dość znaczną, aby w okresie letnim
można było wyłączyć jedną ze stacji, a jej zadanie przejmie druga i odwrotnie.
Ryzyko niedoboru gazu było tak niewielkie, iż podjęto decyzję o sekwencyjnym
wykonaniu przełączeń obu obiektów. Fakt ten znacznie uprościł wykonanie
przedmiotowego zadania, jak również pozwolił uniknąć znacznych kosztów
związanych z dostawą i utrzymaniem systemu CNG oraz wykonaniem zamknięcia
TDW. Po wykonaniu ww. zakresu prac odcinek gazociągu DN250/300 pomiędzy
SRP 1° - 3 (p.D wg rys.3), a włączeniem gazociągu DNI50 zasilającym SRP 1° - 9, 10,
11 (p.G wg rys.3) zostanie wyłączony z eksploatacji;
7. przełączenie zasilania SRP 1° - 3 na nowo wybudowane przyłącze DNI50 (odcinek od
p.C do D wg rys.3) - z uwagi na podłączenie poważnego odbiorcy przemysłowego wstępnie zaproponowano jako system LNG (dość duże odbiory, ok. 1000 nm3/h).
Jednakże w trakcie opracowywania technologii nastąpił dość znaczny wzrost poborów
gazu z przedmiotowej stacji gazowej. Wobec powyższego zastosowanie systemu LNG
nie mogło mieć miejsca, z uwagi na znacznie wyższe przepływy w stosunku do
wydajności proponowanego wstępnie systemu. Korzystniejszym rozwiązaniem
okazało się czasowe pozostawienie gazociągu DN250/300 na odcinku pomiędzy SRP
1° - 3 (p.D wg rys.3), a włączeniem gazociągu DN150 zasilającym SRP 1° - 9, 10, 11
(p.G wg rys.3) w dalszej eksploatacji (w poprzednim punkcie przeznaczony do
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wyłączenia) i powtórne wykorzystanie istniejącego fittingu TDW DN300
zlokalizowanego w rejonie przyłącza do zasilania przedmiotowej stacji gazowej. Po
wykonaniu prac na przyłączu do stacji SRP 1° - 3 gazociąg ten ostatecznie został
wyłączony z eksploatacji.
Efektem powyższych analiz jest wybranie optymalnej technologii realizacji prac
przełączeniowych, co ilustruje rys. 4.
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Rys.4. Technologia gwarancji dostaw gazu do odbiorców podczas wykonania prac przełączeniowych
4. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonej analizy opartej na zbudowanym modelu odcinka sieci
przesyłowej przedstawiono proces prowadzenia prac remontowych z wykorzystaniem
najnowszych technologii, co doprowadziło do minimalizacji ryzyka związanego z gwarancją
dostaw gazu do odbiorców, w połączeniu z minimalizacją kosztów związanych z
wykonaniem przedmiotowego zakresu robót. Prawidłowo przeprowadzony tryb postępowania
podczas zarządzania ryzykiem w omawianym procesie minimalizuje prawdopodobieństwo
wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.
Kluczowym elementem w trakcie realizacji inwestycji nie jest sama budowa odcinka
gazociągu (ryzyko minimalne), ale proces jego włączenia do czynnej sieci przesyłowej oraz
realizacja przełączeń strategicznych odbiorców do nowego odcinka (ryzyko duże).
Z założenia proces ten winien przebiegać z zachowaniem ciągłości dostaw paliwa
gazowego, aby ryzyko prowadzenia tego typu robót było na akceptowalnym poziomie, a sam
proces realizowany z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia.
Generalnie należy mieć na uwadze, że realizacja tak skomplikowanych zadań
inwestycyjno remontowych bez sprawnie fonkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem jest
niekontrolowana i może nieść ze sobą poważne straty finansowe wynikające z braku
właściwej analizy.
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Zarządzanie ryzykiem stanowi proces ciągły. Należy nieprzerwanie prowadzić
identyfikację zagrożeń na wszystkich etapach, oraz podejmować działania przeciwdziałające
ich wystąpieniu i działania łagodzące skutki zagrożeń. Mimo dostępnych procedur, opisanych
w wielu opracowaniach, zarządzanie ryzykiem nie jest wcale łatwe.
Przedstawione podejście wymaga skoordynowania współpracy specjalistów wielu
dziedzin. Ponadto, potrzebny jest menedżer, który w sposób całościowy będzie umiał
zarządzać ryzykiem przedsiębiorstwa. Zadanie to może wykonywać osoba, która ma wgląd
we wszystkie struktury firmy i posiada odpowiednie umocowanie do inicjowania określonych
procesów, a potem ich kontrolowania.
Materiały źródłowe
1. Dietrich: Regulacje Prawne Unii Europejskiej a zarządzanie ryzykiem. //. Krajowa
Konferencja Techniczna. Płock 27-28 maja 1999.
2. K. Kalinowski, T. Olma, H. Oracz: Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji zadań
inwestycyjno-remontowych na sieci przesyłowej gazu ziemnego. VIII. Krajowa
Konferencja Techniczna. Płock 2-3 czerwca 2005 r.
3. Materiały archiwalne i eksploatacyjne Regionalnego Oddziału Przesyłu w Warszawie.
4. Materiały reklamowe i informacyjne TD Williamson udostępnione przez TD Williamson
Polska Sp. z o.o., 00-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1.
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z UGIĘCIEM MUR SOLANKOWYCH ORAZ
SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA NA PODSTAWIE
PRZY BUBOWIE KPMG MOGILNO
PIOTR ŻOŁA, SŁAWOMIR SKWARCZYŃSKI
INVESTGAS S.A., Warszawa
W artykule poruszono problematykę związaną z konsekwencjami ugięcia rur solankowych
oraz przedstawiono zarys metod odcinania ugiętych fragmentów rur w warunkach
otworowych. Przedstawiono również alternatywną metodę pozwalającą na uniknięcie cięcia
rur poprzez zastosowanie łącznika bezpieczeństwa instalowanego w kolumnie rur
solankowych.
Rozwój technologiczny i cywilizacyjny powodują zmiany w strukturze zużycia paliw
pierwotnych. Zastosowanie nowoczesnych technologii przy równoczesnym coraz wyższym
nacisku na ochronę środowiska powoduje spadek zapotrzebowanie na węgiel oraz wzrost
zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia gazu połączony ze zwiększającymi się z
roku na rok nierównomiernościami poboru w sezonie
letnim i zimowym spowodował potrzebę rozbudowy
podziemnych magazynów gazu (PMG). Jednymi z
najbardziej przydatnych, ze względu na dużą elastyczność
pracy, są bezzbiornikowe podziemne magazyny gazu w
kawernach solnych. Wydatki zatłaczania i odbioru gazu z
magazynu są zależne jedynie od przepustowości
infrastruktury naziemnej, a nie od parametrów skał
złożowych (porowatość, przepuszczalność).
I- łącznik teleskopowy

paker

rura grubościenna

łącznik posadowy

Kawerny solne są ługowane za pomocą wody słodkiej
lub morskiej w pokładach bądź wysadach soli. Ługowanie
jest prowadzone poprzez dwie centrycznie umieszczone
kolumny rur ługowniczych. Zmieniając położenie butów
rur kolumn ługowniczych oraz poziom izolacji stropu
dąży się do uzyskania projektowanego kształtu komory.
Po zakończeniu procesu ługowania tj. uzyskaniu
projektowanej objętości geometrycznej, rury ługownicze
są wyciągane z otworu i wykonuje się zbrojenie do
eksploatacji. Zapuszczana jest kolumna rur produkcyjnych
wraz z wyposażeniem wgłębnym, zapinany jest paker
pomiędzy rurami produkcyjnymi, a okładzinowymi.

j—jj£- rura grubościenna

łącznik posadowy
—IS- rura grubościenna

Rys. 1. Przykładowy schemat wyposażenia wgłębnego
odwiertu
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Dodatkowo dla potrzeb pierwszego zatłaczania komory gazem i odbioru solanki
zapuszczana jest kolumna rur solankowych. Kolumna rur solankowych składa się z rur
solankowych o:
długości 9,6 m każda,
- średnicy zewnętrznej 4 lA" (114,3 mm),
grubości ścianki 7,37 mm.
Rury solankowe wykonane są ze stali N80 (wg. API) i łączone są za pomocą połączeń
gwintowych typu TPS.
WODA

SOLANKA

Gaz jest zatłaczany do komory przez przestrzeń
pierścieniową pomiędzy rurami produkcyjnymi, a rurami
solankowymi, jednocześnie solanka wypychana jest przez rury
solankowe na powierzchnię. Położenie lustra gaz-solanka jest
monitorowane za pomocą metod obliczeniowych oraz
okresowych pomiarów geofizycznych. Wraz z obniżaniem
poziomu lustra gaz-solanka wzrastają naprężenia na ścianach
komory spowodowane słabszym podparciem skał solnych w
gazie niż w solance. Nieregularności powierzchni ścian i
stropu wynikłe ze zróżnicowania w składzie soli w obrębie
ługowanej komory powodują obrywanie się brył, a nawet
bloków skalnych, które opadają na dno komory. Opadające
skały mogą uderzać o kolumnę rur solankowych powodując
ugięcie części znajdującej się w komorze.

Rys., 2. Schemat wyposażenia odwiertu
ńn
niftrwwean zatłaczania
7nt}ac.7nr\\a
03711
do pierwszego
gazu

Ugięcie kolumny rur solankowych jest istotnym
utrudnieniem przy jej wyciąganiu z komory. Wyciągnięcie rur solankowych, nazywane
śluzowaniem (z ang. „snubbing"), jest niezbędne w celu umożliwienia eksploatacji komory z
założonymi parametrami. Operacja śluzowania przeprowadzana jest przy użyciu
specjalistycznego urządzenia „snubbing unit". Przed rozpoczęciem śluzowania rur w dolnej
części kolumny solankowej zapinane są korki typu Monolock w celu odcięcia przepływu gazu
przez przestrzeń wewnątrz rur solankowych.
Ugięcie rur solankowych może spowodować:
niemożliwość zapuszczenia i zapięcia korków Monolock, co czyni niewykonalnym
odcięcie przepływu gazu przez kolumnę rur solankowych,
uszkodzenie wewnętrznej powierzchni rur produkcyjnych, łączników posadowych,
pakera oraz łącznika teleskopowego przez rury solankowe podciągane w trakcie
śluzowania,
przekroczenie maksymalnego udźwigu urządzenia „snubbing unit" ze względu na
duże opory tarcia rur solankowych o rury produkcyjne,
- uszkodzenie elementów urządzenia „snubbing unit" takich jak: śluza, szczęki
prewentera i inne.
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W celu uniknięcia wzmiankowanych sytuacji, przed rozpoczęciem śluzowania, usuwa się
fragment ugiętych rur. Użyte w tym celu metody można podzielić na:
1) cięcie przy użyciu środków chemicznych,
2) „odstrzelenie" rur za pomocą materiałów wybuchowych,
3) frezowanie za pomocą napędu:
a)
hydraulicznego,
b)
mechanicznego,
c)
elektrycznego,
4) cięcie hydrauliczne,
5) odpięcie rur na łączniku bezpieczeństwa.
ad 1) Cięcie przy użyciu środków chemicznych polega na zapuszczeniu do odwiertu
specjalnego zestawu, który po zapuszczeniu do odwiertu na żądaną głębokość ucina rury.
Cięcie rur następuje po uruchomieniu elektrycznego inicjatora, który powoduje zapłon paliwa
spalającego się w kontrolowany sposób. Proces spalania powoduje wzrost ciśnienia
i temperatury w górnej części zestawu zwanej generatorem gazu. Po przekroczeniu ciśnienia
granicznego następuje przebicie membrany oddzielającej katalizator od substancji chemicznej
powodując ich wymieszanie. Wywołana w ten sposób reakcja chemiczna powoduje
gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia dolna część
zestawu rozsuwa się, a aktywny związek chemiczny jest wypychany pod ciśnieniem przez
odsłonięte otwory na powierzchnię rur powodując ich ucięcie.
ad 2) „Odstrzelenie" rur za pomocą materiałów wybuchowych jest jedną z najstarszych
znanych metod. Materiał wybuchowy np. ładunki pierścieniowe lub ładunki torpedowe,
zapuszczany jest do otworu na kablu strzałowo pomiarowym na żądaną głębokość,
a następnie odpalany impulsem elektrycznym z powierzchni. Obecnie ze względu na bardzo
duże obostrzenia związane z używaniem materiałów wybuchowych oraz niebezpieczeństwem
dla ludzi i odwiertu odchodzi się od niej.
ad 3) Frezowanie rur polega na zapuszczeniu do otworu specjalnego zestawu składającego się
z urządzenia napędzającego oraz głowicy tnącej. Ucięcie następuje w wyniku sfrezowania
ścianki rury przez obracające się noże tnące. W zależności od typu napędu możemy wyróżnić
urządzenia hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne;
ad 3a) W urządzeniach z napędem hydraulicznym medium napędzającym jest ciecz (woda,
solanka, płuczka wiertnicza itp.), która jest tłoczona z powierzchni przez rury i przepływając
przez silnik hydrauliczny powoduje jego obracanie. Uzyskiwany moment obrotowy
przekazywany jest za pomocą przekładni do głowicy tnącej, w której znajdują się noże
dociskane do ścianki wewnętrznej rury.
ad 3b) W urządzeniach z napędem mechanicznym moment obrotowy przekazywany jest do
głowicy tnącej z powierzchni za pomocą kolumny rur wiertniczych 2 %".
ad 3c) Urządzenie tnące wraz silnikiem elektrycznym jest zapuszczane do odwiertu na
wyciągu linowym z przewodem elektrycznym. Po zapuszczeniu na żądaną głębokość silnik
elektryczny powoduje zakotwiczenie urządzenia, a później wywołuje obroty głowicy tnącej.
Urządzenia z napędem elektrycznym nie wymagają sztywnego połączenia urządzenia
z powierzchnią. Jest to metoda stosunkowo nowa. Pierwsza komercyjna operacja cięcia rur za
pomocą tej metody została przeprowadzona 6 czerwca 2003 roku w Algierii przez firmę
Sondex.
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ad 4) Ciecie hydrauliczne przeprowadzane jest za pomocą „coiled tubing" i specjalnej
głowicy z dyszami tnącymi. Do cięcia hydraulicznego używa się płynów zawierających
części stałe zwiększające prędkość cięcia. Płyn zatłaczany do otworu przez rury wiertnicze
oraz głowicę tnącą wypływa przez dysze z dużą prędkością i uderza w ścianki ciętych rur.
Głowica obracając się powoduje przecięcie rury na całym jej obwodzie.
ud 5) Łącznik bezpieczeństwa stanowi jeden z elementów kolumny rur
solankowych i jest instalowany na głębokości środka szyi komory.
W przypadku ugięcia rur znajdujących się w komorze rozłącza się kolumnę
solankową na łączniku bezpieczeństwa za pomocą wyciągu linowego
i specjalnych narzędzi. Operacja odpięcia rur przebiega w następujący
sposób: do otworu, przez śluzę, zapuszczane jest za pomocą wyciągu
linowego specjalne narzędzie. Po zamocowaniu narzędzia do łącznika
bezpieczeństwa do otworu zatłaczana jest za pomocą agregatu
cementacyjnego woda. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia wywołanego
słupem wody następuje ścięcie trzpieni w zaworze bezpieczeństwa i dolna
część zaworu wraz z rurami znajdującymi się poniżej spada do komory. Po
odpięciu rur w narzędziu odsłonięte zostają otwory, przez które woda
spływa do komory. Następnie narzędzie jest odłączane od łącznika
i wyciągane na powierzchnię.
Rys. 3. Schemat łącznika
bezpieczeństwa

gsse

t gniazdo
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j do posadowienia
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| narzędzia do

W trakcie budowy podziemnej części KPMG Mogilno na osiem dotychczas •i^^—=-J
przekazanych do eksploatacji komór magazynowych w pięciu stwierdzono ugięcie rur 4!/T
uniemożliwiające ich wyśluzowanie. W pierwszych trzech przypadkach przeprowadzono
odcięcie ugiętego fragmentu rur solankowych. Zaprojektowano cięcie rur metodą chemiczną a
jako rezerwową metodę frezowania. Na przykład w komorze Z-i po dwukrotnej nieudanej
próbie ciecia chemicznego na głębokości 685 m ppt odcięcie rur przeprowadzono na
głębokości 675 m ppt przy użyciu snubbing unit i zestawu do frezowania. Również i w tym
przypadku dopiero trzecia próba zakończyła się sukcesem. Biorąc pod uwagę duże koszty
przeprowadzonych operacji cięcia rur zdecydowano o zastosowaniu w kolejnych komorach
łączników bezpieczeństwa. W kolejnych czterech ługowanych komorach dwukrotnie
wystąpiła konieczność odpięcia ugiętych rur solankowych. Zastosowanie nowego
rozwiązania pozwoliło na obniżenie kosztów snubbingu o 50 — 60 % (w przypadku ugięcia
rur solankowych). Na rys.3. przedstawiono efekt cięcia rur metodą chemiczną a na rys.4.
łącznik bezpieczeństwa po zabiegu odpięcia rur.

Rys. 4. Cięcie chemiczne

Rys. 5. Łącznik bezpieczeństwa po odpięciu rur
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WSPÓŁCZYNNIK OPORÓW LINIOWYCH PRZEPŁYWU A
PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU NA PRZYKŁADZIE GAZOCIĄGU
JAMALSKIEGO
DANIEL GERWATOWSKI
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA., Warszawa
W artykule przedstawiono wartości współczynników oporów liniowych gazociągu tranzytowego DN 1400 wyznaczone metodą obliczeniową w oparciu o rzeczywiste parametry przepływu. Porównano otrzymane wyniki z wartościami obliczanymi na podstawie dostępnych
wzorów literaturowych.
1.

WSTĘP

Jednym z najistotniejszych parametrów określających wielkość strat ciśnienia podczas
przepływu płynu w rurociągu jest współczynnik oporów liniowych. Badania nad współczynnikiem oporów liniowych przypadają na przełom XIX i XX wieku, podczas których dowiedziono ostatecznie, że w zakresie ruchu turbulentnego zależy on od dwóch bezwymiarowych
parametrów, a mianowicie od liczby Reynoldsa i chropowatości względnej:
Liczba Reynoldsa charakteryzuje rodzaj przepływu, z jakim mamy do czynienia tj.:
dla Re < 2320 - przepływ laminarny
dla 2320 < Re < 50 000 - przejście od ruchu laminarnego do turbulentnego
dla Re > 50 000 - przepływ turbulentny.
Liczba Reynoldsa określona jest następującą zależnością:

D - średnica rurociągu,
v - prędkość przepływu,
p - gęstość płynu, |u - współczynnik ściśliwości dynamicznej.
Współczynnik chropowatości względnej jest bezwymiarową wartością wyrażoną
przez stosunek chropowatości bezwzględnej (naturalnej) będącej średnią wysokością nierówności ścianki rury do średnicy rurociągu:
_k

O — ——

D

k - współczynnik chropowatości bezwzględnej.
W gazociągu wysokiego ciśnienia, którego dotyczy ten artykuł mamy do czynienia
tylko i wyłącznie z ruchem turbulentnym w zakresie liczby Reynoldsa 5-106 - 5-107.
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2.

STOSOWANE WZORY

W literaturze spotkać można wiele wzorów na obliczanie współczynnika oporów liniowych. Ze względu jednak na fakt, że w gazociągach przesyłowych mamy do czynienia
wyłącznie z przepływem turbulentnym najczęściej stosowanym w przemyśle gazowniczym,
zarówno do celów projektowych, jak i symulacyjnych jest wzór Colebrooka - White'a (C-W):
3.71D

Powyższy wzór w sposób przejrzysty pokazuje wpływ chropowatości ścianki rurociągu oraz tarcia zależnego od liczby Reynoldsa na opory przepływu.
Wzór ze względu na swoją uwikłaną postać, która powoduje pewną niewygodę w jego stosowaniu zastępowany był często innymi wzorami, które likwidowały uwikłanie poprzez odpowiednie współczynniki korygujące, np.:

lub
6.9
Re

k
\D
4.3

Wzór C-W charakteryzuje się jednak łatwością w interpretacji. Jak widać eliminując
wpływ chropowatości ścianki rury znajdziemy się w strefie rur hydraulicznie gładkich, w której stosuje się wzór Prandtla - Karmana w postaci

)
natomiast w strefie kwadratowej zależności oporów, w której opory przepływu nie zależą od
liczby Reynoldsa otrzymamy postać wzoru Prandtla — Nikuradsego:

3.71D

Ponieważ w obecnym czasie wszystkie obliczenia wykonuje się przy wykorzystaniu
technik komputerowych, gdzie bez znaczenia jest uwikłana forma wzoru, zależność C-W
można stosować dla obliczania przepływów w gazociągach.
Można, ale czy słusznie?
3.

OBLICZENIA

Obliczenia wykonano dla odcinka gazociągu o średnicy wewnętrznej 1380 mm, długości 365 km. Gazociąg jest w sposób ciągły opomiarowany. Wyniki pomiarowe, a wśród
nich wszystkie niezbędne do wykonania obliczeń tj. ciśnienia, objętościowy strumień przepływu, temperatura i skład gazu, są w sposób nieprzerwany przekazywane poprzez system
SCAD A do stanowiska analitycznego i stąd pobierane do obliczeń.
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Do wyznaczenia współczynnika oporów liniowych posłużono się wzorem na przepływ
objętościowy wynikającym bezpośrednio z równania stanu gazu dla przemiany izotermicznej,
równania Darcy - Weisbacha oraz równania Bernoulliego w postaci:
Q=3600

*-^_._s_
4
P„

•z •s•L •T

gdzie:
Q - objętościowy strumień gazu (dla warunków
p n = 101325 Pa i T n = 293,15 K) [m3/h]
Rp - stała gazowa powietrza 287.04 J / kg K
pi — ciśnienie początkowe [Pa]
P2 - ciśnienie końcowe [Pa]
D - średnica wewnętrzna rurociągu [m]
z — współczynnik ściśliwości gazu [-]
s - gęstość względna [-]
L — długość odcinka gazociągu [m]
T - temperatura gazu [K]
X - współczynnik oporów liniowych [-]
Celowo użyty został wzór sprowadzony do warunków normalnych, żeby w sposób
bezpośredni, bez przeliczania, stosować wartości poszczególnych parametrów pobierane z
systemu SCAD A.
Wzór przekształcono ze względu na współczynnik oporów liniowych i obliczano dla
różnych wartości przepływów i ciśnień. Poniżej przedstawiono zestawienie wyników dla wybranych zestawów parametrów rzeczywistych.
Tabela 1.
Lp

[MPa]
6,03

Q[mln
m3/h]
2,173

7,122

7,32

6,18

1,854

7,289

3

8,01

7,22

1,632

7,385

4

7,65

5,91

2,322

7,062

1

Pi
[MPa]
7,56

2

P2

X,103

Następnie wykonano obliczenia współczynnika oporów liniowych na podstawie wzoru
Colebrooka - White'a (I). We wzorze występuje współczynnik chropowatości bezwzględnej
(naturalnej), który należy przyjąć dla danego materiału. Zasoby literaturowe podpowiadają, że
dla nowych rur stalowych należy przyjmować wartości k z zakresu 0,015 - 0,10, a dla rurociągów pospawanych nawet z zakresu 0,04 - 0,10. Ponieważ rozważany gazociąg jest nowy
(trzeci rok eksploatacji), wykonany został z wysokiej klasy materiałów przy zastosowaniu
najnowszych technologii, jest powleczony wewnątrz wykładziną epoksydową, zdecydowano
się na wartość współczynnika chropowatości bezwzględnej k = 0,015 mm (15 urn). Współczynnik taki stosowany jest często w przemyśle gazowniczym w celach projektowych
i symulacyjnych.

173

W celu obliczenia liczby Reynoldsa posłużono się rzeczywistymi wartościami przepływu, identycznymi, jakie przedstawiono w tabeli 1 jako wartościami startowymi. Współczynnik Xc-w obliczono metodą kolejnych przybliżeń weryfikując wartość przepływu.
Otrzymano następujące wyniki:
Tabela 2

wio 3

1

Q[mln
m /h] założone
2,173

8,531

Q [min
m7h]
obliczone
1,987

2

1,854

8,580

1,703

3

1,632

8,621

1,518

4

2,322

8,512

2,119

L
P

3

Poniżej przedstawiona tabela porównuje przepływy rzeczywiste, pobrane z urządzeń
pomiarowych z obliczonymi przepływami przy założonym współczynniku chropowatości
bezwzględnej k = 15 jam.
Tabela 3
Q[mln
m3/h] obliczone
1,987

Różnica
%

1

Q[mln
m3/h]
zmierzone
2,173

2

1,854

1,703

9,2

3

1,632

1,518

9,3

4

2,322

2,119

9,1

Lp

9,1

Tak zaskakujące różnice blisko dziesięcioprocentowe natychmiast nasunęły pomysł
wyznaczenia teoretycznego współczynnika chropowatości bezwzględnej na podstawie rzeczywistych wartości przepływu przy wykorzystaniu oczywiście wzoru C-W. Po przeprowadzeniu szeregu obliczeń w zakresie przepływów od ok. 1,2 do ok. 2,4 min m3/h okazało się,
że najbardziej zbliżone do rzeczywistych wartości otrzymuje się przy współczynniku
k wynoszącym zaledwie 0,0015 mm tj. dziesięciokrotnie mniejszym od zastosowanego.
Taka wartość chropowatości bezwzględnej według literaturowych danych tabelarycznych może być przyjęta jedynie dla wysokiej jakości szkła polerowanego.
Powstało zatem pytanie, jaka jest rzeczywista chropowatość naturalna rozważanego
gazociągu. Właściwą odpowiedź na to pytanie można byłoby uzyskać wykonując szereg badań laboratoryjnych wybierając odpowiedniej długości odcinek badawczy i mierząc spadki
ciśnień przy odpowiednio zadawanych przepływach z uwzględnieniem jakości i ilości spoin,
chropowatości ścianki wewnętrznej, ilości łuków itp. Ponieważ nie posiadaliśmy takich możliwości technicznych postanowiliśmy postąpić w uproszczony sposób.
Postanowiono wykonać pomiary chropowatości naturalnej wewnętrznej powierzchni
rur, które stanowią zapas awaryjny na potrzeby eksploatacyjne i składowane są w magazynie.
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Do budowy rurociągu użyto rur pochodzących od dwóch różnych producentów, w związku z
tym pomiary wykonano dla obydwu rodzajów rur. Do badania wykorzystano skalibrowany na
próbce wzorcowej profilometr stykowy o niepewności wskazań 0,1 u m Pomiary przeprowadzono dla jednej rury z każdego rodzaju wykonując po 10 pomiarów dla każdego z trzech
przekrojów (początek, koniec, środek). Następnie wykonano pomiary w trzech losowo wybranych rurach i przekrojach dla obydwu rodzajów rur. W każdym przypadku wnętrze rury
było wyłożone wykładziną epoksydową.
Po zebraniu wyników, ich analizie oraz teoretycznym uwzględnieniu przyspoinowych
obszarów nieepoksydowanych otrzymano średnią wartość nierówności ścianki na poziomie
3,5 um. Zaskakujący jest zatem wpływ wykładziny epoksydowej na wartość chropowatości
bezwzględnej, a chyba jeszcze bardziej na wartości przepływów, z których wartości przykładowe zawiera niżej pokazana tabela.
Tabela 4
Lp
1

[MPa]
7,56

[MPa]
6,03

Q[mln
m5/h]
2,125

2

7,32

6,18

1,815

7,545

3

8,01

7,22

1,590

7,842

4

7,65

5,91

2,290

7,275

Pi

P2

X10 3
7,447

Poniższy wykres ilustruje różnice w przepływach odniesionych do 360 dni na podstawie wartości godzinowych dla trzech wartości współczynnika k, tj. 15 (im (wariant I) - wartości najbliższej danym literaturowym, 1,5 um (wariant III) - teoretycznej wartości wyznaczonej w trakcie obliczeń w oparciu o rzeczywiste przepływy i powodującej najbliższe rzeczywistym wyniki współczynnika A,c-w oraz 3,5 um (wariant II) - wartości oszacowanej na
podstawie wykonanych pomiarów.

Porównanie przepływów dla różnych wartości współczynnika
chropowatości bezwzględnej

k=0,015

k=0,0035

Wykres 1
175

k=0,0015

4.

WNIOSKI

Analiza pokazuje jak znaczny wpływ na przepustowość rurociągu ma zastosowanie
wykładziny epoksydowej wewnątrz rurociągu, a w konsekwencji jak poważny jest problem
właściwego podejścia do obliczenia współczynnika oporów liniowych. O ile różnice w przepływie pomiędzy wariantem I i II, tj. dla współczynnika chropowatości bezwzględnej przyjętego w oparciu o dane literaturowe i często stosowanego do obliczeń projektowych oraz
współczynnika szacowanego w oparciu o pomiary, są jednoznaczne i wynikają tylko i wyłącznie z przyjętej do obliczeń wartości, o tyle warto jest zatrzymać się nad różnicami przepływu pomiędzy II i III wariantem (dla k=3,5 um i k=l,5 ji.m). Teoretyczna wartość współczynnika chropowatości k=l,5 \im nie ma nic wspólnego z chropowatością naturalną gazociągu. Jego wartość została przyjęta w oparciu o dotychczas prowadzone analizy przepływu
przy wykorzystaniu danych pochodzących z systemu SCAD A. Jest to więc wielkość sztucznie sprowadzona do właściwej wartości, która w pewnym zakresie przepływów (1 200 000 2 400 000 m3/h) w przypadku rozpatrywanego gazociągu daje odpowiednie wyniki obliczeń
przy zastosowaniu wzoru C-W.
W związku z coraz większymi przepływami oraz ciśnieniami, stosowaniem coraz
nowszych materiałów do budowy gazociągów, stosowaniu systemów jakości na bardzo wysokim poziomie oraz nowoczesnych technologii w wykonawstwie powstaje zagadnienie dotyczące dokładności i merytorycznej zasadności istniejących wzorów na obliczanie współczynnika oporów liniowych. Do tego dochodzi coraz większa liczba połączeń międzynarodowych
powodując zwiększenie nacisku na odpowiednie podejście do rozliczeń finansowych, które z
kolei przekładają się bezpośrednio na projektantów obligując ich do osiągania maksymalnie
dużych przepustowości. Aby dokładnie spojrzeć na problem poprawności dotychczas stosowanych wzorów należałoby przeprowadzić szereg badań laboratoryjnych i wieloletnich analiz. Na szczęście nie jesteśmy na świecie osamotnieni w tego typu rozważaniach i okazuje się,
że w latach 1995 - 1999 międzynarodowa grupa GERG Research Project (Groupe Europeen
de Recherches Gezieres) zrzeszająca 8 państw przeprowadzała badania przepływu w nowoczesnych gazociągach z uwzględnieniem pewnej zmiany podejścia do zjawisk fizycznych
zachodzących podczas przepływu gazu w rurociągu o dotąd niespotykanych parametrach.
Prace prowadzone przez GERG zwracają uwagę, że obliczenia przepływów w gazociągu należy prowadzić analizując o wiele więcej parametrów, aniżeli miało to miejsce dotychczas. Reasumując proponują absolutnie indywidualne podejście do obliczeń konkretnego
projektu.
Jak wiadomo z literatury podczas obliczania gazociągów wysokiego ciśnienia pomija
się wpływ oporów miejscowych na wielkość przepływu. Coraz częściej jednak analitycy starają się korygować opory przepływu uwzględniając opory miejscowe, które powodowane są
przez zawory zabudowane w rurociągu, łuki fabryczne, zimnogięte i sprężyste, trójniki,
zwężki itp. Jest to szczególnie istotne w gazociągach położonych na silnie pofałdowanych
terenach, o dużej gęstości przeszkód terenowych tj. cieków wodnych, dróg i kolei, gdzie występuje konieczność zabudowy znacznej ilości elementów nierurowych.
Ponadto należy zwrócić uwagę na zwiększanie wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa
wpływu pewnych zjawisk fizycznych zachodzących podczas przepływu gazu w rurociągu.
Ruch płynu w rurociągu przy ustabilizowanym przepływie odbywa się trójwarstwowo. Mamy
tu do czynienia z cienką przyścienną warstwą ruchu laminarnego, strefą przejściową oraz
rdzeniem turbulentnym. Otóż przy tak znacznych liczbach Reynoldsa, jak w opisywanym
przypadku, strefa przejściowa, która stanowi przejście pomiędzy ruchem laminarnym i rdze-
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niem turbulentnym jest na tyle wąska, że w pewnych warunkach może dochodzić do porywania strumienia laminarnego pod wpływem zawirowań i silnego turbulizowania się strumienia.
Prowadzi to do sytuacji, w których w pewnych warunkach w obrębie jednego rurociągu mamy do czynienia z ruchem w strefie rur hydraulicznie gładkich, gdzie przepływ nie zależy od
chropowatości bezwzględnej, ruchem bardzo zbliżonym do strefy kwadratowej zależności
oporów, gdzie nie ma znaczenia liczba Reynoldsa, a w innych przypadkach z klasycznym
ruchem Colebrooka - Wbite'a.
Z powyższych rozważań wynika, że bardzo ważne jest, aby w obliczeniach rozpatrywać maksymalnie dużą ilość parametrów przepływu i właściwie uwzględniać elementy topologii rurociągu. Takie postępowanie doprowadzi do określenia możliwych sposobów korekty
współczynnika oporów liniowych, a w konsekwencji do dokładniejszej oceny rzeczywistej
przepustowości gazociągu.
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DIN EN ISO 14001:1996
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego
4.1 Wymagania ogólne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać system
zarządzania środowiskowego. Wymagania dotyczące systemu
opisano w rozdziale 4.

DIN EN ISO 14001:2005
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania
środowiskowego
4.1 Wymagania ogólne
Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, zrealizować,
utrzymać i ciągle udoskonalać system zarządzania
środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy oraz
powinna określić, w jaki sposób ona spełnia te wymagania
Organizacja powinna ustalić i udokumentować zakres
stosowania swojego systemu zarządzania środowiskowego

DIN EN ISO 14001:1996
4.2 Polityka środowiskowa
Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę
środowiskową organizacji i zapewnić, aby:
a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów
jej działań, wyrobów lub usług na środowisko;
b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz
zapobiegania zanieczyszczeniom;
c) zawierała zobowiązanie do spełniania odpowiednich
wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów
prawnych dotyczących środowiska oraz innych
wymagań, które dotyczą organizacji;
d) stanowiła ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz
zadań środowiskowych;
e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymana;
f) była zakomunikowana wszystkim zatrudnionym
g) była publicznie dostępna

DIN EN ISO 14001:2005
4.2 Polityka środowiskowa
Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę
środowiskową organizacji i zapewnić wśród ustalonego
zakresu stosowania swojego systemu zarządzania
środowiskowego, aby:
a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów
jej działań, wyrobów lub usług na środowisko:
b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
oraz zapobiegania zanieczyszczeniom:
c) zawierała zobowiązanie do spełniania
obowiązujących wymagali prawnych oraz innych
wymagań, do których organizacja się przyznaje, jak i
tych odnoszących się do aspektów środowiskowych:
d) stanowiła ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz
zadań środowiskowych:
e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymana:
f) była zakomunikowana wszystkim osobom
pracującym w organizacji lub pracującym na ich
zlecenie
g) bvla publicznie dostępna

Komentarz
udokumentować,
zrealizować... i ciągle
polepszać / doskonalić

... oraz określić, w jaki
sposób wymagania te są
spełniane

Komentarz
Wśród / wewnątrz ustalonego
zakresu stosowania

Przestrzeganie / spełnianie
prawnych oraz innych
wymagali odnoszących się do
aspektów środowiskowych
Rozszerzone grono osób
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DIN EN ISO 14001:1996
4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)
identyfikacji aspektów środowiskowych związanych ze
swoimi działaniami, wyrobami lub usługami, które może
nadzorować i na które może wpływać.

DIN EN ISO 14001:2005
4.3 Planowanie
4.3.1 Aspekty środowiskowe
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)
a) aby w ustalonych ramach systemu zarządzania
środowiskowego móc zidentyfikować aspekty
środowiskowe powiązane z jej działaniami, wyrobami
lub usługami, które może nadzorować i na które może
wpływać przy uwzględnieniu zaplanowanych lub
nowych projektów', nowych lub zmodyfikowanych
działań, wyrobów i usług:
b) aby określić te aspekty środowiskowe, które mają lub
mogą mieć znacząc}' wpływ na środowisko.

aby określić te aspekt}' środowiskowe, które mają lub mogą
mieć znaczący wpływ na środowisko.
Organizacja powinna zapewnić, aby aspekty środowiskowe
związane z tymi znaczącymi wpiywami były uwzględniane
przy ustalaniu jej celów środowiskowych
Organizacja powinna stale aktualizować te informacje.

c) Organizacja powinna dokumentować i stale
aktualizować te informacje
Organizacja powinna zapewnić, aby znaczące aspekty
środowiskowe przy ustanawianiu, realizacji i utrzymywaniu
swojego systemu zarządzania środowiskowego były
przestrzegane

Komentarz
Znacznie jaśniejszy opis i
sposób postępowania został
zamieszczony w załączniku

Wcześniejsze odniesienie do
projektów lub
zmodyfikowanych działań
(por. 4.3.4- stare)

Należ}- udokumentować
Przestrzeganie aspektów
środowiskowych w przypadku
zmian / poprawek

DIN EN ISO 14001:1996
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymać procedurę(y)
identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych, które
dotyczą organizacji i które mają zastosowanie do aspektów
środowiskowych związanych z jej działaniami, wyrobami i
usługami

DIN EN ISO 14001:2005
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i utrzymać
procedurę(y).
a) aby w odniesieniu do aspektów środowiskowych móc
zident\fikować oraz udostępnić obowiązujące
zobowiązania prawne i inne. których się podjęła
b) aby określić, na ile te wymagania znajdują
zastosowanie w odniesieniu do aspektów
środowiskowych
Organizacja powinna zapewnić, ażeby obowiązujące
zobowiązania prawne i inne. których się podjęła, były brane
pod uwagę podczas ustanawiania, realizacji i utrzynmvania
systemu zarządzania środowiskowego.

Komentarz
Zobowiązania prawne
poAvinny koncentroAvac się AA
szczególności na aspektach
środoAviskoA\ych

Poprzez analizę należy
dokładniej określić
zapotrzeboAvanie na działania

DIN EN ISO 14001:1996
4.3.3 Cele i zadania
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać
udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla każdej
odpowiedniej służby oraz na odpowiednim szczeblu
wewnątrz organizacji.
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Ustanawiając i dokonując przeglądu swoich celów,
organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne.
znaczące aspekty środowiskowe, opcje technologiczne,
wymagania finansowe i operacyjne, a także interes firmy i
punkt widzenia stron zainteresowanych.
Cele i zadania środowiskowe powinny być spójne z polityką
środowiskową, łącznie z zapobieganiem zanieczyszczeniom.
4.3.4 Program(y) zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzynmvac program(y)
osiągania swoich celów i zadań. Powinien on obejmować:
a) przydzielenie każdej odpowiedniej służbie oraz
odpowiedniemu szczeblowi organizacji
odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań;
b) środki oraz terminy . w których mają być one
osiągnięte.
Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy nowych opracowali i nowych
lub zmodyfikowanych działań, wyrobów i usług, program(y)
powinien być poprawiony, jeżeli jest to istotne do
zapewnienia, że zarządzanie środowiskowe odnosi się do
takich przedsięwzięć.

DIN EN ISO 14001:2005
4.3.3 Cele, zadania i programy
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i utrzymywać
udokumentowane cele i zadania dla każdej odpowiedniej
służby oraz na odpowiednim szczeblu wewnątrz organizacji.
Cele i zadania powinny być praktyczne i mierzalne oraz spójne
z polityką środowiskową, łącznie ze zobowiązaniami do
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz do przestrzegania
obowiązujących wymagali oraz innych wymogów, których
organizacja się podjęła, jak i również do ciągłego
doskonalenia.
Ustanawiając i dokonując przeglądu swoich celów i zadań,
organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne.
których się podjęła, oraz przestrzegać aspekty środowiskowe.
Oprócz tego organizacja powinna wziąć pod uwagę opcje
technologiczne, wymagania finansowe i operacyjne, a także
interes firmy oraz punkt widzenia stron zainteresowanych.
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać program(y)
osiągania swoich celów i zadań. Powinien on obejmować:
a) przydzielenie każdej odpowiedniej służbie oraz
odpowiedniemu szczeblowi organizacji
odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań;

b) środki oraz terminy , w których mają być one
osiągnięte.

Komentarz
(Programy został}" również
włączone. Jest to logiczne
połączenie dwóch punktów
nonm". przy czym odpadło
powiązanie z działaniami
projektowymi, ponieważ są
one już ściśle zintegrowane z
planowaniem oraz poparte
celami).

Cele powinny być jak
najbardziej mierzalne.
Cele, zadania i program}
postrzegane są jako jedność.

?.... należ}' dokładnie
sformułować.
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4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura i odpowiedzialność
W celu umożliwienia skutecznego zarządzania
środowiskowego, zadania, odpowiedzialność i
uprawnienia powinny być określone.
udokumentowane i zakomunikowane.
Kierownictwo powinno zapewnić środki niezbędne
do wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania
środowiskowego. Środki te obejmują zasoby
ludzkie, specjalistyczne umiejętności, technologię i
zasoby finansowe.
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno
wyznaczyć specjalnego przedstawiciela (li)
kierownictwa, który niezależnie od innych
obowiązków, powinien mieć określone zadania.
zakres odpowiedzialności i uprawnień, aby:
a) zapewnić, że wymagania systemu
zarządzania środowiskowego są ustalone.
wdrożone i utrzymywane zgodnie z
niniejszą normą międzynarodową:
b) przedstawiać najwyższemu kierownictwu
sprawozdania dotyczące funkcjonowania
systemu zarządzania środowiskowego w
celu dokonania przeglądu będącego
podstawą do doskonalenia systemu
środowiskowego.

DIN EN ISO 14001:2005

4.4 Realizacja i eksploatacja
4.4.1 Zasoby, zadania, odpowiedzialność i

Komentarz

Pod względem treści została ujęta trochę
obszerniej: infrastruktura

uprawnienia
Kierownictwo organizacji powinno zapewnić
dostępność do potrzebnych środków niezbędnych
do ustanowienia, realizacji, utrzymywania i
doskonalenia systemu zarządzania
środowiskowego.
Środki te obejmują zasoby ludzkie, specjalistyczne
umiejętności, infrastrukturę organizacji, zasoby
finansowe i techniczne. W celu umożliwienia
skutecznego zarządzania środowiskowego, zadania.
odpowiedzialność i uprawnienia powinny być
określone, udokumentowane i zakomunikowane.
Najwyższe kierownicze gremium organizacji
Ogólniej odnoszące się do najwyższego gremium
powinno wyznaczyć specjakiego przedstawiciela
(li) kierownictwa, który (rzy) niezależnie od innych kierowniczego
obowiązków, powinien (ny) mieć określone
zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnień.
aby:
a) zapewnić, że wymagania systemu
zarządzania środowiskowego są ustalone.
wdrożone i utrzymywane zgodnie z
niniejszą normą międzynarodową;
b) przedstawiać najwyższemu gremium
kierowniczemu sprawozdania dotyczące
funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskowego, łącznie z poleceniami do
poprawv.

t
oo
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4.4.2 Szkolenie, świadomość i kompetencje
Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe i
powinna wymagać, aby wszyscy pracownicy, których praca
może mieć znaczący wpływ na środowisko, zostali
odpowiednio przeszkoleni.

00
Ul
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4.4.2 Szkolenie, świadomość i umiejętności
Organizacja powinna zapewnić, aby każda osoba
pracująca dla niej lub wykonująca czynności na jej
polecenie, a które po stwierdzeniu przez organizację
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, powinna być
wykwalifikowana dzięki wykształceniu, szkoleniom i
doświadczeniu oraz organizacja powinna przechowywać
zapisy na ten temat.
Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
połączone z jej aspektami środowiskowymi oraz systemem
zarządzania środowiskowego. Organizacja powinna
zaoferować szkolenie lub obrać inne środki, aby pokryć owe
zapotrzebowanie oraz przechowywać zapisy na ten temat.

Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury, w
celu uświadomienia pracownikom organizacji lub jej członkom,
w każdej odpowiedniej komórce i na każdym odpowiednio
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrywać procedury w
szczeblu:
celu uświadomienia osobom dla mej pracującym lub na jej
a) znaczenia zgodności działania z polityką środowiskową polecenie
i procedurami oraz wymaganiami systemu zarządzania
a) znaczenia zgodności działania z polityką
środowiskowego:
środowiskową i procedurami oraz wymaganiami
systemu zarządzania środowiskowego;
b) znaczących, aktualnych lub potencjalnych wpływów
działania pracowników na środowisko a także korzyści
b) znaczących aktualnych lub potencjalnych wpływów
dla środowiska wynikających z poprawy ich działania:
działania pracowników na środowisko, a także
środowiskowych korzyści wynikających z ich
c) ich zadaii i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności
lepszego osobistego zaangażowania;
działania z polityką środowiskową i procedurami oraz z
wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego,
c) ich zadaii i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności
łącznie z wymaganiami dotyczącymi gotowości na
działania z polityką środowiskową i procedurami
wypadek awarii i reagowania na awarie:
oraz z wymaganiami systemu zarządzania
środowiskowego, łącznie z wymaganiami
d) potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania
dotyczącymi gotowości na wypadek awarii i
ustalonych procedur operacyjnych.
reagowania na awarie;
Pracownicy wykonując}" zadania, które mogą powodować
znaczący wpływ na środowisko, powinni być kompetentni
d) potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania
dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu i/lub
ustalonych procedur operacyjnych
doświadczeniu.

Komentarz
Potrzeby szkoleniowe
powinny być zidentyfikowane
zgodnie z aspektami
środowiskowymi i
przeprowadzone.
Są to ogólne szkolenia dot.
systemu zarządzania
środowiskowego i
specjalistyczna wiedza z
zakresu czynności mających
istotny wpływ na środowisko.
Osoby zewnętrzne muszą być
również wzięte pod uwagę.
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4.4.3 Komunikowanie się
Ze względu na aspekt}" środowiskowe i system zarządzania
środowiskowego, organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedury dotyczące:
a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i
komórek organizacji;
b) otrzynrywania. dokumentowania i udzielania
odpowiedzi w procesie komunikowania się z
zainteresowanymi zewnętrznymi stronami

Komentarz
DIN EN ISO 14001:2005
4.4.3 Komunikowanie się
Ze względu na aspekt} środowiskowe i system zarządzania
środowiskowego, organizacja powinna ustanowić,
zrealizować i utrzynrnvac procedury dotyczące:
a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i
komórek organizacji:
b) otrzyrm wania. dokumentowania i udzielania
odpowiedzi w procesie komunikowania się z
zainteresowanymi zewnętrznymi stronami

Organizacja powinna rozważyć procesy zewnętrznego
komunikowania, dotyczącego znaczących aspektów
środowiskowych, i zapisać swoją decyzję.

Organizacja powinna zadecydować, czy chce prowadzić
komunikację zewnętrzną odnośnie znaczących aspektów
środowiskowych i zapisać swoją decyzję. W przypadku
podjęcia decyzji o prowadzeniu dokumentacji
zewnętrznej, organizacja powinna ustanowić metodę(y)
dla tej komunikacji.

4.4.4 Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego 4.4.4 Dokumentacja
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać informacje, w
powinna zawierać:
formie zapisu na papierze lub w postaci elektronicznej:
a) politykę środowiskową, cele i zadania;
a) opisujące podstawowe elementy systemu
b) opis zakresu obowiązywania systemu zarządzania
zarządzania i ich wzajemnego oddziahivania:
środowiskowego:
b) wskazujące dokumentację związaną
c) opis głównych elementów systemu zarządzania
środowiskowego i ich wzajemnego oddziaływania,
jak również wskazującą dokumentację wiązaną;
d) dokumenty łącznie z zapisami, które wymagane są
przez normę
e) dokument}-1 raporty sklas}fikowane przez
organizację jako konieczne do zapewnienia
efekt}-wnego planowania, przeprowadzania i kontroli
procesów powołujących się na znaczące aspekty
środowiskowe

Jasna informacja, czy
komunikacja zewnętrzna będzie
miała miejsce lub me. Jeśli tak.
należ}- ustalić, w jaki sposób
będzie prowadzona.

Jasno sprecyzowane, co należy
udokumentować

Odniesienie do wszystkich
istotnych dokumentów i
procesów sterowania
powołujących się na aspekty
środowiskowe
Analogicznie do systemu
zarządzania jakością
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4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
Organizacja powimia ustanowić i utrzymywać procedury
nadzorowania dokumentów wymaganych w niniejszej
normie, w celu zapewnienia, że dokumenty:
a) są możliwe do zlokalizowania;
b) są poddawane okresowym przeglądom, w miarę
potrzeb nowelizowane, oraz zatwierdzane przez
upoważniony personel jako właściwe;
c) w aktualnej wersji są dostępne we wszystkich
miejscach, w których wykonywane są operacje istotne
dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania
środo^wiskowego;
d) nieaktualne są natychmiast usuwane ze wszystkich
miejsc, w których były wydawane i stosowane, lub w
inny sposób zabezpieczone przed niezamierzonym ich
użyciem.
00
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Komentarz
4.4.5 Nadzór nad dokumentacją
Z dokumentacją wymaganą przez niniejszą normę należy
obchodzić się w sposób kontrolowany.
Zapisy są specjalnym rodzajem dokumentów i muszą być
nadzorowane wg wymagali opisanych w rozdziale 4.5.4.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę (y).
aby:
a) dokumenty odnośnie ich adekwatności były
W znacznvm stopniu przejęte
zatwierdzane przed ich wydaniem;
z ISO 9001
b) dokumenty były oceniane i o ile zajdzie potrzeba
aktualizowane i ponownie zatwierdzane;
c) zapewnić, by zmiany oraz aktualny status
dokumentów były oznakowane;
d) zapewnić, by istotne wersje właściwych
dokumentów były do dyspozycji na miejscu;
e) zapewnić, by dokumenty były czytelne i
rozpoznawalne;
f) zapewnić, by dokumenty pochodzenia zewnętrznego
zaklasyfikowane przez organizacje jako konieczne
do planowania i funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskowego były rozpoznawalne a
ich rozdział był sterowany;
g) uniemożliwić niezamierzone stosowanie
nieaktualnych dokumentów i je w odpowiedni
sposób oznakować, jeśli z jakichś powodów są
przechowywane.
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4.4.6 Sterowanie operacyjne
Organizacja powinna określić te operacje i działania, które
są związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami
środowiskowymi zgodnie z polityką, celami i zadaniami
organizacji. Organizacja powinna planować te działania,
uwzględniając ich utrzymywanie, aby zapewnić, że są one
prowadzone w ustalonych warunkach przez:
a) ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych
procedur w obszarach, w których brak takich
procedur mógłby doprowadzić do odchyleń od
polityki, celów i zadań środowiskowych:
b) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych:
c) ustanowienie i utrzymywanie procedur dotyczących
znaczących aspektów środowiskowych możliwych do
zidenUilkowania. związanych z wyrobami i
usługami, z których korzysta organizacja, a także
informowanie poddostawców i podwykonawców o
odpowiednich procedurach i wymaganiach
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4.4.6 Sterowanie operacyjne
Organizacja zgodnie ze swoją polityką środowiskową, celami i
zadaniami powinna określić i zaplanować te operacje, które
stoją w kontekście z zidentyfikowanymi, znaczącymi
aspektami środowiskowymi, aby zapewnić, że są one
prowadzone w ustalonych warunkach przez:
a) ustanowienie, realizację i utrzymywanie
udokumentowanych(ej) procedur(y) w nadzorowanych
obszarach, w których brak takich procedur mógłby
prowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań
środowiskowych:
b) określenie w procedurach kryteriów operacyjnych:
c) ustanowienie, realizację i utrzymywanie procedur
dotyczących zidentyfikowanych, znaczących aspektów
środowiskowych, związanych z wyrobami i usługami,
z których korzysta organizacja, a także informowanie
poddostawców i podwykonawców o stosowanych
procedurach i wymaganiach.

Komentarz
Działania nie są już tak
dokładnie wymieniane, lecz
jedynie same operacje.
W zasadzie nie ma żadnych
zmian.
(Uregulowania działań
operacyjnych zgodnie z
wymaganiami
środowiskowymi pozostawia
się już przedsiębiorstwu /
organizacji)
oo
oo
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4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na nie
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury
identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji
awaryjnych oraz reagowania na awarie, a także w celu
zapobiegania i zmniejszania związanych z nimi wprywów na
środowisko.

•o
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4.4.7 Gotowość na wypadek awarii i zapobieganie
niebezpieczeństwom
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury
identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji
awaryjnych mogących mieć wpływ na środowisko oraz
odpowiednio na nie reagować.

Komentarz

Organizacja powinna reagować na występujące sytuacje
awaryjne i wypadki oraz zapobiegać i zmniejszać związane z
nimi wpływy na środowisko.

Wymagana jest okresowa
weryfikacja

Organizacja powinna przeglądać i nowelizować, jeżeli to
niezbędne, procedury gotowości na wypadek awarii i
reagowania na awarie, w szczególności po zaistnieniu
wypadków lub sytuacji awaryjnych.

Organizacja powinna regularnie przeglądać swoje działania
związane z gotowością na wypadek awarii i zapobiegania
niebezpieczeństwom i, jeżeli to konieczne, je nowelizować, w
szczególności po zaistnieniu wypadków lub sytuacji
awaryjnych.

Organizacja powinna okresowo wypróbowywać / sprawdzać
te procedury, jeżeli jest to możliwe.

Poza tym organizacja powinna okresowo wypróbowywać /
sprawdzać te procedury, jeżeli jest to wykonalne.

Ograniczenie do potencjalnych
wypadków i sytuacji
awaryjnych mogących mieć
wpływ na środowisko
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4.5 Sprawdzanie i działania korygujące
4.5.1 Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrnvac
udokumentowane procedury w celu regularnego monitorowania
i dokom wania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich
operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko.
Procedur) te. w celu umożliwienia śledzenia działań
dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i
zadaniami środowiskowymi, powinny obejmować zapis\Tvanie
informacji.
Wyposażenie do monitorowania powinno być wzorcowane i
utrzymywane w należytym stanie, a zapisy z tym związane
powinny być przechowywane zgodnie z procedurami
organizacji.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać
udokumentowaną procedurę okresowej oceny zgodności z
odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi
dotyczącymi ochrony środowiska.
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4.5 Sprawdzanie
4.5.1 Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna ustalić, zrealizować i utrzynrnvac
procedurę(y). w celu regularnego monitorowania i
dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich
operacji, które mogą mieć znaczący wph"w na środowisko.

Komentarz
Działania me są tutaj ujęte.

Procedura(>) te. w celu umożliwienia śledzenia
funkcjonowania systemu, sterowania procesami
operacyjnymi oraz zgodności z celami i zadaniami
środowiskowymi, powinna(y) obejmować zapisywanie
informacji.
Organizacja powinna zapewnić, że wzorcowane wzgl.
sprawdzone w sposób wiarygodny wyposażenie do
monitorowania i pomiarów znajduje zastosowanie i
przeprowadza się jego przegląd) jak i przechowuje się zapisy z
tym związane.
4.5.2 Ocena zachowania zgodności z przepisami prawnymi
4.5.2.1 Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę dot. okresowej oceny zgodności z
właściwymi przepisami prawnymi zgodnie z zobowiązaniem
do zachowywania powyższych zgodności.
Organizacja powinna przechowywać zapisy z wyników
okresowych ocen.
4.5.2.2 Organizacja powinna oceniać przestrzeganie
pozostałych wymagali, których się podjęła.
Organizacja może połączyć tę ocenę z tą. o której mowa jest w
rozdziale 4.5.2.1 a dot. przestrzegania prawa lub też ustanowić
odrębną(e) procedurę(y).
Organizacja powinna przechowywać zapisy z wyników
okresowych ocen.

Oddzielny rozdział, aby
podkreślić jej ważność.
Jeszcze raz ogólniej wzięto
pod uwagę przepisy prawne.
Teraz zapisy muszą być
przechowywane (i
sprawdzane). Różnica między
przepisami prawnymi a
pozostałymi wymaganiami jest
zaakcentowana.
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4.5.2 Niezgodności oraz działania korygujące i
zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić i utrzyirrywać procedury w celu
określania odpowiedzialności i uprawnień w zakresie
postępowania z niezgodnościami. badania ich przyczyn oraz
podejmowania działań mających na celu zmniejszenie
jakichkolwiek skutków z tym związanych oraz inicjowania i
przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.
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4.5.3 Niezgodności oraz działania korygujące i
zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę(y) odnośnie postępowania z
rzeczywistymi i potencjalnymi niezgodnościami oraz
podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.
Procedury powinny określać wymagania odnośnie:
a) ustalania i korygowania niezgodności oraz
podejmowania działań w kierunku zmniejszenia
ich wpływów na środowisko;
b) identyfikacji niezgodności, określenia ich
Każde działanie korygujące lub zapobiegawcze podjęte w celu
przyczyn oraz podejmowania działań w celu
wyeliminowania przyczyn rzecz\"wistych lub potencjalnych
uniknięcia ponownego ich wystąpienia;
niezgodności powinno być odpowiednie do skali problemu oraz
c) oceny konieczności przeprowadzenia działań
współmierne do wywołanego wpływu na środowisko.
mających na celu uniknięcie niezgodności jak
również realizacji odpowiednich działań
Organizacja powinna wdrożyć i zapisywać wszelkie zmiany
zmierzających do zapobieżenia ich ponownego
wprowadzane w udokumentowanych procedurach, wnikające z
wystąpienia;
działań korygujących i zapobiegawczych.
d) zapisywania wyników działań korygujących i
zapobiegawczych;
e) sprawdzania skuteczności przeprowadzonych
działań korygujących i zapobiegawczych.

Komentarz
Więcej mówi się na temat
niezgodności
Pod względem treści działania
rozpoznawcze, korygujące i
zapobiegawcze są
przedstawione bardziej
klarownie.
Należy je sprawdzić w
bardziej zdecydowany sposób.

Podjęte działania powinny być odpowiednie do skali
problemu oraz współmierne do związanych z nimi
wpływów na środowisko.

Pod względem treści pozostało
bez zmian

Organizacja powinna zapewnić, że wszystkie konieczne
zmiany w dokumentacji systemu zarządzania
środowiskowego zostaną podjęte.

Zmiany w dokumentacji są
niezbędne.

DIN EN ISO 14001:1996
4.5.3 Zapisy
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedun
identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami
środowiskowymi. Powinny one obejmować zapisy dotyczące
szkoleń oraz wyniki auditów i przeglądów.

DIN EN ISO 14001:2005
4.5.4 Nadzór nad zapisami
W celu wykazania zgodności z wymaganiami systemu
zarządzania środowiskowego i niniejszej normy lub też
do zapisania osiągniętych wyników organizacja powinna
opracować zapisy i je utrzymywać.

Zapisy środowiskowe powinny być czytelne, możliwe do
zidentyfikowania oraz pozwalające na prześledzenie danego
działania, wyrobu czy usługi. Zapisy środowiskowe powinny
bvć tak przechowywane i utrzymywane, aby były łatwo
dostępne oraz zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą. Czas ich przechowywania powinien
być ustalony i zapisany.
W celu wykazania zgodności z wymaganiami niniejszej
normv zapisy powinny być utrzynrnvane odpowiednio do
systemu i organizacji.

Organizacja powinna ustanowić, zrealizować i
utrzymywać procedurę odnośnie zapisów dot. ich
identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania,
znajdowania, wycofywania i unieważniania.

Komentarz

W zasadzie powielenie już
wcześniej sformułowanych
wymagań.

Zapisy powinny być i pozostać czytelne, łatwe do
zidentyfikowania oraz znalezienia.

Os
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4.5.4 Audit systemu zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna ustanowić i utrzynrnvac program(y) i
procedun- okresowych auditów systemu zarządzania
środowiskowego, które mają być prowadzone, w celu:
a) określenia, czy system zarządzania środowiskowego
jest:
1. zgodny z zaplanowanymi działaniami
związanymi z zarządzaniem środowiskowym.
łącznie z wymaganiami niniejszej normy
2. właściwie wdrożony i utrzymywany
b) dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących
wyników auditów.

MD
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4.5.5 Audit wewnętrzny
Organizacja powinna zapewnić, aby wewnętrzne audity
systemu zarządzania środowiskowego były przeprowadzane
w ustalonych odstępach czasowych, w celu:
a) określenia, czy system zarządzania środowiskowego
jest:
1. zgodny z zaplanowanymi działaniami
związanymi z zarządzaniem
środowiskowym, łącznie z wymaganiami
niniejszej normy
2. właściwie zrealizowany i utrzymywany
b) dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących
wyników auditów.

Komentarz

Wybór auditorów oraz sposób przeprowadzania auditu
powinien zapewnić obiektywność i bezstronność podczas
procesu auditowania.

Uwaga o wyborze auditorów
pojawiająca się po raz
pierwszy
(uwaga:'ISO 19011).

Program auditów organizacji, łącznie z harmonogramem,
powinien być oparty na znaczeniu rozważnych działań ze
Program(y) auditów powinien(ny) być przez organizację
względu na środowisko oraz na wynikach poprzednich auditów. ustanowione, zrealizowane i utrzymywane i powinny
Procedury auditu, aby były kompletne, powinny obejmować
zawierać:
zakres auditu, częstość i metodę, jak również odpowiedzialność
odpowiedzialność i wymagania związane z
i wymagania związane z przeprowadzeniem auditu i
planowaniem i przeprowadzeniem auditów, zapisami
przekazywaniem jego wyników.
wyników i przechowywaniem zapisów z tym
związanych;
określenie kryteriów auditu, zakresu ważności, częstości
i sposobów postępowania.

DIN EN ISO 14001:2005
DIN EN ISO 14001:1996
4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo
4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno w określonych
Najwyższe kierownictwo organizacji powiimo w
odstępach czasu przeprowadzać przegląd systemu zarządzania
określonych przez siebie odstępach czasu
środowiskowego, aby zapewnić jego stalą przydatność i to. że jest on
przeprowadzać przegląd systemu zarządzania
właściwy i skuteczny.
środowiskowego, aby zapewnić jego stalą
Przeglądy powinny zawierać ocenę możliwości poprawy i potrzebę
przydatność i to. że jest on właściwy i skuteczny.
Proces przeglądu wykonywany przez kierownictwo dostosowania systemu zarządzania środowiskowego, łącznie z polityką
środowiskową, celami i zadaniami środowiskowymi. Zapisy z
powinien zapewnić zebranie niezbędnych
przeglądów wykonywanych przez kierownictwo powinny być
informacji umożliwiających kierownictwu
przechowywane.
dokonanie tej oceny. Przegląd ten powinien być
dokumentowany.
Wśród danych do przeprowadzenia przeglądu powinny znajdować się:
wyniki auditów wewnętrznych i ocenę dot. przestrzegania
Przegląd wykom"\vany przez kierownictwo
zobowiązań prawnych i pozostałych wymagań, których
powinien obejmować ewentualną potrzebę zmiany
polityki, celów i innych elementów systemu
organizacja się podjęła;
zarządzania środowiskowego w świetle wyników
uwagi zainteresowanych kręgów zewnętrznych . łącznie z
auditu systemu zarządzania środowiskowego,
zażaleniami;
zmieniających się okoliczności i podjętego
funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego
zobowiązania do ciągłego doskonalenia.
organizacji;
stopień osiągniętych i wykonanych celów oraz zadań
środowiskowych;
status działań korygujących i zapobiegawczych;
następstwa działań z poprzednich przeglądów wykonywanych
przez kierownictwo;
zmieniające się warunki ramowe, łącznie z opracowaniem
zobowiązań prawnych i pozostałych wymagali w nawiązaniu do
aspektów środowiskowych organizacji;
propozycje dot. doskonalenia
Wyniki z przeglądów przeprowadzanych przez kierownictwo powinny
zawierać wszystkie decyzje i podjęte działania odnośnie potencjalnych
zmian w polityce środowiskowej, zadaniach oraz innych elementach
systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z zobowiązaniem do
ciągłego doskonalenia.

Komentarz

Załączenie możliwości
poprawy w przeglądzie
wykoimvanym przez
kierownictwo
Jasne przedstawienie
wymaganych dokumentów
analogicznie jak w ISO
9001:2000

PL0800190

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE
DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI
KRAJOWEJ
MAREK ZDANKIEWICZ
Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice
Dyrektywy nowego podejścia dotyczące urządzeń ciśnieniowych ustanawiają zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa dotyczące ich projektowania, wytwarzania i kontroli. W Polsce
wymagania te obowiązują od 1 maja 2004r. wprowadzone odpowiednimi Rozporządzeniami
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W niniejszym referacie opisano stan
realizacji tych wymagań po rocznej praktyce w kraju w odniesieniu do materiałów.
1. WPROWADZENIE
1.1. Urządzenia ciśnieniowe inne niż transportowe są objęte dyrektywami nowego podejścia
nr nr404/87/EWG [1] i 97/23/WE [2] wprowadzonymi do prawa polskiego
odpowiednimi Rozporządzeniami Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
1.2. Dla prostych zbiorników ciśnieniowych istnieje już czteroczęściowa norma
zharmonizowana wyrobu [3], która precyzuje kilka gatunków materiałów z jakich te
zbiorniki powinny być wykonywane (stale niestopowe, aluminium i jego stopy). Istnieje
także oddzielna norma na blachy do budowy prostych zbiorników ciśnieniowych [4].
Obejmuje ona stale niestopowe, nieskomplikowane, łatwe w przerobie i spawalne, które
nie powinny powodować problemów.
1.3. Dyrektywa 97/23/WE (zwana w dalszym ciągu referatu „Dyrektywą") ustala zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych wykonanych praktycznie
z wszystkich rodzajów materiałów, zarówno podstawowych jak i dodatkowych. Biorąc
pod uwagę, że normy wyrobu (kotły, zbiorniki, rurociągi) zharmonizowane z Dyrektywą
ograniczają się - na razie - głównie do stalowych wyrobów hutniczych niniejszy referat,
w częściach dotyczących technicznych dokumentów odniesienia, będzie się odnosić
tylko do wyrobów stalowych.
1.4. Treść referatu odnosi się do tych urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy, które stwarzają
zagrożenie co najmniej I-kategorii, a więc które powinny spełniać zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy.
Urządzenia ciśnieniowe objęte Dyrektywą, ale o parametrach i mediach
niepowodujących zagrożenia żadnej kategorii powinny być wytwarzane zgodnie z tzw.
„uznaną praktyką inżynierską". W tym przypadku nie obowiązują zasadnicze
wymagania bezpieczeństwa i można stosować materiały wg dotychczasowych zasad, wg
wyboru i na odpowiedzialność wytwarzającego urządzenia.
1.5. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy dotyczące materiałów określają
najogólniej:
-

własności i charakterystyki wymagane od materiałów podstawowych i dodatkowych,
rodzaje wymaganych specyfikacji materiałowych,
wymagania dotyczące dokumentów kontroli materiałów,
wymaganie dotyczące wytwórców materiałów,
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-

niektóre zalecane minimalne własności materiałów.

W referacie podano „przełożenie" tych wymagań na stan krajowy po rocznym stosowaniu
Dyrektywy.
2. TECHNICZNE DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.1. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów są przekładane na
techniczne dokumenty odniesienia stanowiące specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru. Wg wymagań Dyrektywy takimi dokumentami odniesienia mogą być:
a) normy zharmonizowane z dyrektywą, lub
b) europejskie uznanie materiału, lub
c) jednorazowe dopuszczenie materiału.
Dodatkowe wymagania dla materiałów mogą być stawiane w specyfikacjach
technicznych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, wg których przeprowadza się ocenę
zgodności z wymaganiami Dyrektywy.
2.2. Normy zharmonizowane na materiały.
2.2.1. Obecnie wprowadzono do stosowania normy materiałowe obejmujące wszystkie
rodzaje stalowych wyrobów hutniczych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe.
Są to normy na:
- rury bez szwu (seria PN-EN 10216-1 do -5),
- rury ze szwem (seria PN-EN 10217-1 do —7,
- wyroby płaskie (seria PN-EN 10028-1 do -7),
- odkuwki (seria PN-EN 1022-1 do -4),
- odlewy (seria PN-EN 10213-1 do -4),
- pręty (PN-EN 10269, PN-EN 10272, PN-EN 10273).
Wszystkie w/w normy są zharmonizowane z Dyrektywą.
Wykazy nowopublikowanych Polskich Norm wprowadzających europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia zamieszczane są w formie
obwieszczeń Prezesa PKN, w Monitorze Polskim.
2.2.2. Wspomniane normy obejmują grupy stali do różnych zastosowań ciśnieniowych, na
wysokie i na niskie temperatury, odporne na korozję, itp. Wybór gatunków stali jest
duży: w przypadku stali niestopowych i niskostopowych są to gatunki dobrze znane
i stosowane od wielu lat w budowie urządzeń ciśnieniowych, niemniej wprowadzone
są również nowe gatunki nie stosowane dotychczas w praktyce krajowej. W normach
podano
wszystkie dane i
informacje
potrzebne przy
projektowaniu
i wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych.
2.2.3. Wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy za właściwy wybór materiału
do budowy urządzenia ciśnieniowego odpowiedzialny jest wytwórca tego urządzenia.
On więc będzie odpowiedzialny za właściwe przeanalizowanie jakości i kompletności
danych materiałowych w normie i decyzję, czy materiał nadaje się do zamierzonego
zastosowania. Wytwórca urządzenia powinien się upewnić, czy dany materiał jest
wytwarzany, czy jego wytwórca opanował dostatecznie produkcję. Pod uwagę należy
również brać konieczność odpowiedniego opanowania przeróbki plastycznej i
technologii spawania danej stali.
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Wszystkie z wymienionych powyżej norm materiałowych są powołane w europejskich
normach na kotły, zbiorniki i rurociągi również zharmonizowanych z Dyrektywą.
Powołanie dotyczy gatunków stali nadających się do budowy określonych urządzeń.
2.2.4. Zmiany i nowości w normach zharmonizowanych.
a) Normy europejskie na materiały były stosowane w krajach unijnych od co
najmniej kilku lat. Na podstawie doświadczeń wynikających z ich stosowania
wprowadzono do stosowania nowe zrewidowane wydania norm.
b) Ostatnio wprowadzono do stosowania nowe trzy części normy PN-EN 10028-1,
-2, -3 [5] (wydane w roku 2004), zastępujące wydanie uprzednie.
c) Jeżeli chodzi o część 2 obejmującą wyroby płaskie ze stali do pracy
w podwyższonych temperaturach zmiany te są istotne i obejmują, m.in.:
- wprowadzenie 9-ciu nowych gatunków stali,
rozszerzenie zakresu grubości do 200 lub 250mm,
- ustanowienie 13-tu opcji w odniesieniu do wymagań obowiązkowych, m.in.
badanie odporności na pękanie spowodowane wodorem wg EN 10229 [6],
- ujednolicenie wymaganych minimalnych wartości wydłużenia względnego,
niezależnie od przedziału grubości materiału,
- wprowadzenie, dla większości gatunków stali, możliwości badania udarności
(KV > 27J) w temperaturze -20°C,
- wprowadzenie
wartości
granicy
plastyczności
w
podwyższonych
temperaturach różniących się od wartości podanych w uprzednim wydaniu
normy dla tych samych stali.
d) Wprowadzenie tego rodzaju zmian pociąga za sobą konieczność odpowiednich
zmian zarówno w projektach urządzeń ciśnieniowych, w ocenie możliwości
wytwórców materiałów a także i w zatwierdzaniu technologii spawania i ew.
przeróbki plastycznej.
e) Nowe gatunki stali nie zostały, na razie wymienione w wydanych wcześniej
normach zharmonizowanych wyrobów.
f) Nowością - w praktyce krajowej - jest wprowadzenie wieloczęściowej normy na
rury spajane. W kraju brak jest wytwórców takich rur, a więc - na razie - można
byłoby stosować rury z importu.
Wytwórcy takich rur powinni spełniać określone specyficzne wymagania
omówione w p. 5.
2.3. Europejskie uznanie materiałowe.
2.3.1. Europejskie Uznania Materiałowe (EAM) są ustanawiane na podstawie Art. 11
Dyrektywy na materiały nie objęte normami zharmonizowanymi z tą dyrektywą
i przeznaczone do powtarzalnego użytkowania.
Europejskie Uznanie Materiałowe jest zatwierdzane przez jednostkę notyfikowaną
w formie Europejskiego Arkusza Danych Materiałowych.
Szczegółową procedurę opracowywania EAM opisano w normie EN 764-4:2002 [7].
2.3.2. Jak dotąd Europejskie Uznania Materiałowe są stosowane w bardzo ograniczonym
zakresie w Europie a w krajowej praktyce nie są spotykane.
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2.3.3. Należałoby oczekiwać, że Europejskimi Uznaniami Materiałowymi zostaną objęte
przede wszystkim materiały wg specyfikacji ASME/ ASTM.
2.4. Jednorazowe dopuszczenie materiału.
2.4.1. Jednorazowe dopuszczenie obejmuje materiały, które:
- nie są ujęte ani w normach zharmonizowanych ani w EAM, względnie są w nich
ujęte ale ich proponowane zastosowanie wykracza poza warunki ustalone w tych
dokumentach, oraz
- są ujęte w określonej specyfikacji technicznej i wykazują bezpieczną historię
stosowania w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych.
2.4.2. Jednorazowe dopuszczenie materiału przeprowadza się w fazie oceny zgodności
dokumentacji techniczno konstrukcyjnej przez wytwórcę urządzeń ciśnieniowych przy
czym dla urządzeń stwarzających zagrożenie kategorii III i IV dopuszczenia udziela
Jednostka Notyfikowana.
2.4.3. Dopuszczenie jednorazowe materiału polega na ocenie zgodności charakterystyki tego
materiału z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy.
2.4.4. Jednorazowe dopuszczenie materiału było i jest często stosowane w praktyce
krajowej. Można tu wyróżnić trzy grupy stali.
2.4.5. Stale wg dotychczas stosowanych Norm Polskich i Norm Branżowych.
Znaczna większość z tych norm została wycofana jako sprzeczne z nowo
publikowanymi normami PN-EN w tym zakresie, niemniej wyroby wg wycofanych
norm mogą być dalej stosowane za zgodą stron.
Wytwórcy materiałów ciągle jeszcze produkują wyroby wg takich norm a oprócz tego
wytwórcy urządzeń ciśnieniowych posiadali jeszcze nieraz zapasy tych materiałów.
Materiały wg PN (BN), w szczególności te, przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe,
wykazywały bezpieczną historię stosowania w naczyniach ciśnieniowych, spełniają
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i uzyskały wiele jednorazowych dopuszczeń w
odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych, których zgodność z Dyrektywą była oceniana
przede wszystkim w oparciu o Warunki Urzędu Dozoru Technicznego
WUDT/UC/2003 [8].
2.4.6. Stale wg nowowprowadzonych PN-EN; PN-EN-ISO niezharmonizowane
z Dyrektywą.
Są to przeważnie stale konstrukcyjne, o wystarczającej ciągliwości i udarności, dla
których normy określają wszelkie własności wymagane do zaprojektowania urządzeń
ciśnieniowych. Mogą one być stosowane do budowy zbiorników ciśnieniowych,
kotłów bezpaleniskowych, itp.
Dobrym przykładem są tu stalowe wyroby płaskie wg PN-EN 10025. Wyroby z tej
stali dopuszczone są w WUDT/UC/2003, w AD-2000 Merkblaetter [9] czy w CODAP
2000 [10] dla określonych granic stosowania.
W/w specyfikacje techniczne określają dla tych stali wartości granicy plastyczności
w temperaturach do 300°C.
W maju br. ma zostać wprowadzona do stosowania, metodą uznaniową,
sześcioczęściowa norma PN-EN 10025-1 do 6:2004 zastępująca zarówno
dotychczasowe wydanie PN-EN z roku 2002 [nowe wydanie arkusz 2) [11] jak i inne
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normy : PN-EN 10113 [12], PN-EN 10137 [13] i PN-EN 10155 [14]. Norma ta jest
zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG na wyroby budowlane. Każdorazowo,
jednorazowe dopuszczenie materiału wg takiej normy wymagałoby odrębnej analizy,
w zależności od przewidywanych warunków wytwarzania i eksploatacji urządzenia
ciśnieniowego.
2.4.7. Wyroby hutnicze wg norm obcych.
Są to przede wszystkim materiały wg amerykańskich specyfikacji ASME/ ASTM oraz
- w mniejszym stopniu - niemieckich norm DIN.
Materiały amerykańskie są powszechnie stosowane do budowy urządzeń
ciśnieniowych w rafineriach i jeżeli nie zostaną na nie opracowane EAM-y, będą
jeszcze długo wymagały jednorazowych dopuszczeń.
Biorąc pod uwagę możliwość oceny zgodności urządzenia ciśnieniowego z
zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy w oparciu o spójne
stosowanie uznanych zbiorów przepisów materiały takie można stosować bez żadnych
dodatkowych wymagań pod warunkiem, że ocena zgodności urządzenia jest oparta
o specyfikację wyrobu ASME.
2.4.8. Przy jednorazowych dopuszczeniach materiałów wymagających przeprowadzenia
dodatkowych badań istotną sprawą jest sprecyzowanie rodzaju, zakresu i kryteriów
akceptacji tych badań w zamówieniu składanym u wytwórcy materiałów.
Po pomyślnym wykonaniu i przeprowadzeniu wszystkich badań wytwórca materiału
wystawi świadectwo odbioru, w którym potwierdzi zgodność materiału z
zamówieniem co stanowić będzie spełnienie zasadniczych wymagań Dyrektywy.
Dodatkowe badania wykonywane przez strony inne niż wytwórca nie spełniają tych
wymagań.
3.

WYTWARZANIE MATERIAŁÓW

3.1.

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy nie przewidują żadnej formy
uprawniania wytwórców do wytwarzania materiałów. Jedynym wymaganiem
adresowanym bezpośrednio do wytwórcy materiału jest aby wystawił on dokument
kontroli, w którym potwierdza zgodność dostarczanych wyrobów (wyrobu)
z konkretną specyfikacją. (W nowym wydaniu E N 10204:2004 [15] wymaga się
potwierdzenia zgodności z warunkami zamówienia).

3.2.

Pewne wymagania w zakresie oceny możliwości wytwórcy do produkowania
materiałów stawia norma E N 764-4 [7]. Norma ta wprowadza pojęcie:
- „materiał uznany" tj. wyszczególniony w normie wyrobu na urządzenie
ciśnieniowe lub w EAM, oraz
-

3.3.

„materiał nieuznany" tj. nie wyszczególniony ani w normie wyrobu, ani w EAM.

Wytwórca zamierzający produkować po raz pierwszy materiał „uznany" powinien
zastosować rozszerzony program badań, tj. dla pierwszych trzech do pięciu wytopów
wykonywać badania niszczące na ilości próbek podwojonej w odniesieniu do
wymagań specyfikacji technicznej na ten wyrób.
W przypadku uprzedniej produkcji materiałów zbliżonych do „uznanych" można
wykorzystywać wyniki uprzednich badań tych materiałów.
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3.4.

Prawidłowość przeprowadzenia rozszerzonego programu badań i analiza jego
wyników:
- mogą być oceniane przez wytwórcę materiału dla stali podgrupy 1.1., 1.2.
wg PN- CR ISO 15608 [16] (stale niestopowe o minimalnej wymaganej
granicy plastyczności nie przekraczającej odpowiednio 275 MPa i 360 MPa) oraz
8.1. (stale nierdzewne austenityczne o zawartości chromu nie przekraczającej
-

powinny być ocenione przez Jednostkę Notyfikowaną w przypadku wyrobów ze
stali wszystkich innych grup wg PN-CR ISO 15608 [16].

3.5.

Z przeprowadzonego rozeznania u kilku większych krajowych wytwórców materiałów
wynika że wytwarzane przez nich wyroby wg PN-EN obejmują w przeważającej ilości,
wyroby ze stali niestopowych lub niskostopowych (odpowiedników 16M, 15HM,
10H2M, 13HMF oraz niektórych stali nierdzewnych.)
Produkowane są również rury ze stali typu T91 (P91).
Rozpoczęcie produkcji nowego gatunku stali objętego PN-EN należałoby poprzedzić
badaniami opisanymi wyżej.

4.

DOKUMENTY KONTROLI WYROBÓW HUTNICZYCH

4.1.

Od października 2004r. wprowadzono do stosowania nowe wydanie EN 10204:2004
[15]. Norma ta została przyjęta jako PN-EN metodą uznaniową w maju br;
przewidziane jest również jej tłumaczenie na język polski. Norma ta jest już
zharmonizowana z Dyrektywą.

4.2.

W nowym wydaniu normy wprowadzono zmiany w odniesieniu do rodzajów
dokumentów kontroli:
a) w zakresie kontroli wewnętrznej usunięto atest specjalny 2.3., zaś zaświadczenie
o jakości 2.1. zastąpiono deklaracją zgodności 2.1. Atest 2.2. pozostaje bez zmian.
b) W zakresie kontroli odbiorczej:
-

świadectwo odbioru 3.1 .B. zastąpiono świadectwem 3.1.,
świadectwa odbioru 3.LA., 3.I.C. oraz protokół odbioru 3.2. w starej wersji
zastąpiono świadectwem odbioru 3.2.

4.3.

W świadectwie odbioru 3.1. wymaga się aby wytwórca zadeklarował zgodność
dostarczonych wyrobów z wymaganiami zamówienia. (Doprowadzono tym samym do
zgodności z odnośnym postanowieniem p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy przez co
normę można było uznać za zharmonizowaną z tą dyrektywą). Wymaga się by
świadectwo było potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela kontroli
niezależnego od wydziału produkcyjnego.

4.4.

Świadectwo odbioru 3.2. ma być sporządzone wspólnie przez upoważnionego
przedstawiciela kontroli wytwórcy oraz - ogólnie - przez przedstawiciela strony
trzeciej i obaj ci przedstawiciele powinni potwierdzić zgodność dostarczanych
wyrobów z wymaganiami zamówienia.
Postanowienie to jest niezgodne z wymaganiem p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy,
aby spełnienie wymagań zamówienia potwierdzał wytwórca materiału. Nie jest to
również zgodne z ogólnym założeniem dyrektyw nowego podejścia, że za wyrób
odpowiedzialny jest wytwórca.
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Przedstawiciel strony trzeciej może potwierdzać zgodność z wymaganiami zamówienia
tylko w odniesieniu do tych czynności, które sam wykonywa!/ przy których był
obecny.
Stosowanie „wspólnego" świadectwa może nastręczać problemy natury
organizacyjnej. Jednostki inspekcyjne mają swoje własne formularze kontroli
odbiorczej, we wspólnym układzie CEOC.
4.5.

Od czerwca 2004r. wprowadzono do stosowania normę 10168 [17] . Ma być ona
wprowadzona jako PN-EN w maju br. i przewidziana do tłumaczenia na język polski.
Norma podaje i opisuje informacje, które należy zamieszczać w dokumentach kontroli.
Jest już przywoływana w nowych wydaniach Norm Europejskich (np. seria EN 10028
lub EN 10217).
W normie operuje się pięcioma grupami informacji:
A - Sprawy kontraktowe
B - Opis wyrobu
C - Kontrola i badania
D - Inne badania
Z - Walidacja.

4.6.

Wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy jeżeli wytwórca materiału
posiada certyfikat systemu jakości poddanego ocenie pod względem wytwarzanych
materiałów przez kompetentną jednostkę to należy przyjąć, że świadectwo odbioru
wystawione tylko przez wytwórcę poświadczającego zgodność z wymaganiami
zamówienia jest wystarczające.

5.

OCENA SYSTEMU JAKOŚCI WYTWÓRCY MATERIAŁÓW

5.1.

Za jakość wyprodukowanego przez siebie materiału i
za jego zgodność
z wymaganiami zamówienia odpowiada wytwórca materiału. Jego system jakości
powinien być ukierunkowany i „uczulony" na te czynniki, które mogłyby wpływać
ujemnie na jednorodność charakterystyk produkowanego materiału, które później,
w ramach odbioru, są sprawdzane przeważnie na pobranych losowo próbkach.

5.2.

Zalecenia do przeprowadzania tego rodzaju oceny podano w wytycznych CEOC [18].
Podają one specjalistyczne, związane z wytwarzaniem i badaniami konkretnych
materiałów, sprawdzanie poszczególnych zagadnień określonych w normach ISO serii
9001 i 9002 (wytyczne opracowano przed wejściem w życie ISO 9001:2000).
W zakresie np. kontroli procesu należy kontrolować wyposażenie do wytwarzania, w
szczególności urządzenia do wytapiania, odlewania, walcowania, kucia, obróbki
cieplnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody i dokładność kontroli
dotrzymania parametrów).
W przypadku rur spajanych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe stwarzające
zagrożenie klasy 2 procedury spajania powinny być zatwierdzane w oparciu o EN 288
[19], operatorzy egzaminowani wg EN 1418, [20]zaś nadzór spawalniczy
zorganizowany wg EN 719 [21]. Personel przeprowadzający badania nieniszczące
powinien być certyfikowany wg EN473 [22] przez odpowiednio akredytowaną
jednostkę. (Obecnie można stosować również PN-EN 10256 [23]. Należy
opracowywać dane statystyczne z wyników badań wytwarzanych materiałów. W
przypadku gdy ilość odrzutów przekroczy 2,5% należy podejmować działania
korygujące i ew. zapobiegawcze.
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Istotnym jest również skontrolowanie czy wytwórca może sam przeprowadzać
wszystkie badania wymagane i opcyjne wg danej normy a jeżeli nie, to jak dobiera on
i ocenia podwykonawców.
5.3.

Wytwórca materiału, którego system został oceniony z wynikiem pomyślnym
otrzymuje certyfikat stwierdzający posiadanie systemu jakości ocenionego zgodnie
z p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy. Informację tę powinien on podawać na swym
świadectwie odbioru wraz ze wskazaniem jednostki, która wydała certyfikat. Coraz
więcej wytwórców krajowych posiada już obecnie taki certyfikat.

6. MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA
W odniesieniu do materiałów dodatkowych do spawania istnieje już komplet norm
obejmujący zarówno klasyfikacje spoiw jak i zakresy ich badań dopuszczeniowych a także
wymagania dotyczące wytwórców, dostawców i dystrybutorów. Normy te są stosowane przez
krajowych oraz zagranicznych wytwórców, tak że wytwórcy urządzeń ciśnieniowych mają do
dyspozycji cały zestaw spoiw o własnościach kompatybilnych z materiałami podstawowymi.
Należy przypomnieć, że specyfikacje techniczne dotyczące dostaw spoiw nie muszą spełniać
wymagań stawianych w przypadku materiałów podstawowych.
7. WNIOSKI
7.1.

Wprowadzone do stosowania normy materiałowe zharmonizowane z Dyrektywą
obejmują wszystkie rodzaje wyrobów hutniczych ze stali na wszystkie warunki
eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i podają wszelkie dane niezbędne do
projektowania i wytwarzania. Wytwórcy urządzeń ciśnieniowych mają więc —
teoretycznie - duży wybór, przy czym pod uwagę brać należy dostępność danych
wyrobów, opanowanie ich produkcji a także opanowanie technologii przetwarzania
i spajania zwłaszcza niestosowanych dotychczas gatunków stali.
Przy zamawianiu materiałów należy zwracać uwagę na dużą ilość wymagań opcyjnych
i stosować je, w zależności od potrzeb (np. wymagań specyfikacji technicznych
wyrobu). Należy również pilnie śledzić nowe wydania istniejących już norm, z uwagi
na istotne zmiany jakie mogą one wprowadzać w odniesieniu do wydań uprzednich.

7.2.

W dalszym ciągu zastosowanie ma procedura Jednorazowego dopuszczenia
materiałów", przede wszystkim w odniesieniu do dobrze znanych krajowych
i zagranicznych wyrobów stalowych na urządzenia ciśnieniowe o bezpiecznej historii
użytkowania.
Jednorazowe dopuszczenia materiałów na urządzenia ciśnieniowe stwarzające
zagrożenie kategorii I lub II zależy wyłącznie od wytwórców urządzeń ciśnieniowych.

7.3.

Krajowi wytwórcy materiałów produkują obecnie, wg norm europejskich,
zharmonizowanych z Dyrektywą wyroby ze stali niestopowych, niskostopowych
i niektórych nierdzewnych. Mimo braku oficjalnego wymagania Dyrektywy odnośnie
do uprawniania wytwórców materiałów ci ostatni powinni - we własnym interesie poddawać produkowane przez siebie materiały ocenie opanowania produkcji.
Wytwarzający urządzenia ciśnieniowe powinni, przed złożeniem zamówienia upewnić
się, że wytwórca materiałów potrafi udokumentować opanowanie ich produkcji.
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7.4.

Zatwierdzanie systemów jakości wytwórców materiału na zgodność z wymaganiami
p. 4.3. Załącznika I do Dyrektywy staje się coraz bardziej powszechne w kraju
i zapewnia jednolite podejście wytwórców do spraw produkcji i badań materiałów na
urządzenia ciśnieniowe wg Dyrektywy.

7.5.

Nowe normy na dokumenty kontroli redukują ilość rodzajów dokumentów i precyzują
ich wystawców. Wprowadzenie zunifikowanych informacji, które należy w tych
dokumentach podawać zapobiegnie niewłaściwemu lub niewystarczającemu
wypełnianiu tych dokumentów.
Wyjaśnienia wymaga sprawa wspólnego sporządzania świadectwa 3.2. i wspólnej
odpowiedzialności wytwarzającego i strony trzeciej za zgodność materiału
z wymaganiami zamówienia. Strona trzecia powinna potwierdzać wyłącznie zgodność
tych kontroli i badań, w których uczestniczyła.

7.6.

Wprowadzone do stosowania normy dotyczące spoiw zapewniają pełne pokrycie
wymagań dotyczących wytwórców spoiw, ich badań, klasyfikacji i własności.
Spora grupa tych spoiw produkowana jest przez wytwórców krajowych.
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
JERZY PASTERNAK
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz
Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko reagować na
zmiany w otoczeniu zewnętrznym. W roku 1998 zapoczątkowany został proces reorganizacji
firmy. Utworzono biznesową strukturę zarządzania i wydzielono poszczególne obszary
działalności jako centra zysków oraz centra kosztów w zakresie budżetowania i raportowania.
Rozpoczęto racjonalizację zatrudnienia, wdrożono system wartościowania pracy i oceny jej
efektywności oraz nową politykę płacową. Zgodnie z zaleceniami jakie wynikają z normy PNEN ISO 9000:2001 przyjęto procesowe podejście do zarządzania. Celem wszystkich działań
doskonalących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania jest ukierunkowanie organizacji na
strategię, identyfikujących się z nią pracowników, sprawność operacyjną zorientowaną na
osiąganie wysokich wyników, elastyczną i płaską strukturę organizacyjną sprawną do
wyzwań stawianych przez rynek oraz utalentowanych menadżerów. W opracowaniu
przedstawione elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, elementy zarządzania
projektowego oraz procesowe podejście do zarządzania w RAFAKO S.A.
1. WPROWADZENIE
RAFAKO S.A. jest dużą firmą inżynierską dysponującą wykwalifikowaną kadrą,
własnymi technologiami jak również dostępem do światowych technologii i licencji.
Jednoznacznie zdefiniowana Polityka Jakości jest kluczem do wiarygodności firmy,
a zarazem gwarantem jej rzetelności. Posiadane certyfikaty, np. UDT Warszawa, TUV NORD
(HP-0, EN-729), ASME CODE (S, U, U2), ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, a od roku 2002
certyfikat Dyrektywy nr 97/23/UE potwierdzają wszechstronne zorientowanie RAFAKO S.A.
na klienta oraz przygotowanie organizacji do działania na wymagającym rynku przemysłu
energetycznego.
Działania firmy w obszarze jakościowym są ukierunkowane na pozyskanie Klientów
poprzez stałe rozszerzanie oferty wytwórczej oraz doskonalenie organizacji tak, aby
oferowane wyroby i usługi spełniały ich oczekiwania z punktu widzenia kosztów jak i jakości
wykonania. Zapoczątkowany w roku 1998 proces reorganizacji obejmował:
•

Utworzenie biznesowej struktury zarządzania poprzez wydzielenie obszarów
działalności jako centra zysków oraz centra kosztów w zakresie budżetowania i
raportowania.

•

Racjonalizację zatrudnienia, wdrożenie systemu wartościowania pracy i oceny jej
efektywności oraz nową polityką płacową.

•

Wdrożenie systemu zarządczego ERP Baan IV wspomagającego zarządzanie
organizacją oraz systemu pracy grupowej Lotus Notes.

•

Określenie najważniejszych procesów oraz zdefiniowanie wskaźników pomiaru
ich efektywności.

W roku 2001 RAFAKO S.A. zdobyło dwie prestiżowe nagrody: Śląską Nagrodę
Jakości w kategorii dużych organizacji - III edycja konkursu oraz Polską Nagrodę Jakości
w kategorii dużych organizacji - VII edycja. W roku 2001 podjęto także proces integracji
systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego obejmujący wymagania
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norm ISO 9001:2000 i ISO 14001 z jednoczesną certyfikacją Zintegrowanego Systemu
Zarządzania w zakresie wymagań dyrektywy ciśnieniowej 97/23/UE.
2. CECHY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN-EN ISO 9000:2001
Kierowanie organizacją poprzez działanie zapewniające sukces wymaga, aby była ona
zarządzana i nadzorowana w sposób systemowy i przejrzysty. Norma PN-EN ISO 9000:2001
[10] zaleca wdrożenie 8-miu zasad zarządzania jakością, które mogą być wyznacznikiem dla
kierownictwa organizacji co do modelu zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania
organizacją:
•

Klient w centrum uwagi - określa wymóg rozpoznania oraz identyfikacji aktualnych
i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań klienta, często nie zdefiniowanych formalnie.
RAFAKO S.A. jest świadome wymogu posiadania odpowiednich metod badania
poziomu zadowolenia klienta jak i wymogu skutecznego reagowania na jego
oczekiwania.

•

Przywództwo - audity ekspertów Śląskiej i Polskiej Nagrody Jakości
udokumentowały jedność misji, polityki oraz celów i kierunków działania w firmie.
Kierownictwo RAFAKO S.A. potrafi kreować wartości firmy jak i kreować określone
działania pracowników, np. w odniesieniu do środowiska pracy. Posiada również
umiejętność przekazywania swojej wizji i strategii oraz zdolność zapewnienia jej
akceptacji i utożsamiania się z nią pracowników.

•

Zaangażowanie łudzi — to zdolność wykorzystania najcenniejszego z zasobów
RAFAKO SA. Ich wiedza, umiejętności i pełne zaangażowanie umożliwiają
uzyskiwanie korzyści przez całą organizację poprzez m. innymi zaufanie,
motywowanie i komunikację się z pracownikami.

•

Podejście procesowe w zarządzaniu - każde działanie lub cykl działań w organizacji
traktowane musi być jak proces. Jednocześnie określone są i wykorzystywane są
zasoby ludzie, techniczne, informatyczne oraz finansowe w procesach, np. poprzez
wykreowane wskaźniki, mierniki jako narzędzia do oceny skuteczności i efektywności
procesów. Podejście procesowe (zarządzanie procesowe) to system działań
zapewniających możliwość oddziaływania na istotne parametry procesu, np. koszty,
termin jako znaczące elementy mający wpływ na końcowy rezultat procesu.

•

Systemowe podejście do zarządzania - poszczególne procesy w organizacji są ze
sobą powiązane. Są one również często uzależnione od otoczenia zewnętrznego i
wewnętrznego organizacji. Relacje, powiązania procesów są zidentyfikowane, opisane
oraz objęte zarządzaniem w sposób świadomy i zgodny z celami i polityką RAFAKO
SA.

•

Ciągłe doskonalenie - to wymóg doskonalenia wszystkich elementów
funkcjonowania organizacji RAFAKO SA. Konkurencyjność rynku wymaga
wprowadzania zmian, innowacji, stawiania wyzwań i celów oraz wymóg realizowania
nowych wizji rozwoju.

•

Procesy decyzyjne oparte na analizie faktów - skuteczne decyzje wymagają
odpowiednich danych i informacji np. wyników z procesów. Jakość i trafność decyzji
jest wypadkową jakości informacji. Stąd tak ważne jest stworzenie odpowiedniej bazy
informacji np. finansowych, marketingowych i jakościowych oraz systemu przepływu
informacji zapewniających trafne podejmowanie decyzji zarządczych.

•

Wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami - rodzaj wyrobów jak i rodzaj
dostawców RAFAKO SA wymaga posiadania sprawnego systemu kwalifikowania i
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nadzoru nad bazą „Kwalifikowani dostawcy". W interesie naszej firmy jak i naszych
klientów jest stabilność dostaw i dostawców, pozwalająca utrzymać odpowiedni
poziom jakości wyrobu finalnego, rozpoznawanie oczekiwań dostawców oraz
podniesienie poziomu dostaw poprzez pomoc w rozwiązania problemów znaczących
dostawców.
3. PODSTAWOWE CECHY PROCESU INTEGRACJI SYSTEMU
W trakcie procesu integracji systemu RAFAKO S.A. uznano, że warunkiem
powodzenia integracji jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji w
proces tworzenia systemu. Natomiast warunkami skuteczności integracji systemu określono
takie działania jak:
-

zdecydowana wola i zaangażowanie oraz przywódcze oddziaływanie najwyższego
kierownictwa organizacji w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu,

-

budowanie odpowiedzialności, świadomości
i kompetencji
zaangażowanych w tworzenie a następnie w funkcjonowanie systemu,

-

akcentowanie znaczenia roli wiedzy i informacji w systemie zarządzania poprzez
zaangażowanie pracowników w szeroko pojęty proces szkolenia,

-

stworzenie odpowiedniej bazy do podejmowania decyzji, poprzez opracowanie
zestawu

-

wskaźników
o charakterze jakościowym,
finansowym, ekonomicznym i
ekologicznym, które służą ocenie procesów produkcyjnych oraz całej sferze
działalności organizacji,

-

traktowanie integracji systemu zarządzania jako szansy dla całej organizacji a nie
zagrożenia,

-

motywowanie pracowników do szukania sposobów prowadzących do minimalizacji
negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz ograniczenie ryzyka
zawodowego,

-

determinacja, cierpliwość i konsekwencja w działaniach.

pracowników

Jest naszą wspólną wiedzą, że organizacja taka jak RAFAKO staje się konkurencyjna
tylko wówczas, gdy potrafi optymalizować koszty - eliminować koszty zbędne, nie
przynoszące wartości dodanej - zarówno w obszarach projektowania, wytwarzania,
bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska. Optymalizacja kosztów wymaga
umiejętności sprawnego i skutecznego zarządzania procesami głównymi i pomocniczymi w
organizacji. W ocenie kierownictwa firmy zintegrowany system zarządzania umożliwia
lepsze zarządzanie organizacją oraz pełniejszą odpowiedzialność za przebieg zarządzania.
4. ELEMENTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W opracowaniu przedstawiono procesowe podejście do zarządzania, w tym do
zarządzanie projektami oraz w kilku zdaniach zaprezentowana została technika tworzenia
budżetów w tym elementy rachunku kosztów działań.
•

Zarządzanie projektowe - jest wykorzystywane w firmie od początku jej istnienia. Po
przeprowadzeniu restrukturyzacji, zarządzanie pojedynczym projektem zostało
udoskonalone i lepiej opisane. Późniejsze wprowadzenie w RAFAKO SA elementów
rachunku kosztów działań i podejście procesowe do zarządzania poprawiły jakość
i szybkość informacji oraz dostęp do danych, zapewniając pełniejszą i skuteczniejszą
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reakcję na zagrożenia dotyczące terminowości dostaw oraz przekroczenia budżetów
kosztów.
• Zarządzanie procesowe - jest nowym podejściem w RAFAKO S.A. uwzględniającym
istniejącą procesową strukturę przedsiębiorstwa, obejmując swoim zakresem także
zarządzanie projektami. Organizacja widziana jest jako sieć procesów. Wykreowane
i opisane zostały procesy główne, najważniejsze. Każdemu z procesów przydzielono
właściciela, powierzając mu zadanie doskonalenia procesu od strony jego
organizacyjnej, przebiegu, wymaganych „narzędzi" łącznie z nadzorem nad
pracownikami - uczestnikami procesów - realizującymi zadania w procesie.
Kompleksowe spojrzenie na firmę, wymaga analizy przyczynowo-skutkowej oraz
priorytetów - długo i krótkoterminowych - co ułatwia pełną ocenę jej szans na rynku, oraz
zapewnia spójne działania przy wdrażaniu strategii zapewniającej osiąganie sukcesu.
Strategia rozumiana jest tutaj jako proces adaptacji organizacji do zmian otoczenia, w którym
doświadczenie i zdolność uczenia się mają znaczenie podstawowe.
Ponieważ sukces organizacji zależy w głównej mierze od jej pracowników, to właśnie
oni muszą się identyfikować z nią, mieć odpowiednie umiejętności, zdolności, wiedzę, znać
jej strategię, być kreatywni i dzielić się wiedzą pomiędzy sobą. W tym rozumieniu
organizacji, kapitał ludzki jest zasobem, a nie elementem kosztów zmiennych i stanowi
najważniejsze źródło trwałej przewagi konkurencyjnej.
Stąd najważniejszym jest, by firma posiadała ukierunkowaną strategię, wysoką
sprawność operacyjną, kulturę zorientowaną na osiąganie wysokich wyników, elastyczną i
płaską strukturę oraz utalentowanych pracowników przygotowanych do wyzwań stawianych
przez rynek jak i menadżerów [9].
Znaczącą, jest zależności pomiędzy procesem ciągłego doskonalenia a procesem
zarządzania strategicznego w organizacji w warunkach gospodarki rynkowej.
Podstawowe narzędzia informatyczne wykorzystywane w RAFAKO, wspierające
działania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania budowane są w oparciu o funkcje systemu
zarządczego ERP Baan IV, z wykorzystaniem aplikacji Lotus Notes jako narzędzia, w
budowie bazy informacyjnej oraz systemu pracy grupowej.
4.1. Zarządzanie „zintegrowane" poprzez budżety i rachunek kosztów działań
W celu usprawnienia zarządzania, RAFAKO SA. została podzielona wewnętrznie na
zakłady z wydzieleniem grupy komórek sztabowych. Dla potrzeb budżetowania i rozliczania
kosztów, mając na uwadze podstawowe procesy realizowane w firmie oraz funkcje i zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych, utworzono około stu centrów kosztów i dwa
centra zysku.
•

Centra kosztów związane z kosztami wytwarzania rozliczają swoje koszty na projekty
zewnętrzne poprzez stawki normatywne, narzuty normatywne oraz „bezpośrednie
skojarzenie" z danym projektem, z wykorzystaniem stawek normatywnych, lub
pośrednio poprzez tzw. projekty wewnętrzne związane z remontami, zapewnieniem
jakości (koszty certyfikacji) oraz np. koszty narzędzi.

•

Centra zysku sprzedają odbiorcom zewnętrznym wyroby i usługi generując na
sprzedaży wynik operacyjny brutto, który stanowi marżę pokrycia dla kosztów
ogólnego zarządu, kosztów handlowych, wyniku na pozostałej działalności
operacyjnej i działalności finansowej oraz zysku.
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Rys.l. Elementy zintegrowanego systemu zarządzania w RAFAKO

Odpowiedzialność za skonstruowanie i realizację budżetów zakładów, centrów
kosztów i centrów zysku spoczywa odpowiednio na dyrektorach zakładów, kierownikach
centrów kosztów i kierownikach projektów. Dla potrzeb analizy odchyleń centrów kosztów,
które są zależne od obciążenia pracą zakładu wytwórczego RAFAKO S.A., uwzględniany jest
wskaźnik „obciążenia" stanowisk roboczych w zakładzie wytwórczym. Wskaźnik wyliczany
jest w oparciu o planowane w budżecie, a następnie zarejestrowane wykonanie takich
wielkości jak: ilość godzin pracy przypisanych do projektów, ilość jednostek gazów
technicznych zużytych na wydziałach, koszt narzędzi itp.
Do tworzenia budżetów projektów zewnętrznych - a następnie do rozliczenia ich
wykonania - wykorzystywany jest model kalkulacyjny. Model ten jest zestawieniem pozycji
z określonym algorytmem wyliczania wielkości kosztów dla każdej z nich. Dla kosztów
bezpośrednich wartość pozycji wynika z planowanego/rzeczywistego zużycia i ceny. Dla
kosztów pośrednich wartość pozycji wyliczana jest z wykorzystaniem stawek normatywnych
w oparciu o planowane/zarejestrowane Txaywi ilości zasobów, albo jest standardowym
narzutem kosztów zakupu, magazynowania, sprzedaży, administracji itd.
4.2. Zarządzanie projektowe
Zarządzanie „projektowe" projektem obejmuje całokształt działań związanych
z obsługą określonego projektu, od wpływu zapytania ofertowego, poprzez sporządzenie
oferty poprzedzającej zawarcie umowy, otwarcie projektu w systemie ERP Baan,
monitorowanie przebiegu jego realizacji, na zakończeniu działań związanych z przedmiotem
umowy kończąc. Każdy projekt ma kierownika, który jest zobowiązany do bieżącego
kontrolowania przebiegu prac związanych z tym projektem na zgodność z przyjętym
harmonogramem i budżetem projektu. Informuje on Klienta - a dla najważniejszych
projektów także Zarząd - o postępach prac, zagrożeniach dotyczących przekroczenia budżetu
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i terminów dostaw elementów oraz dokonuje bieżących uzgodnień pomiędzy Klientem
aRAFAKOS.A.. Kierownik projektu ma pełne uprawnienia do obserwacji przebiegu
projektu oraz realizacji projektu we wszystkich komórkach
organizacyjnych.
Odpowiedzialność za działania kierownika projektu w procesie „Zarządzania projektami"
ustalona została na podstawie wieloletnich doświadczeń RAFAKO S.A.
Ważnym jest aby wymagania dotyczące przedmiotu umowy były odpowiednio
określone i udokumentowane, tak by RAFAKO S.A było zdolne do ich spełnienia.
4.3. Zarządzanie procesowe
Organizacja staje się konkurencyjna tylko wówczas, gdy jest sprawnie zarządzana
i potrafi optymalizować koszty oraz eliminować działania zbędne. Podejście procesowe
znakomicie ułatwia takie zarządzanie. Stąd też w roku 2001 Zarząd RAFAKO S.A. powołał
zespół osób, których zadaniem była analiza, systemu zarządzania w firmie, ze wskazaniem
tych procesów w organizacji, na których powinna być skupiona szczególna uwaga.
Następnym etapem było powołanie dla każdego ze wskazanych procesów właściciela, dobór
współpracowników, których zadaniem jest współpraca przy opisie danego procesu
oraz zdefiniowaniu jego „opomiarowania".
Bardzo ważnym był spójny system analizowania najważniejszych sfer działalności
organizacji. Działania związane z doskonaleniem poszczególnych procesów zostały tak
uporządkowane, by organizacja była chroniona przed optymalizacją lokalną w procesach,
która jest niekorzystna dla całej firmy. W związku z tym przyjęto w RAFAKO S.A.
następujące ustalenia, zasady działania:
1. Każdy proces ma właściciela, który odpowiada za jego opis, procedury i instrukcje
oraz związane z nim definicje wskaźników i prawidłowość ich wyliczania.
2. Właściciel ustala osoby, które z nim współpracują i są współodpowiedzialne za
optymalizowanie działań w procesie.
3. Pomiary i analiza wskaźników procesów pomagają w wykryciu słabych punktów w
Zintegrowanym Systemie Zarządzania jak i w poszczególnych procesach.
4. Rada ds. Jakości ocenia okresowo proponowane przez właścicieli procesów
działania korygujące, a jeśli są one istotne dla całej organizacji, uwzględnia
obowiązujące w RAFAKO S.A. priorytety. Działanie korygujące zaakceptowane
przez Radę ds. Jakości jako korzystne dla firmy, Zarząd RAFAKO SA poleca do
wdrożenia.
5. Doskonalenie procesów ma swoje etapy i cele cząstkowe, po osiągnięciu których są
wyznaczane cele następne.
Przedstawiony na rysunku 2. schemat prezentuje wybrane i opisane w RAFAKO S.A.
procesy.
Zarządzanie procesowe, to model zarządzania uwzględniający obiektywnie istniejącą
procesową strukturę przedsiębiorstwa, skupiający się w pierwszej kolejności na procesach o
znaczeniu kluczowym. Zestawienie procesów na rysunku nr 2 dokumentuje, że organizacja
widziana jest jako sieć procesów, gdzie każde działanie lub zbiór działań - w których
wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wejść w wyjścia - są rozpatrywane jako proces
lub podproces. Zarządzanie procesowe i procesowa kalkulacja kosztów - przy takim podejściu
do zagadnienia - stanowią podstawowe elementy zarządzania zintegrowanego.
Dla ułatwienia procesu doskonalenia utworzona została w aplikacjach Lotus Notes
baza zawierająca wyliczone wskaźniki i mierniki procesów oraz zestawienia pomocnicze.
Wskaźniki zostały podzielone na strategiczne i pomocnicze.
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•

Wskaźniki strategiczne: portfel zamówień, rentowność sprzedaży, płynność
finansowa, efektywność wykorzystania zasobów, koszty jakości (koszty złej jakości)
itd.

•

Wskaźniki pomocnicze: odchylenie ilościowe od planowanego zużycia zasobów,
odchylenie od normatywów, struktura kosztów, wyniki auditów i działań
korygujących w Systemie, itd.

Przyjęto - na podstawie naszych doświadczeń - że dla efektywnego zarządzania, ilość
wskaźników dla każdej z perspektyw zrównoważonego rozwoju organizacji [5,6], takich jak
perspektywa finansowa, klienta, procesów, uczenia się i rozwoju - nie powinno być więcej jak
3-7 wskaźników.
Podjęte zostały także pierwsze kroki w celu zdefiniowania i wyliczania wybranych
wskaźników miękkich. Pomiary w tym zakresie są trudne do zdefiniowania [4]. Niemniej
jako bardzo ważną przyjęto potrzebę upowszechnienia przekonania, że umiejętności, wiedza,
znajomość strategii firmy, zaangażowanie pracowników oraz kultura organizacyjna i systemy
informacyjne mają bardzo dużą wartość, często większą niż zasoby materialne. Wspomniane
aktywa są trudne do przejęcia, skopiowania przez konkurentów i prawie nigdy nie tworzą
wartości samodzielnie - poza organizacją - muszą być łączone z innymi aktywami i działają
w sposób pośredni, poprzez złożone łańcuchy przyczynowo-skutkowe [7].

Ciągle doskonalenie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Odpowiedzialność kierownictwa
ZP - Urządzanie procesami
11 - Przegląd zarządzania systemem

Zarządzanie zasobami
07 - Infrastruktura.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pomiar, analiza I doskonalenie
13 - Doskonalenie ZSZ
12—Audltowanto
09 - Planowanie I kontrola Jakości
wyrobu

Wykonanie produktu

Wejście

01 - Zarządzanie projektem
02 - Projektowanie I rozwój
03-Technologia wytwarzania
04 - Zakupy towarów I usług
05 - Ekspedycja wyrobu
06 - Planowanie I wytwarzanie
10 - Postępowanie z wyrobe m nie spełniającym wymagań

ZP, 01 do 13 - Procesy w RAFAKO SA.

tworzenie wartości
przepływ informacji

|

Rysunek 2. Procesy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania RAFAKO S.A. [10]

5. WNIOSKI
Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
W ocenie autora prawidłowo wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System
Zarządzania przynosi korzyści podnoszące efektywności zarządzania organizacją, np.
skuteczność zarządzania jakością czy też zarządzania środowiskowego, a zatem przynosi
korzyści organizacji, pracownikom jak i społeczności lokalnej.
Korzyści te są definiowane jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie.
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•

Oddziaływanie bezpośrednie to miedzy innymi doskonalenie:
-

procesów w obszarze zarządzania, wytwarzania oraz wykorzystania zasobów
organizacji jako elementów zarządzania zintegrowanego,

-

„lokalnych" oddziaływań w zarządzaniu organizacją poprzez np. analizę
kosztów poszczególnych procesów, ocenę oddziaływania aspektów
środowiskowych jako wyniki raportów z auditów, przeglądu Zintegrowanego
Systemu Zarządzania oraz poleceń Rady ds. Jakości,
działania organizacji poprzez wybór procesów technologicznych oraz
surowców z ich oddziaływaniem na koszty wyrobu końcowego jak i na
środowisko,

-

•

Oddziaływanie pośrednie to najczęściej:
- pro-jakościowe oraz pro-ekologiczne oddziaływanie na pracowników
własnych, dostawców, kontrahentów, jak i klientów wpływające na ich
zachowanie w miejscu pracy oraz w miejscu zamieszkania,
-

-

oddziaływanie na dostawców surowców, materiałów i półproduktów poprzez
analizę jakości dostaw z uwzględnieniem np. utylizacji lub określenie długości
cyklu życia produktu,
zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych a zatem mniejsze obciążeniu
środowiska w odniesieniu do jednostki produkcji,
zapewnienie jakości funkcjonowania urządzeń ochronnych poprzez zdolność
rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.
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Streszczenia referatów w języku angielskim
Stanisław Soja: Actions aimed at increased innovativeness of the Polish economy. The author
deals with various measures undertaken in that area by the Polish Government since 1989 Le.
after transition to market -led economy They included: sectorial Operation Programme"
Enterprise Competitiveness Growth" and "Human Resources Development" in the years
2004-2006. Both were targeted at improvement of the competitive position of Polish
enterprises under conditions of single European Market. The author points out that generally
this policy ended in failure. Rate of innovativeness of Polish enterprises measured in terms of
percentage of innovative companies against whole population of polled companies has never
been high. However in recent years there was a drastic drop of this ratio . from 37.65 % in
the years 1994-96 to 16,9% in 1998-2000. In the UE countries this ratio was around 51% in
the years 1998-2000. Against that background new measures are undertaken by the
Government to improve the situation. They include:
Draft Law on supporting innovative activities - now under examination by the Parliament
(Sejm)
and a Law on National Capital Fund passed recently by the Parliament Major new ideas of the
Draft Law cover:
creation of new financial instrument - technological credit,
- granting research and development centre status(RDC) to the companies changes in
tax law changes in laws on higher education and higher technical schools
increasing competence area of the Polish Agency for Enterprise Development
- changes in Law on R+D units.
Other initiatives in that area include:
- High-tech Regional Programme to increase industrial e-Productivity and Quality in
CEE/NIS Countries .It is UNIDO Program
- Accelerated
Technology Assessment and Commercialization Programme implemented with Lockheed Martin Company.
Marian Zeman: COST european research projects and the necessity of modernizing of polish
conventional power industry. This paper describes the requirements imposed on Polish power
industry by the European Union Directive 2001/80/WE within the scope of obligatory
reduction of gas and dust emission in the next decade. The results of COST522 cooperation
project which was conducted in the years of 2000 to 2003 are discussed, including
implementation into industrial application of modern steels with increased heat resistance,
intended for use in increased temperatures. New cooperation projects are described: COST
536 concerning the development of new alloys for construction of critical elements of
environmentally friendly power stations as well as COST 538 dealing with life extension of
the working thermal power stations.
Stefan Chwaszczewski: The new technologies in the nuclear energy. In the paper some
characteristics of different kind of nuclear power reactors are done.
Waldemar Biłous. Ewa Hajewska, Witold Szteke. Martyna Przyborska. Jan Wasiak. Mariusz
Wieczorkowski: The reactor vessel steels. In the paper the fundamental steels using in the
construction of pressure vessel water reactor are discussed. The properties of these steels as
well as the influence of neutron irradiation on its degradation in the time of exploitation are
also done.
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Andrzej Hofman. Tadeusz Wagner: Radiation damages on construction materials using for
the vessels of reactor WWER type, after 40-vears of exploitation. In the paper the radiation
damages in materials are described. The types of the damages are also done. On the example
of the WWER reactors the influence of irradiation on the material properties of steels after 40
years of exploitation as well as the removal of the radiation embrittlement using the annealing
method are described.
Bogdan Zantowicz: Corrosion of evaporator tubes of op-230 steam boilers. Corrosion
degradation under reductive flame, i.e. at low-oxygen contents, of evaporator tubes at OP-230
steam boilers, connected with readjustion of chambers to obtain low-emission combustion, in
order to lower NO X concentration in exhaust gases, has been discussed in the paper.
Investigation of "low-oxygen" corrosion advancement and evaluation of scale morphology on
evaporator tubes have been presented. Limitation of "low-oxygen" corrosion rate of
evaporator tubes is very important from the following points of view: availability of boilers,
and costs of repairing related to periodical exchange of combustion chamber wall fragments.
Janusz Komorowski Witold Szteke. Piotr Zaiączkowski: Estimation of the technical state of
high-pressure pipelines - Choice of criterion. In the paper the problems connected with the
choice and scales of the criterion of the estimation of technical state of pipelines are done. The
special attention is given to the high-pressure pipelines in the electric power station.
Marta Wojas. Marek Walczak: Materials for the pressure equipment. The article contains
information about requirements for the pressure equipment materials based on the Directive
97/23/CE (PED). In the article indicated for the materials' properties in the pressure
equipment design and specified the criteria of materials selection for the pressure equipment.
Indicated essential materials' properties for the exploitation safety and exploitation life
determining factors of the the pressure equipment materials. The article gives information
about new essential requirement for the materials for pressure equipment such as resistance
for the brittle break and the manufacturer responsibility in the material's range. Information
about standards harmonized with PED for the pressure equipment materials are also
contained.
Jerzy Brózda: Dissimilar pipe joints made of P91 + P23 steels welded with different filler
metals and their properties after long-time exposure at elevated temperatures. A short
characteristics is presented of the martensitic steel P91 and the bainitic P23 steel. Welding a^nd
post-weld heat treatment conditions are given of the dissimilar <>
| 219 x 25 mm pipe joints
made of P91 + P23 steels and welded by using fillers matching the P91 steel
(9Cr, IMo) and P23 steel (2,25Cr, IMo, 0,25V, 1,5W), as well as the impact strength of the
individual joint regions and hardness profile at their cross section.
Test pieces from welded joints have been exposed to temperatures of 550°C and 600°C during
3000 and 10 000 hours. Impact strength of the base material, HAZ and weld metal has been
tested and mechanical properties of the welded joints at room temperature and at
600°C have been examined. The results are presented in the form of bar diagrams.
Metallographic examinations have been also performed and their results are presented as
photographs of microstructures of the individual regions of joint not exposed and after
exposure at 600°C during 3000 hours.
It was found that for welding of dissimilar P91 + P23 steel pipe joints the P23 matching filler
is a better choice, giving welds with higher impact strength. The tensile strength of welded
Joints is not less than that of the P23 steel. After long-time exposure the highest impact
strength has the P23 parent material. The brittle fracture resistance of the weld made by using
the P23 steel matching filler is also higher than that of the high alloyed P91 matching weld.
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Mirosław Łomozik: Use of simulation technique in examinations of plastic properties of
various HAZ areas of P91 steel. The phenomena which occur in the HAZ during multi-pass
welding is presented. Examples of examination results aimed at the determination of HAZ
properties (Charpy absorbed energy and Vickers hardness) in P91 steel by using the
simulation technique.
Maciej Witek, Krystyna Kuchta, Juliusz Oleszkiewicz. Tadeusz Teperek: European standards applied
by Gas Transmission System Operator. The lecture described actual state of implementation of
European standards concerning transmission of natural gas and underlined their importance for proper
performance of Transmission System Operator (TSO). European standards implemented to Polish
Standards as PN-EN, necessary for TSO, related to design, construction and operation of high pressure
gas network were also described. The lecture underlined as well the impact of standards application on
preparation process of national regulations. They obligate TSO to create the technical conditions that
ensure safety of gas transmission network functioning as well as environmental and surroundings
safety.

Mieczysław Borysiewicz, Sławomir Potempski: Advanced safety management systems for
maintenance of pipeline integrity. : One of the duties of the pipeline's operator is to
introduce means for protection of human safety and the environment. This should be
reflected in preparation of comprehensive Risk Management System with its key element
Activity Programme for Management of Pipeline Integrity. In the paper such programme has
been described taking into account law regulations and practical activities undertaken in
technologically advanced countries (mainly USA and EU), where such solutions are
implemented in routine operations. Possible solutions of realization of all elements of the
programme, as well as information on utilization of computer aided support have been also
included.
Krzysztof Kalinowski Dariusz Sobkiewicz, Robert Miekus. Andrzej Dąbrowski: The modern
methods of remount works of the gas-pipe lines as a guaranty of gas furnishing to the
customers. In the paper the methods of remount works performed on the area of the PGNiG
S.A. Regional Division of Transmission in Warsaw - Rembelszczyzna are described. The
analysis comprises complex techno-organizing service in the realisation of routine remount
works. The identification of hazards, analysis and estimation of risk as well as assort of
remount method are taken into account.
Piotr Żoła. Sławomir Skwarczyński: Handling the problem of the brine tubing bend on the basis of
experiences gained during UGS - Mogilno construction. In the article problems of brine tubing
bending and bent string cutting methods in the well conditions has been described. Implementation of
safety joint in the brine string as an alternative solution that eliminates the need of cutting has been
presented as well.

Daniel Gerwatowski: Yamal pipeline as the example of interconnection between friction
factor and system capacity. In the lecture it was presented values of friction factors transit
pipeline DN 1400 determined by analytical method in support of real flow's parameters. The
received results compared with calculated values based on accessible literature's formulas.
There was also presented analysis of gas flow rate by the different values of roughness factor.
Marek Mucha: International Standard DIN EN ISO 14001. Comparison of the editions from
1996 and 2005. In the paper the international standard DIN EN ISO 14001 are presented.
There are also discussed some differences in the legacies in the editions from 1996 and 2005.
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Marek Zdankiewicz: Materials for pressure equipment under the new approach directives a
one-year home experience. The New Approach Directives concerning pressure equipment set
forth basic safety requirements for their designing, manufacturing and testing. The said
requirements have been mandatory in Poland since May 1, 2004. This paper describes how
the requirements are being implemented in the field of materials in Poland after one-year
experience.
Jerzy Pasternak: "Integrated Management System as constituent of balanced development
approach". Globalization of the economy makes RAFAKO S.A. react promptly and
efficiently to what goes on in the surrounding world. The way this company is organized and
managed constitutes the fundamental condition for success and it is this subject that the
authors have concentrated on. The restructuring process of the company started in 1998. A
business management structure was established and individual fields of activity, as profit or
cost centers for budgeting and reporting, were separated. Employment rationalization was
started, labour valuation system, its effectiveness and a new payment policy were
implemented. In accordance with the stipulation resulting from standard PN-EN ISO
9000:2001, process-like approach to management was assumed.
This paper presents the process based approach to management and elements of project
management at RAFAKO S.A. The experiences in project management, originating from the
history of the company, facilitated considerably the first stages of process management
implementation. A brief description of budget planning technique and elements of cost
account, as well as how the budget and account are incorporated in the Integrated
Management System were presented.
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