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Wywiad z Anną Chylińską, Dyrektor Departamentu Kadr w Urzędzie 
Dozoru Technicznego

Rok temu obchodziliśmy 110-lecie funkcjonowania polskie-
go dozoru technicznego na ziemiach polskich. I  tym razem rok 
rozpoczynamy z  wieloma nowymi wyzwaniami. Do ich realizacji 
niezbędny jest doskonały personel. Ile obecnie osób 
zatrudnia Urząd Dozoru Technicznego i na jakich 
stanowiskach? Kogo Państwo poszukują najczę-
ściej mając na uwadze tak szerokie spektrum 
działania?

W Urzędzie Dozoru Technicznego pracuje ponad 1800 
osób, z czego zdecydowaną większość stanowią Inspek-
torzy i inne osoby techniczne pracujące np. w laboratorium. Pozostali 
pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach administracyj-
no-technicznych oraz informatycznych.

Stały rozwój naszej organizacji, spowodowany m.in. 
przyrostem urządzeń podlegających dozorowi tech-
nicznemu, oraz rozszerzający się zakres działania 
UDT powodują, że z roku na rok potrzebujemy nowych, 
wysoko wykwalifi kowanych pracowników, dla których 
technika jest pasją. Szkolenia, możliwość łączenia wiedzy z zakresu 
nowoczesnych technologii i systemów zarządzania z prak-
tyką oraz różnorodność zadań, sprawiają, że nasi pra-
cownicy mogą rozwijać się w wielu obszarach zarów-
no dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, 
jak i szkoleniowych. Taki wielopłaszczyznowy rozwój 
sprawia, że zdecydowana większość pracowników 
wiąże się z naszą organizacją na długie lata. Nie zamy-
kamy też ścieżki technicznej przed administracją – jeżeli 
ktoś jest zainteresowany rozwojem, ma taką możliwość poprzez sta-
nowiska wsparcia dozoru technicznego, które pozwalają na realizację 
podstawowych czynności dozorowych np. w  zakresie potwierdzania 
kwalifi kacji.

Nieustanny wzrost wachlarza zadań powierzanych pieczy i bada-
niom UDT powoduje, że konieczny jest napływ nowych kadr. Wy-
musza to też zmiana pokoleniowa. Jakich specjalistów szukacie 
Państwo obecnie do UDT i  czy napotykacie w  tych działaniach 
wyzwania? Jaki jest profi l poszukiwanego kandydata – czy są to 
tylko inżynierowie?

Nie byłoby możliwe znalezienie się na-
szego społeczeństwa w obecnym 
punkcie rozwoju w  zakresie 
ochrony życia, zdrowia, 
mienia i środowiska, gdy-

by nie ciągłe zmiany. Od 
początku funkcjonowania 

dozoru technicznego, będącego de 
facto początkiem ochro-

ny bezpieczeństwa 
publicznego, coraz 
bardziej zawan-
sowane metody 
badawcze i  ewolu-

ujący przemysł gene-
rowały, i do dziś tak jest, 

nowe kierunki rozwoju i  ambitne 
plany  działań UDT. Tym sa-

mym oczekiwania wobec 
kandydatów są modyfi ko-
wane w  zależności od po-
trzeb i oczekiwań rynku. Zmiany 
w UDT są procesem ciągłym – daw-

niej zmieniały się głównie usługi laborato-
ryjne, aktualnie projektowane są zmiany w inspekcji 

technicznej. To wszystko sprawia, że jako dynamicznie rozwijająca się 
organizacja poszukujemy zarówno studentów, jak i absolwentów głów-
nie kierunków politechnicznych, takich jak: energetyka, mechanika, 
automatyka, robotyka, elektryka, informatyka, a także osób z doświad-
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czeniem w różnych branżach szeroko rozumianej techniki. Dozór tech-
niczny jest prowadzony w całej Polsce, dlatego szukamy pracowników 
na terenie całego kraju. Proces rekrutacji w UDT jest ciągły, gdyż wy-
zwaniem bywa pozyskanie wykwalifi kowanych pracowników w du-
żych aglomeracjach albo w  ośrodkach, w  których musimy 
konkurować bezpośrednio z  dużymi przedsiębiorstwa-
mi. Czasami obserwujemy niedostatek absolwentów 
uczelni technicznych w  danym regionie, spowodo-
wany ich migracją do większych aglomeracji albo 
za granicę. Mogę jednak powiedzieć, że praca 
w UDT jest obiektywnie bardzo ciekawa, rozwojo-
wa i związana z wciąż ewoluującym przemysłem. 
Wartości dodane z pracy  u nas przeważają, o czym 
świadczy fakt, że fi nalnie posiadamy naprawdę wy-
soko kwalifi kowane kadry z  wielkim potencjałem do 
rozwoju i dalszego doskonalenia.

Współpracujecie Pań-
stwo od lat z  wieloma 
uczelniami, nie tylko 
na polu badań inżynier-
skich, ale i  w  obszarze 
przygotowania i  doboru 
kadr dla UDT. Proszę przybliżyć, 
czy szukacie Państwo tylko absolwentów z  doświadcze-
niem, czy również studenci znajdą coś dla siebie? Jeśli 
tak, to czego mogą oczekiwać od UDT, a czego UDT 
oczekuje od nich?

Współpraca z uczelniami trwa od lat w całej Polsce. Nie 
tylko obszar kadrowy tu jest zagospodarowany, ale też 

fi nansowy, badawczy oraz regulacyjny. Oferujemy 
praktyki i  staże, które skierowane są do 

absolwentów i studentów kierunków 
technicznych oraz administracyj-

no-fi nansowych. Praktyki są 
bezpłatne i  zapraszamy na 

nie przez cały rok.

Natomiast programy 
stażowe organizowane 
są cyklicznie – raz lub 
dwa razy w roku. Wtedy 
też prowadzona jest rekru-
tacja do różnych komó-
rek organizacyjnych 
i lokalizacji UDT w całej 
Polsce. Staże odbywają 

się na podstawie umowy 
o pracę i trwają trzy miesiące 

z możliwością wydłużenia do pół roku.

Zależy nam, aby praktykant lub stażysta, jak 
najefektywniej wykorzystał czas spędzony w UDT. 

Podczas każdego dnia pobytu ma szansę poznać zróż-
nicowane aspekty pracy – procedury, instrukcje i narzędzia. 

Zapoznaje się on z dokumentacją techniczną i aktami prawnymi. 
Szczególnie cenna jest możliwość obserwacji pracy inspektora podczas 
wykonywania czynności dozorowych. Jest to unikatowe doświadczenie 
związane z  pracą w  terenie, bezpośrednim kontaktem z  urządzeniami 

i  klientami zewnętrznymi oraz wykorzystaniem specjalistycznych przy-
rządów pomiarowo-badawczych. Współpraca z gronem specjalistów, to 
również okazja do zdobycia wyjątkowej wiedzy, kompetencji i umiejętno-

ści praktycznych. Każdy chce być postrzegany jako ekspert w swojej 
dziedzinie lub profesjonalista znający dany temat. UDT umożli-

wia zbudowanie takiego wizerunku.

Z drugiej strony jako potencjalny pracodawca, pod-
czas praktyk czy staży, mamy możliwość poznać 
oczekiwania młodych inżynierów oraz ich możliwo-
ści i  ambicje. Dzięki temu kreujemy odpowiednio 
system szkoleń wstępnych, a  czasem tzw. zero-

wych wyrównujących kompetencje w  pierwszym 
okresie pracy. Poznajemy też szczególne umiejętno-

ści, predyspozycje i aspiracje nowych kadr. Wpływa to 
na kształtowanie kierunków rozwoju szkoleń, innowacji, 

a w perspektywie nawet technik 
badawczych, jakie wdraża-

my do praktyki dozorowej. 

UDT zatrudnia niemal 
dwa tysiące osób. Jak 

przekonujecie młodych, 
że warto pracować w UDT? Na 

etapie aplikowania może to nie być takie oczywiste dla kandy-
datów. Dlaczego warto pracować w UDT i co mogą zyskać 

młodzi pracownicy?

Dołączenie do grona pracowników UDT oznacza możli-
wość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specja-

listami technicznymi. Młodzi ludzie mają kontakt z najno-
wocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle. 

Rozwój gospodarki i  związany z nim przyrost liczby i  ro-
dzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują 
także nieustanny rozwój kompetencji, umiejętności 
i wpływają na stałą aktualizację wiedzy. Dodatkowo, jako 

nowoczesna organizacja korzystamy z najnowszych roz-
wiązań, jakie pojawiają się na rynku i to w różnych obszarach 

np. w rekrutacji korzystaliśmy z chatboota rekrutacyjnego, 
a w inspekcji wykorzystywane są m.in. drony, symulato-
ry. Prowadzimy także inspekcję  online.

Wdrażamy też różne projekty skierowane do naszych 
pracowników oraz takie, które są inicjowane przez naszych 

pracowników. Projekty pracownicze koncentrują się na 
zadaniach rozwojowych, wymagających współpracy 
pomiędzy ekspertami z różnych części organizacji i za-
silanych różnymi rodzajami kompetencji. Część pro-

jektów wynika bezpośrednio ze strategii, ale większość 
z  nich uruchamiana jest na bazie indywidualnych inicjatyw 

poszczególnych pracowników, pozwalając każdej osobie mieć realny 
wpływ na kierunek rozwoju UDT.

Jeśli chodzi o projekty skierowane do pracowników to długo także moż-
na wymieniać. Przykładem może być uruchomiona w czasie pandemii 
możliwość udziału w szkoleniach na zewnętrznych i wewnętrznych plat-
formach e-learningowych. Realizowaliśmy też kilkumiesięczny program 
wellbeingowy, którego zadaniem było wsparcie pracowników w zakresie 
radzenia sobie z negatywnymi skutkami psychospołecznymi spowodo-
wanymi epidemią COVID-19. W  ramach projektu powstała specjalna 
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strona, a na niej bloki poświęcone: spotkaniom w ramach power/mindful 
meetingów, health clubowi, telemedycynie oraz ekoUDT. Angażowaliśmy 
też pracowników w aktywności sportowe.

Obecnie pracujemy nad projektem „Grywa-
lizacji”, która będzie skierowana zarówno 
do pracowników, jak i kandydatów do pra-
cy w UDT, co – mamy nadzieję – będzie 
atrakcyjnym wyzwaniem, szczególnie dla 
młodego pokolenia naszych pracowni-
ków.

W gronie pracowników UDT są osoby młode 
stażem, ale większość to doświadczeni eksperci 
z  ogromną wiedzą i  doświadczeniem. Co Państwo oferują takiej 
kadrze? Czy istnieje ścieżka rozwoju kompetencji dla zaawanso-
wanych stażem pracowników?

Urząd Dozoru Technicznego, to fi rma ze 110-letnią tradycją. W  tym 
czasie technika zrobiła ogromny po-
stęp, a  rozwój technologii obecnie 
następuje gwałtownie. Rokrocznie 
wzrasta ilość urządzeń podlegają-
cych dozorowi, którymi zajmujemy 
się na co dzień. Pojawiają się nowe 
sektory przemysłu, urządzenia i maszy-
ny w coraz większym stopniu zależne od technologii cyfrowych. UDT 
nie pozostaje w  tyle – jesteśmy liderem w  zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego również w  takich 
innowacyjnych branżach jak elektromobilność czy 
cyberbezpieczeństwo.

Kluczowe jest dla nas budowanie środo-
wiska pracy na podstawie zasad wza-
jemnego zaufania i  zaangażowania 
w realizację wspólnej misji. Pracownicy 
doceniają jasne warunki współpracy, 
wysokie standardy etyczne, możliwość 
ciągłego doskonalenia zawodowego, 
bogaty pakiet benefi tów pozapłaco-
wych, a  także sprzyjającą atmosferę 
pracy w zespołach. Są zadowoleni z tego, 
że mogą uczestniczyć w  rozwoju nowych 
dziedzin techniki, brać udział w różnorodnych 
szkoleniach i kursach, podnosić swoje kompeten-
cje i umiejętności, zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Dodatkowo Urząd Dozoru Technicznego inwestuje w strategie efek-
tywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilku 
lat funkcjonuje spójny system ścieżek rozwo-
ju stosowany wobec poszczególnych grup 
osób zatrudnionych. Dla pracowników klu-
czowych dla organizacji tj. pracowników 
technicznych  i laboratoryjnych, ścieżka jest 
bezpośrednio powiązana z  grupą urządzeń 
technicznych, doświadczeniem i  uzyskiwa-
niem kolejnych uprawnień. Zatrudniony już od 
pierwszych dni pracy ma obraną drogę rozwoju 
i klarowną informację, co musi osiągnąć, jakie kwalifi kacje 
zdobyć, aby awansować na kolejne stanowiska. 

Reasumując, dołączenie do grona pracowników UDT, to możliwość 
współpracy z najwyższej klasy ekspertami i specjalistami techniczny-

mi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią 
i techniką wdrażaną w przemyśle.

Nasze działania ukierunkowane są tak-
że na rozwój m.in poprzez: kreowanie 
kultury wymiany wiedzy, przyjmowanie 
odpowiedzialność za rozwój organiza-
cji, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Tworzymy atrakcyjne, nowoczesne miej-
sce pracy, w  którym możemy się rozwijać 

i czuć bezpiecznie.

Ostatnie dwa lata odmieniły życie wszystkich ludzi, a za tym sposób 
funkcjonowania i działania fi rm, instytucji oraz całych branż i gałęzi 
przemysłu. Jak poradziliście sobie Państwo z czasem pandemii? 

Pojawienia się wirusa na taką skalę nikt się nie spodziewał. Ostatnie 
lata to czas zaskakujących zmian i nie-

przewidywalnych sytuacji. Nikt z nas 
nie wiedział, z  czym będziemy się 
borykać podczas pandemii, jakie 
będą skutki lockdownów, a  przede 

wszystkim, jakie piętno na naszym 
zdrowiu pozostawi długotrwały czas 

niepokoju, obaw, a nawet strachu.

Jako organizacja byliśmy jednak dobrze przygotowa-
ni. Właściwa budowa systemów informatycznych 

i  cyfryzacja większości dokumentacji po-
zwoliły nam wejść w  pierwszy 

okres pandemii bez ko-
nieczności, nie tyko 
o g r a n i c z e n i a 
d z i a ł a l n o ś c i , 
ale wprost 
wesz l iśmy 
w  nowy 
tryb orga-

nizacji pra-
cy. Szybko 

przestawi l i -
śmy się na pracę 

zdalną, co wynikało 
z  konieczności zapew-

nienia bezpieczeństwa publicz-
nego oraz troski o nasze zdrowie i  życie. 

Zdajemy sobie sprawę, że 
zaburzenie płynności 

funkcjonowania wiąza-
łoby się z  podniesieniem 
ryzyka wypadków i awarii nad-
zorowanych urządzeń i instalacji. To 
był, i  nadal jest, czas pełen wyzwań, który 

jednak stał się katalizatorem podejmowania 
szybkich decyzji i elastycznego podejścia do re-

alizacji bieżących obowiązków w nowych realiach. 
Jest to dla nas kolejny impuls do ciągłego rozwoju i  inno-

wacji. Organizacja zareagowała na potrzeby pracowników, oferując 

czasie technika zrobiła ogromny po-
stęp, a  rozwój technologii obecnie 
następuje gwałtownie. Rokrocznie 

się na co dzień. Pojawiają się nowe 
sektory przemysłu, urządzenia i maszy-

lata to czas zaskakujących zmian i nie-
przewidywalnych sytuacji. Nikt z nas 
nie wiedział, z  czym będziemy się 
borykać podczas pandemii, jakie 
będą skutki lockdownów, a  przede 

wszystkim, jakie piętno na naszym 
zdrowiu pozostawi długotrwały czas 

Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenie
oraz doświadczenie pracowników stanowią o sile UDT.

Eksperci na bieżąco analizują światowe trendy rozwojowe
w zakresie metod diagnostycznych, badawczych i pomiarowych.

U nas realne zmiany wprowadzają ludzie.



pracę zdalną, do której byliśmy przygotowani od kilku lat. Umożli-
wiliśmy pracownikom pracę w  tzw. „chmurze” oraz podpisywanie 
dokumentów za pomocą podpisów elektronicznych, 
w  które wyposażyliśmy zatrudnionych. Warto 
też podkreślić, że dla klientów mamy wdrożony 
portal e-UDT, który pozwala na zdalną obsługę 
interesariuszy.

W  odpowiedzi na potrzeby zaistniałej rzeczywi-
stości zaadoptowaliśmy również dostępne narzędzia 
i chętnie korzystamy z nowoczesnych technologii. Nie zrezy-
gnowaliśmy z udziału pracowników w szkoleniach, ale 
zmieniliśmy ich formę. Część aktywności przenie-
śliśmy na platformy e-learningowe, czy też aplika-
cje, takie jak np. Teams, Skype czy ZOOM. W takiej 
formule odbywają się spotkania zarówno pracow-
nicze, jak i z klientami.

Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenie oraz 
doświadczenie pracowników stanowią o sile UDT. Eksperci na bieżą-
co analizują światowe trendy rozwojowe w  zakresie metod diagno-
stycznych, badawczych i  pomiarowych. U  nas 
realne zmiany wprowadzają ludzie.

Duża dynamika rozwoju organizacji oraz 
wdrażanych w niej zmian wymusza na 
pracownikach potrzebę szybkiej ada-
ptacji do nowych warunków pracy, sto-
sowania nowych standardów i narzędzi 
oraz niezwłocznego i  elastycznego re-

agowania na potrzeby organizacji. Dla-
tego uruchomiliśmy cykl szkoleń 

z  kompetencji osobistych, których 
celem jest rozwój umiejętności budowania we-

wnętrznego zaangażowania, nauki rozumienia 
własnych reakcji na sytuacje stresowe oraz 

oporu wobec zachodzących w  otoczeniu 
zmian. W  ramach proponowanych przez 
nas tematów poruszane są kwestie: 
wewnętrznej motywacji, nowych form 
i metod komunikacji, dostosowania do 
warunków nagłych zmian oraz wpływu 
tych zmian na jakość życia, efektyw-
ność osobistą i zawodową.

W  UDT troska o  bezpieczeń-
stwo stanowi codzienność, 

dlatego zdrowie pracow-
ników traktujemy prio-

rytetowo. Z  uwagi na 
sytuację pandemiczną 

staramy się elastycznie 
zmieniać model organiza-

cji pracy. Zapewniamy moż-
liwość pracy zdalnej, korzystamy 

z zadaniowego systemu czasu pracy 
oraz ograniczamy ryzyko zakażenia, 

pracując w rozproszeniu, gdy sytuacja tego wymaga.

Wsparcie pracowników w dobie pandemii poprzez różne 
formy oddziaływania pracodawcy ma decydujący 

wpływ na ciągłość działania UDT. Konieczność 
dbania o  siebie, o  naszych najbliższych to prze-
jaw troski i  odpowiedzialności. Wspomniane 
wcześniej działania wellbeingowe uszyte na 

miarę, były wyrazem doceniania i  dbałości o  do-
brostan wszystkich zatrudnionych. W  krótkim cza-

sie powstał zestaw narzędzi, z  których każdy mógł korzystać 
o  dowolnej porze dnia i  nocy. Staraliśmy się zadbać 

o  to, żeby wszyscy znaleźli dla siebie odpowied-
nią aktywność, poradę oraz sposób pomagają-
cy uporać się z  negatywnymi skutkami izolacji.
Czas pandemii zwiększył również nasze działania 
w  zakresie ekologii – postawiliśmy na digitalizację 

dokumentacji i  zastępowanie dokumentów papiero-
wych, elektronicznymi. Wykonując pracę zdalną, zmniejsza-

my emisję CO2. Część naszych inspektorów korzysta z elektrycznych 
samochodów podczas wykonywania zadań.

Cieszymy się, iż nasze wysiłki zostały do-
strzeżone i docenione przez organizacje ze-

wnętrzne. Nawet w tak trudnym czasie, ja-
kim jest pandemia, udało nam się po raz 
kolejny otrzymać tytuł „Solidnego Praco-
dawcy”. Nasi partnerzy i klienci mają do 
nas zaufanie, co jest najlepszą wizytówką 

dla podejmowanych wysiłków i działań.

Dziękuję za rozmowę. Jako organizacja 
ogromny nacisk kładziemy na rozwój i kształcenie 

Pracowników. To oni przecież dbają o bezpieczeństwo technicz-
ne urządzeń, a za tym wspierają bezpieczeństwo publiczne i go-
spodarcze. Życzę dalszych wyzwań a za nimi sukcesów.

Rozmawiała:
dr inż. Małgorzata Suś-Ryszkowska

Redaktor biuletynu UDT 
„INSPEKTOR – Technika i bezpieczeństwo”

Miarą sukcesu 
jest dla nas skuteczne

zarządzanie
wiedzą.

Wśród dźwigni rozwoju UDT
kluczowe miejsce zajmuje wysoko
kompetentna kadra specjalistów

m.in. inspektorów, ekspertów
i wykładowców. 
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Ostatnie lata są okresem szy ko zmieniającej si  sytuacji na rynku wytwa-
rzania i dystry ucji ener ii  a o ecnie zmiany te na ierają jeszcze wi ksze-

o tempa  Nowoczesna ospodarka wyma a dost pu do niezawodnych  
tanich  mających wysoką sprawno  i dużą sto  strumienia ródeł ener ii 
elektrycznej  a także dost pu do niez dne o paliwa  olska polityka ener etycz-
na  roku przewiduje uruchomienie od  do  o iektów ener etyki jądrowej 

J  do  roku  odyktowane jest to konieczno cią wymiany starych w lo-
wych jednostek spalających paliwa stałe

ostatnim czasie  duże polskie przedsi iorstwa z różnych sektorów m in  che-
miczne o  petrochemiczne o i wydo ywcze o idą własną dro ą  i niezależnie od 
działań od órnych  planują uruchomienie nieokre lonej licz y małych jednostek 
opisywanych w literaturze jako  small modular reactor  jeszcze przed po-
jawieniem si  dużych o iektów ener etyki jądrowej  Naj ardziej optymistyczne 
deklaracje mi dzy innymi  rmy  wskazują rok  

Z Z
T

D

D Z  

kspert Urządzeń 
Ci nieniowych 
Urząd Dozoru Techniczne o 

rocław

T  
Z

ierownik Działu 
Urządzeń Ci nieniowych 
Urząd Dozoru Techniczne o 

rocław

T 
T

ierownik Działu 
ceny odno ci 

Urząd Dozoru Techniczne o 
rocław
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T Ł T Z
iorąc pod uwa  zapisy dokumen-

tów paktu klimatyczne o T for 
 nie ma możliwo ci zastąpie-

nia jednostek spalających paliwa 
kopalne innymi podo nymi o iek-
tami  Nadzieje związane z CC  
Coal Capture tora e  oraz innymi 

możliwo ciami ospodarowania 
C  z procesu spalania oraz zero-
emisyjnymi ródłami ener ii tur-

iny wiatrowe  fotowoltaika  pływy 
morskie  wydają si  nie spełnia  
założeń  ywają chimeryczne  
i niedost pne w momentach naj-
wi ksze o zapotrze owania tur-

iny wiatrowe lu  fotowoltaika  
lu  dro ie i nie ezpieczne rodo-
wiskowo jak CC  składowanie C
w wyro iskach  ewne szanse 
związane są z wykorzystywaniem 
nadmiarowo pojawiających si  ilo-

ci ener ii elektrycznej  kiedy już 
wiatr wieje i słońce wieci  to jej 

ma azynowanie w instalacjach 
ateryjnych lu  wodorze  Nie jest 

to jednak technolo ia opanowana 
i dająca ezpieczeństwo przyzwy-
czajonym do pewno ci zasilania 
społeczeństwom wysoko rozwini -
tych krajów

T  Z ZŁ
ydaje si  że renesans ener etyki 

jądrowej J  mimo pami ci o wy-
padku w ukushimie w  roku  
staje si  powoli faktem  pełnienie 
wyma ań co do stopnia redukcji 
C  nie pozostawia wielu możli-
wo ci krajom  których ener etyka 
wykorzystywała w iel i w lowo-
dory  Jednym z tych krajów jest 

olska  De ata na temat ener ety-
ki jądrowej toczy si  w kraju od  
lat  statnie wzrosty cen za emisj  
ekwiwalentu tony C  windują cen  
ener ii elektrycznej  iorąc pod 
uwa  te koszty oraz deklaracje 
dostawców technolo ii jądrowej 
z U A  rancji i orei  wydaje si  że 
możliwo  powstania takich o iek-
tów w olsce jest ardzo realna  
Jest to z jednej strony niewątpliwie 
szansa dla nasze o kraju na ol rzy-
mi skok technolo iczny  z dru iej 
za  strony niezwykle skompliko-
wane wyzwanie od strony zarówno 
technicznej  jak i administracyjnej

ok uruchomienia iejsce azwa reaktora odel reaktora ydajnoś
elarus  N stro ets -

China  C N an chen an  ualon  ne

China  C N an chen an  ualon  ne

China  C N on yanhe AC -

inland  T lkiluoto 

ndia  N C akrapar -

ndia  N C akrapar 

ndia  N C ajasthan -

orea  N hin anul A

lo akia  ocho ce - U

U A  outhern o tle A

Ar entina  CN A Carem Carem

an ladesh ooppur -

C ina  CNNC iapu C

rance  D laman ille 

ndia  N C udankulam -

ndia  N C udankulam -

ndia  N C ajasthan -

orea  N hin anul A

orea  N hin ori A

ussia  osenr oatom ursk - -T

lo akia  ocho ce  -

Turkey Akkuyu 

UA  N C arakah A

UA  N C arakah A

U A  outhern o tle A

an ladesh ooppur -

China  C  uanen chidaowan CA

China  uodian  CNNC han zhou ualon  ne

ran ushehr -

orea  N hin ori A

Turkey Akkuyu -

China  C  uanen chidaowan CA

China  C N Taipin lin  ualon  ne

China  uodian  CNNC han zhou ualon  ne

Turkey Akkuyu -

 China  C N Can nan anao ualon  ne

China  uanen   CNNC Chan jian  ualon  ne

China  CNNC Chan jian   AC

China  C N Taipin lin  ualon  ne

China  CNNC iapu C

ndia  N C udankulam -

ussia  osatom T- D- T-

U  D inkley oint C

China  C N Can nan anao ualon  ne

China  CNNC Tianwan -

China  CNNC  Datan uda ao -

China  uanen   CNNC Chan jian  ualon  ne

ndia  N C udankulam -

U  D inkley oint C

Tablica 1. Reaktory energetyczne w budowie [1]
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  UDT

Urząd Dozoru Technicznego UDT  jest wskazany przez olskę jako jedna z czołowych instytucji obok organu dozoru jądrowego aństwowej 
gencji tomistyki  jako odpowiedzialny za właściwe wdrożenie programu jądrowego.

adania w zakresie J nakładają na Urząd Dozoru Techniczne o przepisy prawa takie jak

1. Ustawa rawo tomowe z dnia 2 .11.2000 Dz.U. 2001, r , poz. 1

2. Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 Dz.U. 2000, poz. 122, 1 21

. ozporządzenie inistra ozwoju z dnia 2 .05.201  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub 
urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej Dz.U. 201 , poz. 0 .

UDT musi by  przygotowane do wykonywania zadań na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych.

Należy si  liczy  z możliwo cią nowelizacji ww  aktów prawnych owiem o ecnie o owiązujące są stosunkowo o ólne i pozwalają zmie ci  wszyst-
kie znane i stosowane technolo ie jądrowe  zacuje si  iż wy ór technolo ii jądrowej ma nastąpi  w  roku  Decyzja o zezwoleniu na udow  
może zapa  w  roku  Na rok  planowane jest uruchomienie pierwsze o o iektu J

ola UDT wynikająca z Ustawy rawo tomowe z dnia 2 .11.2000 Dz.U. 2001, r , poz. 1
 art   ust   

r any dozoru jądrowe o oraz w zakresie swoich kompetencji inne or any o których mowa w art   ust   mo ą kontrolowa  wykonawców 
i dostawców systemów i elementów konstrukcji i wyposażenia o iektu jądrowe o a także wykonawców prac prowadzonych przy udowie  
wyposażaniu  rozruchu  eksploatacji i likwidacji o iektu jądrowe o w zakresie systemów  elementów i prac istotnych ze wz l du na ezpie-
czeństwo jądrowe i ochron  radiolo iczną oraz ezpieczne funkcjonowanie urządzeń  o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art   ust   ustawy z dnia  r  o dozorze technicznym   wskazanie na UDT jako wykonujące o kontrol
 art   ust  

ontrola  o której mowa w ust  pole a na sprawdzaniu wy ranych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia o iektu jądrowe o  
otowych oraz dących w trakcie wytwarzania a także na sprawdzeniu prac w o iekcie jądrowym w trakcie ich wykonywania   de nicja 

kontroli
 art   ust  

umowach z wykonawcami i dostawcami  o których mowa w ust   zapewnia si  możliwo  wykonywania przez or any dozoru jądrowe o 
czynno ci kontrolnych  o których mowa w ust    wyma anie postawione zamawiającemu i dostawcy a y umowa przewidywała możliwo  
wykonywania kontroli or anom dozoru jądrowe o domy lnie innym or anom w zakresie ich kompetencji  or anizacje wymienione w art   
ust    system koordynacji
 art   ust  

toku kontroli  o której mowa w ust   or any dozoru jądrowe o mo ą wyst powa  z wnioskiem o wydanie opinii do wła ciwych or anów 
administracji pu licznej  a w szcze ólno ci do Urz du Dozoru Techniczne o   przesłanka do współpracy UDT i AA
 art  a

rezes A encji AA  zatwierdza na wniosek kierownika jednostki or anizacyjnej pro ram rozruchu w tym testy przed eksploatacyjne  wyma-
ane przepisami o dozorze technicznym np  pró y ci nieniowe po montażu  rewizje zewn trzne w stanie otowo ci do pracy

 art  c ust  
kierownik jednostki or anizacyjnej wykonującej działalno  związaną z narażeniem na ieżąco przekazuje rezesowi Urz du Dozoru Tech-

niczne o informacje o funkcjonowaniu urządzeń  o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art   ust   ustawy 
z dnia  r  o dozorze technicznym  zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej
 art  c ust  

rezes Urz du Dozoru Techniczne o informuje rezesa A encji o niez odnym z przepisami ustawy z dnia  rudnia  r  o dozorze tech-
nicznym eksploatowaniu urządzeń  o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art   ust   tej ustawy
 art  c ust  

łączenie o iektu jądrowe o do eksploatacji po okresie wyłączenia dłuższym niż  miesi cy nast puje na podstawie zezwolenia rezesa 
A encji na eksploatacj  o iektu jądrowe o wydane o po uzyskaniu pozytywnej opinii rezesa UDT
 art  d ust  

Naprawa i modernizacja lu  mody kacja urządzeń  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art   ust   z dnia  r  
o dozorze technicznym  zainstalowanych w elektrowni jądrowej wyma a uz odnienia z UDT
 art  e ust  

przypadku elektrowni jądrowych przed zatwierdzeniem szcze ółowe o planu okresowej oceny ezpieczeństwa rezes A encji zasi a 
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opinii rezesa UDT w zakresie dotyczącym ezpieczne o funkcjonowania urządzeń  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art  
 ust   ustawy z dnia  r  o dozorze technicznym

 art   ust  
pisuje system koordynacji  które o cz cią jest UDT oraz zadania systemu koordynacji  poziomy koordynacji oraz o ólny schemat or anizacyj-

ny
 art   ust  

ożliwo  wystąpienia or anów dozoru jądrowe o z wnioskiem o wydanie opinii  jeżeli jest to podyktowane konieczno cią dokonywania ocen 
wyma ających okre lonej wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin związanych z zapewnieniem ezpieczeństwa jądrowe o do  la oratoriów 
i or anizacji eksperckich autoryzowanych przez prezesa AA   możliwo  działania na zlecenie rezesa A encji

Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. Dz.U. 2000, poz. 122, 1 21  a energetyka jądrowa
 art  
Uz adnianie dokumentacji technicznej w tym uz adnianie warunków technicznych dla urządzeń co pozwala na natychmiastowe wykonywanie 
zadań UDT po wy orze dostawcy technolo ii jądrowej nawet ez zmiany prawa
 art  
Uprawnianie zakładów wytwarzających  naprawiających i modernizujących urządzenia oraz wytwarzających materiały w kontek cie art   ust  

 rawo Atomowe  UDT uzyskuje mocną dele acj  do te o typu zadań za wyjątkiem wytwarzania materiałów  które to nie są opisane w art  
 art  

ydawanie decyzji zezwalających na eksploatacj  urządzeń w kontek cie art  a i art  c rawa Atomowe o
 art  

ykonywanie napraw i modernizacji urządzeń w kontek cie art  d rawa Atomowe o
 art  

ydawanie decyzji wstrzymujących eksploatacj  urządzeń w kontek cie art  c rawa Atomowe o
 art  
Uz adnianie wniosków importowych dla urządzeń  które dą zainstalowane w elektrowni jądrowej
 art  

prawdzanie kwali kacji osó  w rmach uprawnionych krajowych lu  za ranicznych wykonujących prace na terenie udowy  w przypadku rm 
za ranicznych procedura uprawnienia powinna wypełnia  to wyma anie
 art  

nne zadania z zakresu szkolenia  współpracy z innymi or anami  prowadzenia rejestrów  popularyzacji itp

nergetyka jądrowa – przepisy wykonawcze
ozporządzenie inistra ozwoju z dnia  r  w sprawie warunków technicznych dozoru techniczne o dla urządzeń technicznych lu  urzą-

dzeń podle ających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej Dz U   poz   okre la warunki techniczne dozoru techniczne o w zakre-
sie

 projektowania
 materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania  naprawy lu  modernizacji
 wytwarzania
 eksploatacji
 naprawy i modernizacji
 likwidacji
 dla urządzeń technicznych lu  urządzeń  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art   ust   Ustawy z dnia  rudnia  r  

o dozorze technicznym  podle ających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

rzedstawiony powyżej zakres dele acji ustawowych wyszcze ólniony na podstawie różnych dokumentów prawa przenika si  i co do zasadny o ejmuje 
ten sam zakres czynno ci  analizy aktów prawnych wynika  że Urząd Dozoru Techniczne o dzie zaan ażowany w nast pujące czynno ci

 analiz  i uz adnianie dokumentacji technicznej
 od iory materiałów do wytwarzania urządzeń
uprawnianie rm wytwarzających materiały  urządzenia  elementy  montaż

 inspekcje podczas wytwarzania urządzeń
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 inspekcje podczas udowy
 adania urządzeń w toku eksploatacji
 adania la oratoryjne wytwarzanie  udowa  eksploatacja
 ocena systemów zarządzenia
 specjalistyczne ekspertyzy techniczne
 analiz  ezpieczeństwa
 testy funkcjonalne systemów ezpieczeństwa
 e zaminy kompetencji personelu
 współprac  z or anami dozoru jądrowe o
  o słu  administracyjną rejestry uz odnionej dokumentacji  urzą-
dzeń  wytwórców  personelu

  szkolenia z zakresu ener etyki jądrowej uprawnienia  kompetencje 
personelu  za adnienia techniczne  analizy ezpieczeństwa itp

iorąc pod uwa  dotychczasową działalno  UDT zarówno w działal-
no ci inspekcyjnej  jak i do rowolnej  można stwierdzi  że przedsta-
wiony powyżej zakres działań wpisze si  w dotychczasowe  czywi cie 
czynno ci te wyma a  dą ol rzymie o zaan ażowania i z pewno cią 
niez dne są szcze ółowe analizy  Dotychczasowe jednak wieloletnie 
do wiadczenie UDT jako jednostki inspekcyjnej pozwalają patrze  na 
nadchodzące wyzwania z optymizmem
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Rys. 1. Szacowana produkcja energii według źródła w latach 2025–2040 [2]  
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Rys. 2. Energia atomowa w Europie – liczba czynnych reaktorów atomowych w krajach europejskich (stan na luty 2020)

ybudowanie elektrowni jądrowej w  olsce jest jednym z najważniejszych punktów przyjętej na początku lutego 2021 r. olityki energe
tycznej olski do 20 0 roku .
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 Z
olski rząd rozważa cztery potencjalne lokalizacje dla loków atomowych  udowa pierwsze o loku jądrowe o ma rozpoczą  si  nie pó niej niż 

w  roku  ierwszy lok elektrowni ma zosta  otwarty w  roku  Cały pro ram jądrowy zakłada udow   loków do  roku  
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Rys. 3. Potencjalne lokalizacje elektrowni atomowych w Polsce [3] 

Rys. 4. Ilość wytwarzanej energii [1]

Udział Urz du Dozoru Techniczne o w zapewnieniu ezpieczne o funkcjonowania elektrowni jądrowych stanowi jeden z elementów zapewniają-
cych spełnienie wyma ań ezpieczeństwa począwszy od fazy projektowania elektrowni jądrowej  nast pnie w trakcie udowy  rozruchu i eksploata-
cji  poprzez kwali  kowanie personelu a skończywszy na potencjalnym procesie likwidacji  owtarzalno  projektów technolo ii udowy ener etyki 
jądrowej w olsce usprawni certy  kacje technolo ii oraz dalsze prace inspekcyjne wykonywane m in  przez Urząd Dozoru Techniczne o  Działania 
te wpisują si  w misj  Urz du jako instytucji wykonującej zadania pu liczne na rzecz społeczeństwa

iteratura  
 orld Nuclear Association www world-nuclear or  
 inisterstwo ner ii  rojekt olityka ener etyczna olski do  roku  www o pl we klimat polityka-ener etyczna-polski  
 ro ram polskiej ener etyki jądrowej  www o pl we polski-atom pro ram-polskiej-ener etyki-jadrowej- -r 
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 ciągu ostatnich kilku lat pierwszy pierwiastek układu okresowego 
stał się światowym hasłem. Dzieje się tak, ponieważ ma szansę, aby 
sprosta  dwóm głównym wyzwaniom w globalnym dążeniu do osią
gnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. odór – najlepiej zielo
ny, ale także oletowy, turkusowy czy niebieski. Zwolennicy wodoru, 
potra ą dla każdej jego odmiany przytoczy  szereg zalet, o czym 
mogliśmy przekona  się na łamach naszego biuletynu ,, nspektor , 
we wcześniejszych artykułach poświęconej tej tematyce. koro 2 

to taki pożądany czynnik mogący zrewolucjonizowa  światową go
spodarkę i pozytywnie wpłyną  na zmiany klimatyczne, to dlaczego 
wciąż nie stosujemy go na masową skalę  

 tej części sagi wodorowej przybliżymy tematykę magazynowa
nia wodoru, stanowiącą wyzwanie dla jego dalszego skutecznego 
wdrażania w poszczególnych gałęziach przemysłu. Zatem pytanie, 
na które wspólnie poszukamy odpowiedzi brzmi  zy a jeżeli tak , 
to w jaki sposób możemy bezpiecznie magazynowa  wodór

o pierwsze  wodór może pomóc w rozwiązaniu odwieczne o pro le-
mu niecią ło ci ener ii ródła odnawialne nie są w stanie zapewni  
stałych dostaw ener ii  ponieważ wiatr nie zawsze wieje  a słońce nie 
zawsze wieci rzekształcając nadmiar ener ii wytworzonej w wietrz-
ne lu  słoneczne dni w wodór - az ten może stanowi  tymczasowy 
ma azyn ener ii  na którym możemy si  oprze  dy jej podaż ze ródeł 
odnawialnych jest niska lu  zapotrze owanie wyższe niż zwykle

o dru ie  wodór może pomóc w dekar onizacji o szarów  w których 
sama elektry kacja nie wystarczy Do rymi przykładami są  o rzewa-

nie domowe i ci żkie procesy przemysłowe  takie jak produkcja stali 
i cementu  które są ener ochłonne i jako takie stanowią ródła o dużej 
emisyjno ci

Jednym z wyzwań związanych z wykorzystaniem wodoru w walce ze 
zmianą klimatu jest to  że ten doskonały no nik ener ii sam w so ie 
jest trudny do przechowywania

Z      Z Z

by uwolni  potencjał wodoru jako paliwa przyszłości, musimy 
sobie odpowiedzie  na pytanie  jak bezpiecznie go przechowywa  
i transportowa

Urząd Dozoru Techniczne o od wielu lat d a o ezpieczeństwo o ec-
nych sieci przesyłowych  az ma azynowych ropy naftowej i jej produk-
tów w tym enzyn i oleju nap dowe o  stacji paliw oraz stacji łado-
wania pojazdów elektrycznych  Nasi inspektorzy od wielu lat nadzorują 
także instalacje służące do produkcji wodoru  zarówno w przemy le 
ra neryjnym  dzie wodór używany jest do rozdziału wiązań w lowo-
dorowych  jak i w przemy le chemicznym  np  przy produkcji nawozów  

nając za rożenia enerowane przez wodór  UDT skutecznie prowadzi 
nadzór zarówno nad wytwarzaniem materiałów do urządzeń technicz-
nych  produkcją urządzeń  jak również ich ezpieczną eksploatacją  

Z  D U
odór ma najwyższą ener i  w przeliczeniu na mas  ze wszystkich 

paliw jednak je o niska sto  w temperaturze otoczenia skutkuje 
niską ener ią na jednostk  o j to ci  dlate o wyma a opracowania za-
awansowanych metod przechowywania  które mają potencjał wyższej 

sto ci ener ii

D  – Z  ZŁ T
BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE - SZANSE I WYZWANIA

Z ZT
Z  
kspert Urządzeń 

Ci nieniowych
Urząd Dozoru
Techniczne o

ddział w dańsku

T  
Z

kspert Urządzeń 
Ci nieniowych
Urząd Dozoru
Techniczne o

ddział w dańsku
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Rys. 1. Porównanie gęstości atomów wodoru w różnych stanach skupienia [1]

Rys. 2. Warunki przechowywania wodoru w zależności od temperatury i ciśnienia [2]

iorąc pod uwagę to, jak gwałtownie wodór może reagowa  z tlenem zawartym w powietrzu, kwestia jego magazynowania jest bardzo istotna 
ze względu na bezpieczeństwo zasilanych nim układów. 

Dru ą istotną cechą wodoru  która stanowi wyzwanie technolo iczne  jest je o zdolno  do penetracji barier  zycznych  odór w postaci atomowej może 
zosta  zaadsor owany na powierzchni materiału  zycznie i chemicznie  a nast pnie w wyniku a sorpcji dosta  si  w je o łą  Nast pnie dyfundując  
wodór pokonuje nawet ru e metalowe osłony i wydostaje si  ze z iorników  

etody magazynowania wodoru można podzieli  na dwie podstawowe kategorie rys. .

T D  C N  

ród  zycznych metod wymienia si  spr żanie 
i skraplanie 

etody te są zdecydowanie łatwiejsze do wdro-
żenia i o ecnie dużo ardziej powszechne  jednak 

mają wiele niedocią ni  technicznych

T D  C C N  AT A  

ateriałowe metody oparte na procesach  zykosorpcji i chemisorpcji  
etody materiałowe  cho  w założeniu niemal poz awione wad  o ecnie nie są jeszcze 

wystarczająco rozwini te  a y wprowadzi  je do powszechne o użytku
ą one jednak intensywnie adane i rozwijane  a y w niedalekiej przyszło ci mo ły sta  

si  konkurencyjne dla innych metod
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odór może by   zycznie przechowywany w postaci ZU lub Z .

rzechowywanie wodoru jako azu zwykle wyma a z iorników wysokoci nieniowych ci nienie w z iorniku  ar  a jako cieczy temperatur krio-
enicznych  ponieważ temperatura wrzenia wodoru pod ci nieniem jednej atmosfery wynosi - C odór może y  również ma azynowany na po-

wierzchni ciał stałych poprzez adsorpcj  lu  w nich poprzez a sorpcj

Rys. 3. Metody magazynowania wodoru [3]

Z  D U – 
pr żenie wodoru jest najpowszechniejszą ze stosowanych o ecnie metod  ompresja wodoru jest do  ener ochłonnym  a co za tym idzie kosz-

townym procesem  a to nie jedyna wada te o sposo uma azynowania  tandardowe utle stosowane do przechowywania azów technicznych są 
przystosowane do ci nień rz du  ar  Jednak do spełnienia warunków postawionych przez D  i zapewnienia akceptowalne o zasi u pojazdów 
potrze ne są z iorniki  które są wytrzymałe na ci nienia rz du  ar  

by zastosowa  tak wysokie ciśnienia 2 w zastosowaniach mobilnych, niezbędne jest opracowanie odpowiednich materiałów  wytrzyma
łych, stanowiących barierę dla wodoru, a do tego lekkich, aby zachowa  dużą pojemnoś  grawimetryczną paliwa.

ytrzymało  materiałów na rozcią anie  o to ona od rywa tu znaczącą rol  wynosi  a dla aluminium i ponad  a dla stali wysokiej 
jako ci  astosowanie zaawansowanych materiałów kompozytowych może dodatkowo pomóc w osią ni ciu optymalne o stosunku wytrzymało ci 
do wa i materiału  

ajnowszym pomysłem mającym zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jest tzw.  generacja zbiorników ciśnieniowych.  przeci
wieństwie do poprzednich generacji zbudowane są w całości z węglowych materiałów kompozytowych, a nie metali.

iorniki te składają si  z kilku warstw pełniących różne funkcje  wewn trznej powłoki z polimeru o dużej sto ci  który stanowi arier  dyfuzyjną 
dla azu  kompozytu w lowe o stanowiące o łówną konstrukcj  a także dodatkowych powłok  np  kopuły z włókna w lowe o  odpornych na 
uszkodzenia mechaniczne

Dzięki zastosowaniu materiałów węglowych uzyskuje się większą wytrzymałoś , jak również odpornoś  na rdzewienie i zmęczenie materia
łu. iewątpliwą zaletą jest też ich waga, zdecydowanie niższa od metali.

imo niez yt pochle nych opinii i mało o iecujących rokowań dotyczących ma azynowania spr żone o wodoru  z iorniki z azem pod ci nieniem 
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do  ar są już montowane w samochodach zasilanych o niwami 
paliwowymi  etoda ta jest stawiana za technolo iczny wzorzec  któ-
re o prze ci ni cie jest warunkiem niez dnym do wprowadzenia na 
rynek nowszych rozwiązań

Zbiorniki sprężonego wodoru muszą przejś  doś  skomplikowaną 
procedurę testową. 

tym zakresie jest kilka różnych norm narodowych oraz jedna mi -
dzynarodowa   rocedura testowa składa si  z adań pod-
dających z iornik różnym niekorzystnym oddziaływaniom rodowiska  
np  poddanie oddziaływaniu płomienia i wysokiej temperatury o niska  
statyczne ciskanie z iornika  p kni cie rozsadzenie  hydrostatyczne 
przy ci nieniu wi kszym niż  ci nienia ro ocze o  

łaściwości wodoru, w  tym jego palnoś  i wybuchowoś , niska 
gęstoś  i  doskonała przenikalnoś  są wyzwaniem zarówno dla 
projektantów urządzeń i instalacji wodorowych, jak i producentów 
materiałów, osprzętu i armatury.

yzwania te tworzą wiele szans  m in  w zakresie rozwoju nowych ma-
teriałów  odpornych na działania wodoru w szerokim zakresie ci nień 
i temperatur

pr żony pod wysokim ci nieniem wodór może y  przechowywa-
ny w jednej z czterech kate orii z iorników

Typ pierwszy  to z iorniki metalowe wykonane ze stali  przezna-
czone do ma azynowania wodoru pod ci nieniem do  ar lu  

z aluminium o ci nieniu projektowym do  ar

Typ dru i  to aluminiowe z iorniki z rojone włóknem szklanym  
w lowym lu  aramidowym przeznaczone do ma azynowania 

wodoru pod ci nieniem odpowiednio  ar i  ar

Typ trzeci  to z iorniki wykonane z kompozytów włókna szklane o 
lu  aramidu oraz z włókna w lowe o z wkładem metalowym  

aksymalne ci nienie wynosi odpowiednio  i  ar

utle typu czwarte o wykonane są z włókna w lowe o pokryte o 
warstwą polimerową  rzeznaczone są do ma azynowania wodoru 

pod ci nieniem powyżej  ar

Typ piąty  to konstrukcja w cało ci kompozytowa  iornik poz a-
wiony jest okładziny i zawiera kompozyt z włókna szklane o i w -
lowe o  owini ty wokół składane o lu  protektorowe o trzpienia  

ateriały kompozytowe przenoszą całe o ciążenie  

UDT do wykonywania inspekcji i okre lania stanu techniczne o z iorni-
ków wykorzystuje techniki emisji akustycznej oraz termowizji aktywnej

ozwój technolo ii wodorowych to także o romna szansa dla lo-
kalnych przedsi iorców  ardzo ciekawą koncepcj  konstrukcji 
z iorników do ma azynowania wodoru  przedstawiła  rma z trójmia-
sta Hydrogen First  ą to z iorniki płaskie  w kształcie pikowane o 
materaca  z kołkami wzmacniającymi na całej ru o ci z iornika  

o ą przechowywa  wodór pod ci nieniem do  atmosfer ar
uwa i na doskonałe wła ciwo ci adaptacyjne  z iorniki te mo ą po-

służy  zarówno do ma azynowania wodoru w stanie ciekłym  jak i a-
zowym  w motoryzacji oraz w przemy le lotniczym  

Rys. 4. Zbiornik w kształcie pikowanego materaca [2]

Z  D U – 

iekły wodór powinien by  stosowany jedynie tam, gdzie zuży
cie dużej ilości paliwa następuje szybko, a jego koszt jest mniej 
istotny niż iloś  zgromadzonej energii, czyli np. w przemyśle lot
niczym, morskim czy kosmicznym.

kroplenie wodoru wyma a znacznie wyższych nakładów ener ii niż 
je o spr żenie  Dodatkowo  należy podkre li  iż wodór w postaci skro-
plonej musi y  przechowywany w temperaturze liskiej zera a solut-
ne o  tj  ok    czyli  C  co jest procesem ener ochłonnym 
i o niża efektywną ener etyczno  wodoru o ok   Dodatkowo  
utrzymywanie azu w tak niskiej temperaturze wyma a zastosowa-
nia odpowiednich izolacji i zaworów ezpieczeństwa  które znacząco 
zwi kszają całkowity koszt te o rozwiązania  e wz l du na parowa-
nie wodoru  na skutek zwi kszenia temperatury i konieczno  je o od-
prowadzania  a y unikną  duże o nadci nienia mo ące o uszkodzi  
materiał z iornika  metoda ta o arczona jest dużymi stratami paliwa 
w czasie  niezależnie od te o  czy zasilana maszyna jest wła nie wyko-
rzystywana  rzanie paliwa zachodzi przede wszystkim  ze wz l du 
na o ecno  przewodów paliwowych  w o szarze z liżonym do cian 
z iornika  te o wz l du zastosowanie wi kszych z iorników poma a 



1/2022  INSPEKTOR Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego

18 INNOWACJE W ENERGETYCE

niwelowa  te efekty  odo nie  duże straty wyst pują podczas tanko-
wania z iornika  dy paliwo musi zosta  przeniesione pomi dzy dwo-
ma do rze izolowanymi rezerwuarami za pomocą przewodów o dużym 
stosunku powierzchni do o j to ci

Rys. 5. Przykładowy schemat zbiornika na skroplony wodór [6]

Z  D U – 
Nowa koncepcja w zakresie przechowywania wodoru w postaci ciekłej  
to z iorniki hy rydowe z krio enicznym i dodatkowo spr żonym wodo-
rem  tym przypadku wodór jest przechowywany w postaci spr żonej 
cieczy o temperaturze i ci nieniu wyższym niż w przypadku standardo-
we o ciekłe o wodoru  Do skroplenia spr żone o wodoru potrze ne 
jest mniej ener ii niż w przypadku ciekłe o  

 zbiornikach hybrydowych obserwuje się mniej strat związanych 
z parowaniem wodoru niż w zbiornikach z ciekłym wodorem.  

ednym z przykładów zbiorników na kriogeniczny i sprężony wo
dór jest zbiornik en . 
Został zbudowany z warstwy aluminium o grubości ,5 owiniętej 
warstwą kompozytu z włókna węglowego o grubości 10 mm. o
siada objętoś  151 l i masę 12  kg.

iornik en-  nominalnie jest w stanie przechowywa   k  cie-
kłe o wodoru o ci nieniu  atm al o  k  wodoru w stanie azo-
wym spr żone o do ci nienia  atm przy temperaturze C  Ten 
typ z iornika zapełniony ciekłym wodorem posiada pojemno  wo-
lumetryczną równą  k m  i rawimetryczną równą   masy 
z iornika  e wz l du na to  że wodór ciekły jest lekko ci liwy  to 
rzeczywista pojemno  jest uzależniona od warunków napełniania  
a przede wszystkim ci nienia i temperatury  jaką osią nął wodór wy-
pełniający z iornik  

Rys. 6. Przykładowy schemat zbiornika kriokompresyjnego [7]

Z    T  T Ł
ysokie koszty przy otowania wodoru do przechowywania o w  zycz-

nych ma azynach czy to w postaci azowej  czy też skroplonej i wyzwa-
nia dotyczące przy otowania odpowiednich z iorników są powodem  dla 
które o dużo intensywniej adanym za adnieniem jest ma azynowanie 
oparte na materiałach  a wi c wodoru związane o w formie ciała stałe o 
lu  cieczy

Można wyróżnić pięć 
głównych typów takich 
magazynów:
- adsor enty
- ciekłe związki or aniczne
-  wodorki proste mi dzy-

w złowe an  interstitial 
hydrides

-  wodorki złożone np  
orowodorki i linowo-

dorki
-  tzw  wodorki chemiczne  

an  chemical hydrides  
np  N  

ateriały te mo ą wiąza  wodór za 
pomocą  zysorpcji adsor enty  lu  
chemisorpcji pozostałe układy  

rzewa ą pierwszej metody jest 
szy ko  procesów adsorpcji 
i desorpcji  a także ich całkowita 
odwracalno

Dru a z nich umożliwia ma azy-
nowanie wi kszej ilo ci paliwa  ale 
od ywa si  to kosztem np  koniecz-
no ci zastosowania wysokiej tempe-
ratury do przeprowadzenia desorpcji

owszechnie adane pod kątem  zykosorpcji i chemisorpcji są materiały 
w lowe  w iel aktywny  ra  t  nanorurki i inne struktury niskowymia-
rowe  Takie materiały powstają najcz ciej w wyniku spalania różnych 
postaci w la  w lowodorów lu  iomasy w o ecno ci katalizatorów 
i czynników aktywujących np    nCl  ale także chemiczne o 
osadzania z fazy azowej an  C D  

łównymi zaletami  które przycią ają uwa  adaczy te o typu materia-
łów są  niska cena  mała masa  duży stosunek powierzchni do o j to ci 
i o ecno  porów ułatwiająca adsorpcj  wielu cząsteczek wodoru na po-
wierzchni  kazuje si  że ilo  wodoru  jaka może y   zycznie zaad-
sor owana przez te o typu materiały jest niemal liniowo zależna od ich 
powierzchni wła ciwej  Co wi cej  przy o niżonej temperaturze moż-
liwe są do osią ni cia wyższe sto ci zma azynowane o wodoru 
niż dla skompresowane o azu w analo icznych warunkach ci nienia 
i temperatury 

Rys. 7. Symulacja adsorpcji wodoru przez nanostruktury węglowe – ma-
trycę nanorurek (po lewej stronie) i materiał nanoporowaty (po prawej) [4]

Z    T  T Ł    D
ród materiałów o atych w wodór  czyli zawierających wiele ich ato-

mów w swoich wzorach chemicznych  wyróżni  można rupy takie jak  
wodorki  orowodorki  linowodorki  czy amido orany  artymi uwa i 
materiałami w kontek cie wła nie ma azynowania wodoru są także 
amido orany i linowodorki  
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śród bogatych w  wodór materiałów, 
rozważany jest jeszcze jeden szczegól
ny wodorek, a  mianowicie , 
szczególnie w  postaci ciekłej. ego 
skroplenie i  przechowywanie w  tej or
mie nie wymaga tak niskiej temperatu
ry i  wysokiego ciśnienia jak skroplenie 
wodoru, przez co jest energetycznie 
i ekonomicznie korzystniejsze. Do tego, 
w przeciwieństwie do czystego wodoru, 
zbiorniki nie muszą by  zbudowane z tak 
nieprzenikalnych, wielowarstwowych 
materiałów, dzięki czemu są lżejsze 
i mniejsze.

łównym założeniem tego pomysłu jest 
rozkład amoniaku do wodoru i  azotu, a  do 
tego konieczne jest jednak zastosowanie 
odpowiednich katalizatorów. 

stnieją dziesiątki badań, których celem 
jest znalezienie optymalnej kombinacji 
katalizator promotor podłoże, dla któ
rej rozkład byłby najbardziej e ektywny, 
zachodził w jak najniższej temperaturze, 
a dodatkowo użyte materiały miały cenę 
akceptowaną w użyciu komercyjnym.

pośród katalizatorów metalicznych naj
większym zainteresowaniem cieszą się 
te na bazie rutenu, m.in. z promotorami 
opartymi na związkach potasu, z  pod
łożem z nanorurek węglowych, g  lub 

i 2.

adą amoniaku jako potencjalne o ma a-
zynu wodoru jest niekorzystny wpływ te o 
związku i ewentualnych produktów u ocz-
nych je o rozkładu na wydajno  o niw 
paliwowych  te o powodu nieodzownym 
elementem adań nad amoniakowymi ma a-
zynami wodoru jest skuteczne odseparowa
nie paliwa wodorowego zarówno od azotu, 
jak i resztek amoniaku  

omimo te o  że dost pne są komercyjne 
rozwiązania do rozdzielania mieszaniny tych 

azów za pomocą tzw  adsorpcji zmienno-
ci nieniowej  nie są one idealnym rozwiąza-
niem  e wz l du na wieloetapowo  pro-
cesu i różne pułapki używane do adsorpcji 
poszcze ólnych zanieczyszczeń  urządzenia 
te zajmują dużą o j to  a ponadto są sto-
sunkowo dro ie  co uniemożliwia ich mo ilne 
wykorzystanie  

Dru im sposo em oddzielania wodoru  tym 
razem jednoetapowym  są mem rany selek-
tywne  polimerowe  ceramiczne lu  meta-

liczne  które przepuszczają jedynie ten az  Najlepszą selektywno  wykazują mem rany palla-
dowe  ale ze wz l du na ich koszt  rane pod uwa  są również inne rozwiązania  jak np  stopy 
niklu czy mem rany wanadowe powlekane palladem 

Ł  Z  D
dr ną rupą materiałów o atych w wodór  są w lowodory ciekłe  tzw  ciekłe or aniczne 

wodorki i uid r anic ydrides   punktu widzenia ma azynowania wodoru rozważa 
si  pary związków aren-cykloalkan  np  enzen-cykloheksan lu  toluen-metylocykloheksan  które 
mo ą ule a  odwracalnemu uwodornieniu  

ozważane węglowodory nasycone są związkami bogatymi w wodór, jednak w tym kon
tekście istotne jest przeprowadzenie reakcji uwalniania wodoru. ależy wykona  to w taki 
sposób, aby nie doprowadzi  do całkowitej jego utraty, a jedynie do utworzenia węglowo
dorów aromatycznych e ektywna pojemnoś  masowa to ok. –  wag. .

iemniej, tak powstałe chemiczne magazyny wodoru mają wiele zalet – są ciekłe, nie re
agują z wilgocią w powietrzu i nie wymagają utrzymywania niskich temperatur. Dodatkowo, 
obecnie istniejąca in rastruktura paliwowa jest przystosowana do pracy z ciekłą benzyną, 
a więc jej mody kacja byłaby dużo łatwiejsza.

astosowanie katalizatorów metalicznych np  platyny czy niklu  lu  dwumetalicznych jak np  
t r  Ni u  t d  osadzonych na różne o typu podłożach umożliwia endotermiczny proces 

odwodornienia  który ył y dodatkowo wysoko selektywny  dru iej strony katalizowane uwo-
dornienie arenów jest procesem już do  do rze znanym  ciąż poszukiwane są takie rozwiąza-
nia  które mo ły y o niży  wyma ane temperatury  nie tylko za pomocą różnych katalizatorów  
ale np  podstawiając atomy w la w w lowodorach atomami azotu  

echanizmy znajdujące si  wewnątrz używanych dzi  samochodów  pompy paliwowe  układy 
wtryskowe itd  są zdolne do porcjowania i przesyłania cieczy w odpowiedni sposó  co znacząco 
upraszcza kwestie projektowania samochodów zasilanych wodorem.

Jedną z ranych pod uwa  opcji wykorzystania  jest również sam transport wodoru na duże 
odle ło ci mi dzy producentem  a stacją tankowania za pomocą cystern używanych dotychczas 
w przewozie enzyny ys   ten sposó  katalizatory i ewentualna podwyższona temperatura 
mo ły y y  używane jedynie podczas opróżniania i napełniania całej o j to ci cysterny  a stacje 
mo ły y dystry uowa  paliwo w dowolnej innej formie  

Rys. 8. Schemat procesu transportu wodoru przy pomocy cystern z ciekłymi organicznymi wodorkami [4]
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Doś  podobnym pomysłem wykorzystującym ciekłe paliwa organiczne jest magazynowanie wodoru w  postaci związanej w  T U 
   . ba te związki zawierają doś  dużą iloś  wodoru – odpowiednio 12,  oraz ,  wag., który mógłby by  odwracal

nie uwalniany.

rzełomowym rozwiązaniem w kwestii uwalniania wodoru z metanolu yło użycie metaloor anicznych kompleksów rutenu m in  u Cl C
N C i r  w roztworze wodnym Na  lu   przeciwieństwie do standardowe o reformin u parowe o  do wytworzenia wodoru nie 

jest potrze ne użycie podwyższone o ci nienia i temperatury powyżej C  a reakcja dehydro enacji zachodzi w tych warunkach poniżej C 
w standardowym ci nieniu otoczenia  ydzielony az składa si  jednak z  i C  w molowym stosunku  

ozkład dru ie o z paliw  kwasu mrówkowego zachodzi  może z kolei na dwa sposo y  prowadząc do powstania dwutlenku w la i wodoru lu  
wody i tlenku w la  Używając odpowiednie o katalizatora  możliwe jest wymuszenie prze ie u z odne o jedynie z pierwszą z tych cieżek  Co 
wi cej  te o typu dehydro enacja może zachodzi  w temperaturze rz du C  co stanowi o romną zalet  ma azynów opartych na kwasie mrów-
kowym  Jednym z przykładów przetestowanych w o niwach paliwowych jest układ C N C  z różne o typu katalizatorami metaloor anicz-
nymi na azie rutenu np  uCl h  dzie stopień konwersji przekracza 

Niestety dodatek katalizatorów i dodatkowych su stratów reakcji o niża znacząco pojemno ci te o typu układów  co o ecnie wyklucza C  
z rona potencjalnych chemicznych ma azynów  

T  Z
Jednym z naj ardziej o iecujących sposo ów ma azynowania o romnych ilo ci wodoru są kawerny solne  wyeksploatowane złoża ropy i azu  jak również 
zawodnione struktury porowate  d kilkudziesi ciu lat jest on skutecznie i ezpiecznie ma azynowany jest m in  w Teesside w ielkiej rytanii oraz w po-

liżu atoki eksykańskiej w Teksasie ta ela  

Tabela 1. Kawerny solne do magazynowania wodoru w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii [8]

eolo ia  eolo y Clemens U A oss luff U A Teesside U

perator  perator wysad solny  domal salt wysad solny  domal salt złoże pokładowe  edded salt   

a azynowany płyn  tored uid Conoco hilips ra air a ic etroleum

Data powstania rok   Commissioned year wodór  hydro en wodór  hydro en wodór  hydro en

j to  m   olume m

ł oko  m   eference depth m      

akres ci nienia ar   ressure ran e ar

akres ci nienia ar   ressure ran e ar - -

ożliwa pojemno  azu wła ciwe o mln k
ossi le workin  as capacity  io k

ród o iektów eolo icznych dost pnych w olsce możemy wyróżni  szcze ólnie  kawerny solne oraz wyeksploatowane złoża azu  

awerny solne
awerny solne to obiekty powstające w wysadach solnych poprzez wyługowanie z nich soli.

Na pierwszy rzut oka mają one same zalety  łównie ze wz l du na odpowiednią szczelno  a jedyną dro ą możliwych wypływów wodoru jest odwiert  
onieważ nie są to o iekty porowate  ich wydajno ci zatłaczania oddawania wodoru są ardzo wysokie  ożna w nich tworzy  mieszanki wodoru z meta-

nem w dokładnie zaplanowanych proporcjach  

ają one jednak również wady  do których należą  duże koszty łu owania kawern  znaczne zużycie słodkiej wody do ich wypłukiwania oraz konieczno  
utylizacji powstałych przy ich udowie solanek  To premiuje lokalizacje udowy w po liżu morza i koncepcj  oddawania tam solanek co jednak udzi duże 
wątpliwo ci ekolo ów  

ozmieszczenie wysadów solnych na terenie kraju jednoznacznie warunkuje miejsca budowy tego typu magazynów, jednak lokalizacje te 
mogą nie by  optymalne w kontekście transportu zmagazynowanego wodoru mając na uwadze koszty budowy sieci gazociągów i pó niej
szego przesyłania gazu  .
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yeksploatowane złoża gazu
Do zalet tych o iektów eolo icznych można zaliczy  znane położenie  w znacznej cz ci o-
tową infrastruktur  napowierzchniową  znaną o j to  i ci nienie początkowe azu ziemne o  

iadomo również  że to złoże yło szczelne dla metanu  Do wad należy  mniejsza elastyczno  
w wielko ci zatłaczania i po ierania azu  Je li ma azyn ma y  równocze nie mieszalnikiem 
wodoru z azem ziemnym to proces mieszania dzie prze ie ał na powierzchni

eśli taki obiekt ma by  dostosowany do magazynowania wodoru, konieczne jest zwery  
kowanie szczelności odwiertów dla wodoru oraz odporności skał uszczelniających.

odór może wchodzi  w reakcje z różnymi minerałami  dlate o trze a przeprowadzi  kom-
pleksowe adania je o wpływu na przestrzeń porową  Dodatkowym elementem są możliwe 
reakcje mikro iolo iczne związane z o ecno cią akterii  Do te o dochodzi analiza sorpcji  

ażdy potencjalny ma azyn wodoru w wyeksploatowanym złożu azowym musi zosta  pod-
dany kompleksowym adaniom petro  zycznym  petro ra  cznym  eochemicznym i mikro io-
lo icznym  

 D  Z  Z  D U

czywiste jest  że uwolnienie potencjału wodoru w zakresie tworzenia prawdziwie zdekar onizowa-
nych społeczeństw i ospodarek dzie zależe  od okre lenia naj ardziej odpowiedniej metody prze-
chowywania dla każde o zastosowania  Nie chodzi tylko o możliwo ci techniczne  każde podej cie 
musi y  ekonomicznie opłacalne  rzedstawione powyżej metody ma azynowania są znane i stoso-
wane w przemy le od wielu lat  

Doskonale wiemy  że nauka nie stoi w miejscu  w ostatnim czasie zespół mi dzynarodowych naukow-
ców z ancaster Uni ersity w ielkiej rytanii odkrył nowy materiał wykonany z wodorku man anu  
który może przechowywa  czterokrotnie wi cej wodoru w tej samej o j to ci  co o ecne technolo ie 
o niw paliwowych Nie wyma a również zewn trzne o o rzewania i chłodzenia Chociaż adania 
koncentrowały si  na samochodach nap dzanych wodorem  implikacje te o odkrycia mo ą ostatecz-
nie pój  dalej  a y pomóc w otwarciu masowe o rynku wodoru

nny zespół  wchodzący w skład andia Na-
tional a oratories złożony z naukowców 
zajmujących si  materiałami i informatykami 
wraz z kilkoma mi dzynarodowymi współpra-
cownikami sp dził ponad rok na tworzeniu  
nowych stopów i modelowaniu setek innych  

okazują one jak uczenie maszynowe może 
pomóc przyspieszy  przyszło  ener ii wodo-
rowej  ułatwiając jej stworzenie infrastruktury 
wodorowej dla konsumentów

 aką rolę może odegra  wodór w  mikście 
energetycznym  zy przyczyni się do po
prawy jakości życia na naszej planecie  ak 
wygląda in rastruktura przesyłowa w  ol
sce  o odpowiedzi na nurtujące pytania 
zapraszamy aństwa do lektury kolejnych 
numerów biuletynu UDT T .

iteratura

w ww ep-sa pl aktualnosci chiyodas-
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ednym z istotnych niebezpieczeństw, występujących szczególnie w państwach uprzemysłowionych, jest zagrożenie poważnymi awariami 
przemysłowymi, które często mogą mie  katastro czne skutki. ą to awarie w obiektach technologicznych lub magazynowych, w których 
znajdują się duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia, życia i środowiska substancji chemicznych. Unia uropejska stworzyła ramy prawne 
wskazujące sposoby przeciwdziałania i zarządzania ryzykiem w zakładach przemysłowych uznanych za niebezpieczne.

Z Ł D  DU  
 Z Z  

Z  
– D T   

Z ZT  
Ł ZU

tarszy pecjalista
Urządzeń Ci nieniowych 
Dział Urządzeń Ci nieniowych
Urząd Dozoru Techniczne  

ddział we rocławiu

Ł 

łówny pecjalista
Urządzeń Ci nieniowych 
Dział Urządzeń Ci nieniowych
Urząd Dozoru Techniczne  

ddział we rocławiu
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Na przestrzeni lat na wiecie wystąpiły poważne kata-
strofy przemysłowe oraz awarie  które stanowią przy-
kłady typowych scenariuszy  je li chodzi o ich prze ie  
oraz rodzaj powodowanych skutków  ilka przykładów 

 poniżej

li orou h  ielka rytania   czerwca  r  

wyniku p kni cia -calowe o rurocią u uwolniło si  
około  t orące o C  ciekłe o cykloheksanu znaj-
dujące o si  pod ci nieniem  arów  Utworzona mie-
szanina par te o związku chemiczne o i powietrza spo-
wodowała eksplozj  o sile równoważnej wy uchowi  
t trotylu TNT  skutek katastrofy mier  poniosło  
pracowników zakładu   odniosło o rażenia  a kilkaset 
osó  prze ywających poza terenem zakładu  dotkn ły 
różne skutki wy uchu  akład został całkowicie zrujno-
wany w promieniu ok   km  poza je o terenem również 
wystąpiły znaczne zniszczenia

e eso  łochy   lipca  r

reaktorze ył prowadzony proces produkcji -tri-
chlorofenolu  wyniku niekontrolowane o doprowadze-
nia pary wodnej do reaktora  nastąpiła wałtowna reak-
cja e zotermiczna  Temperatura osią n ła ok  C  
co spowodowało wałtowny wzrost ci nienia i otwarcie 
zaworu ezpieczeństwa  uwolnienie do atmosfery oko-
ło  t orących su stancji chemicznych w tym  k  
dioksyn TCDD  wyniku katastrofy ok   ha sto za-
ludnione o o szaru zostało skażone ok   mieszkań-
ców yło poszkodowanych w wyniku zatrucia  szary 
skażone wyłączono z ospodarki rolnej na okres  lat

hopal  ndie   rudnia  r

wyniku prac serwisowych doszło do uwolnienia po-
nad  ton izocyjanianu metylu C  który w postaci 
ci ższe o od powietrza azu rozprzestrzenił si  po ok  

-milionowym mie cie  wyniku tej katastrofy mier  
poniosło około  tys  osó  U około  tys  osó  odno-
towano ci żkie przypadki utraty zdrowia  terenu skaże-
nia ewakuowano kilkaset tys  osó

Czechowice-Dziedzice   czerwca  r

wyniku uderzenia pioruna w kopuł  z iornika ma azy-
nowe o ropy naftowej doszło do je o pożaru   ozprze-
strzeniający si  o ień doprowadził do wy uchu  z iorni-
ków ropy naftowej  wyniku katastrofy z in ło  osó  
ponad  zostało rannych

Te as City  tany jednoczone   marca  r

odczas rozruchu instalacji na wydziale izomeryzacji do-
szło do zakłóceń kontroli poziomów kolumny  Nastąpiło 
przekroczenie poziomów alarmowych  nadmierny wzrost 
temperatury  utrata kontroli nad parametrami procesowy-
mi  co doprowadziło do wałtowne o parowania  wzro-
stu ci nienia  wyrzutów ra natu i w konsekwencji  do 
eksplozji oraz pożaru  wyniku tej katastrofy mier  po-
niosło  osó  licz a rannych wynosiła ponad 

 potrzebie ochrony środowiska mówiło się już pod koniec lat 0. 
 dniu 2  maja 1  r. na sesji Zgromadzenia gólnego . U Thant 

– sekretarz Z – przedstawił raport roblemy ludzkiego środo
wiska . Dokument ten po raz pierwszy w historii prezentował opinii 
pu licznej dane wskazujące na zniszczenie rodowiska naturalne o 
i je o niekorzystne konsekwencje  

 Dopiero cią  ło nych awarii w przemy le  m in  eksplozja w fa-
ryce her icydów i pestycydów w miejscowo ci e eso  skłoniło do 

opracowania i przyj cia w dniu  czerwca  r  przez spólnot  
uropejską dyrektywy  w sprawie nie ezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z niektórymi rodzajami działalno ci 
przemysłowej  znanej również jako dyrektywa  Dyrektywa 

 miała na celu harmonizacj  ustawodawstwa państw człon-
kowskich dotyczące o poważnych wypadków chemicznych  Je o 

łównym celem yło zapo ie anie poważnym awariom z udziałem 
su stancji nie ezpiecznych oraz o raniczenie możliwych skutków 
takich awarii dla zdrowia ludzkie o i rodowiska

 olejne incydenty związane z poważnymi awariami na wiecie 
doprowadziły do zmian w dyrektywie  Dnia  rudnia  
r  została ostatecznie przyj ta dyrektywa    
w sprawie kontroli nie ezpieczeństwa poważnych awarii związanych 
z su stancjami nie ezpiecznymi  e eso  wprowadziła mi dzy in-
nymi system klasyfikacji su stancji nie ezpiecznych toksycznych  
łatwopalnych wy uchowych i nie ezpiecznych dla rodowiska  oraz 
okre liła ilo ci pro owe dla niektórych typów  kate orii i rup takich 
su stancji  Dyrektywa   została oparta na innowacyjnych 
koncepcjach  wprowadziła nowy system zarządzania ezpieczeń-
stwem  chroniący przed nie ezpiecznymi awariami oraz system ich 
kontrolowania  dyrektywie dokładnie przedstawiono o owiązki 
prowadzące o zakład z nie ezpiecznymi su stancjami oraz kompe-
tencje władz pu licznych każde o z krajów Unii uropejskiej

 Aktualnie o owiązująca Dyrektywa U  zwana również 
Dyrektywą   została przyj ta przez arlament uropejski 

 lipca  r  łównym celem jej wprowadzenia jest podniesienie 
poziomu ochrony przed wypadkami w sektorze zakładów stosują-
cych su stancje nie ezpieczne  onadto w dyrektywie wprowadzono 
zmiany w klasyfikacji su stancji nie ezpiecznych  które są spójne 
z o ecnie o owiązującym na terenie Unii uropejskiej lo alnym 

harmonizowanym ystemem lasyfikacji i znakowania Chemika-
liów rozporządzenie C

Zmiany w dyrektywie e eso  dotyczą
- lepsze o dost pu o ywateli do informacji o za rożeniach wyni-

kających z działalno ci zakładów oraz zasad post powania na 
wypadek wystąpienia zdarzenia awaryjne o

- efektywniejsze o udziału zainteresowanej społeczno ci w tworze-
niu planów za ospodarowania przestrzenne o związanymi z zakła-
dami se esowskimi

- za warantowaniu społeczeństwu narz dzi prawnych służących 
e zekwowaniu dost pu do informacji

- sprecyzowania ardziej ry orystycznych przepisów w zakresie 
kontroli zakładów podle ających dyrektywie e eso  w celu 
zapewnienia lepsze o przestrze ania w nich zasad ezpieczeń-
stwa



1/2022  INSPEKTOR Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego

24 INNOWACJE I BADANIA

Z  U   
ej cie olski do Unii uropejskiej wiązało si  m in  z implementacją 

do prawa polskie o dyrektywy e eso  a o ecnie e eso  Jej tre  
została wdrożona do tytułu  Ustawy z dnia  kwietnia  r   ra-
wo ochrony rodowiska Dz U  z  r  Nr  poz   a tre  jej 
załączników do odpowiednich aktów wykonawczych

rzepisy dyrektywy   nie mają zastosowania m in  do  instala-
cji i urządzeń podle łych N  transportu dro owe o  kolejowe o  mor-
skie o i powietrzne o  składowisk odpadów  za rożeń spowodowanych 
promieniowaniem jonizującym enerowanym przez su stancje  wydo-

ywania kopalin  transportu nie ezpiecznych su stancji rurocią ami

Z  D T  

dyrektywie   wprowadzono de nicje

- zakładu o zwi kszonym ryzyku  

- zakładu o dużym ryzyku  D
znaczają one zakłady  w których znajdują si  su stancje nie ez-

pieczne w ilo ciach co najmniej równych warto ciom wyszcze ól-
nionym w odpowiednich kolumnach załącznika  cz   i

Dla poszcze ólnych su stancji oraz kate orii su stancji ustalono  
warto ci pro owe  mniejszą i wi kszą  kwali kujące instalacj  nie-

ezpieczną zakład odpowiednio do kate orii  lu  D  Tak wi c 
zasada kwali kowania zakładu jako  czy D  uzależniona jest od 
rodzajów oraz ilo ci ma azynowanych su stancji  

Z  Z  Z Ł DU
kre lenie rodzajów i ilo ci znajdujących si  w zakładzie su stancji 

nie ezpiecznych  decydujących o zaliczaniu zakładu o zwi kszonym 
lu  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  zostało przeniesione do 
prawa krajowe o rozporządzeniem ministra rozwoju z dnia  stycznia 

 r  w sprawie rodzajów i ilo ci znajdujących si  w zakładzie su -
stancji nie ezpiecznych  decydujących o zaliczeniu zakładu do takie o 
o zwi kszonym lu  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej Dz U z Nr  poz  

  rozporządzeniu ustalono kryteria kwali kacyjne w  ormie zbioru 
zasad postępowania oraz 2 wykazy niebezpiecznych substancji che
micznych wraz z granicznymi ilościami tych substancji wartościami 
progowymi . ryteria wskazano poniżej.

 ykaz kate orii su stancji stwarzających za rożenia  Ta ela odzaje 
i ilo ci su stancji nie ezpiecznych z uwz l dnieniem kryteriów kwali ko-
wania ich do kate orii su stancji stwarzających za rożenia  ejmuje on 

 działy  za rożenia dla zdrowia Dział  za rożenia zyczne Dział  za-
rożenia dla rodowiska Dział  oraz za rożenia pozostałe Dział 

 Nazwy su stancji nie ezpiecznych  Ta ela 
odzaje i ilo ci su stancji nie ezpiecznych z uwz l dnieniem ich nazw 

i oznaczeń numerycznych  Jest to wykaz su stancji i rup su stancji  
dla których z różnych wz l dów ustalono okre lone warto ci pro owe  
odmienne od przypisanych kate orii  do której dana su stancja została 
zaklasy kowana

ależy przy tym zaznaczy , że wartości progowe zamieszczone 
w  Tabeli 2 szczególne substancje – wyjątki  są nadrzędne wobec 
wartości progowych podanych w Tabeli 1 kategorie .

dy maksymalne ilo ci poszcze ólnych su stancji nie ezpiecznych  
które mo ą znajdowa  si  na terenie zakładu nie przekraczają warto ci 
podanych w Ta elach  i  ww  rozporządzenia  należy podczas zali-
czania zastosowa  procedur  sumowania  na podstawie której zakład 
zostanie zakwali kowany do jednej z  kate orii

 T  Z
umowanie i zaliczanie zakładu do kate orii zwi kszone o lu  duże o 

ryzyka pole a na przeprowadzeniu prostych działań z uwz l dnieniem 
wszystkich rup su stancji nie ezpiecznych w  poniższych wzorów

Dla zakładu zwi kszone o ryzyka 

ilość substancji 1 ilość substancji 2

wartość progowa ZZR 
dla substancji 1

wartość progowa ZZR
dla substancji 2

    +

Dla zakładu zwi kszone o ryzyka D

ilość substancji 1 ilość substancji 2

wartość progowa ZDR 
dla substancji 1

wartość progowa ZDR
dla substancji 2

    +

eżeli otrzymany wynik jest równy lub większy od 1, dany zakład na
leży zaliczy  do kategorii o zwiększonym lub dużym ryzyku ZZ  lub 
ZD  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

U Z
pkt  pream uły do dyrektywy e eso  podkre la si  że wprowa-

dzenie nowej kwali kacji su stancji nie ezpiecznych może mie  niepo-
żądane skutki  tj  ry orom dyrektywy dą podle ały zakłady  które nie 
powodują za rożenia wystąpienia awarii przemysłowej  związku z tym 
przyj to mechanizm proceduralny  umożliwiający wykluczenie danej 
su stancji z wykazu su stancji nie ezpiecznych  rocedura jest urucha-
miana na wniosek państwa członkowskie o  do które o dołącza si  od-
powiednie uzasadnienie niez dne do oceny możliwo ci spowodowania 
przez su stancj  nie ezpieczną o rażeń zycznych oraz szkód dla zdro-
wia i rodowiska  statecznie o wyłączeniu danej su stancji z wykazu 
decyduje arlament i ada uropejska w try ie zmiany dyrektywy  

 Z Ł D
akłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii to nie tylko te  

które ma azynują i przetwarzają su stancje chemiczne o wła ciwo-
ciach toksycznych  wy uchowych i palnych  To również zakłady np  

separacji powietrza A U  wytwarzające i ma azynujące czyste azy 
utleniające oraz mieszaniny azów o potencjale  idisin  ower  
powyżej  a także zaliczanych do azów utleniających

Dyrektywa e eso  nałożyła również na państwa członkowskie o o-
wiązek wprowadzenia zmian  pole ających na dodaniu oleju opałowe-

o ci żkie o do rupy su stancji ropopochodnych  Ten dodatkowy 
termin wynikał z faktu kwali kowania oleju opałowe o ci żkie o  jako 
su stancji stwarzającej za rożenie dla rodowiska wodne o  dla które-

o są przypisane ostrzejsze warto ci pro owe zakład o zwi kszonym 
ryzyku    zakład o dużym ryzyku    niż jak to jest w przy-
padku su stancji ropopochodnych
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Dyrektywa e eso  wprowadza de  nicj  zakładu sąsiednie o  ozumie si  przez to każdy zakład zlokalizowany w takiej odle ło ci od inne o 
zakładu  która zwi ksza prawdopodo ieństwo i skutki awarii

Z  Z Ł D
edłu  wykazu łówne o nspektora chrony rodowiska z dnia  rudnia  r  w olsce zlokalizowanych jest  zakładów duże o ryzyka  

D  i   zakładów zwi kszone o ryzyka D  ozmieszczenie zakładów z podziałem na województwa zaznaczono na mapie

Lubuskie:
ZDR – 8
ZZR – 1

Zachodniopomorskie:
ZDR – 13
ZZR –  8

Łódzkie
ZDR – 8
ZZR – 23Dolnośląskie

ZDR – 19
ZZR – 29

Kujawsko-
-Pomorskie:

ZDR – 12
ZZR – 10

Lubelskie:
ZDR – 12 
ZZR – 8

ałopolskie
ZDR – 11
ZZR – 9

azowieckie
ZDR – 19
ZZR – 51

Opolskie:
ZDR – 11
ZZR –  10

Podkarpackie:
ZDR – 13
ZZR –  23

Podlaskie:
ZDR – 7
ZZR –  9

Pomorskie:
ZDR – 13
ZZR – 12

ląskie
ZDR – 21
ZZR – 35

więtokrzyskie
ZDR – 7
ZZR – 8

armińsko – azurskie
ZDR – 3
ZZR –  7

Wielkopolskie:
ZDR – 18
ZZR –  30

Z  Z Ł D
rowadzący zakład o zwi kszonym ryzyku lu  o dużym ryzyku jest o owiązany do z łoszenia zakładu do aństwowej traży ożarnej oraz o-

jewódzkie o nspektora chrony rodowiska  łoszenie wyma ane jest również w przypadku zakończenia eksploatacji lu  zamkni cia zakładu  
Należy o dokona  co najmniej na  dni przed  uruchomieniem zakładu lu  je o cz ci  Dokładnie tak samo należy postąpi  w sytuacji dokonania 
istotnej zmiany ilo ci lu  rodzaju su stancji nie ezpiecznej al o jej charakterystyki  zykochemicznej  pożarowej i toksycznej  zmiany technolo ii lu  
pro  lu produkcji

rowadzący zakład musi sporządzi   Z    Z Ł . o najmniej raz na 5 lat program 
zapobiegania awariom podlega zmianom wynikającym ze zmiany stanu aktycznego, postępu naukowo technicznego lub analizy zaistnia
łych awarii przemysłowych. eżeli prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku nie dokonuje zmian, to właściwy organ aństwowej 

traży ożarnej wzywa do ich dokonania.
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ro ram zapo ie ania poważnym awariom przemysłowym wdrażany 
jest za pomocą systemu zarządzania ezpieczeństwem  warantu-
jącym odpowiedni do za rożeń poziom ochrony ludzi i rodowiska  

T U Z Z DZ  Z Z T  oparty jest na oce-
nie ryzyka i stanowi element o ólne o systemu prowadzenia zakładu  

systemie zarządzania ezpieczeństwem należy m in  uwz l dni  
funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną anali-
z  za rożeń awarią przemysłową oraz prawdopodo ieństwa jej wystą-
pienia  instrukcje ezpieczne o funkcjonowania instalacji  przewidziane 
dla normalnej eksploatacji instalacji  a także konserwacji i czasowych 
przerw w ruchu  Należy uwz l dni  najlepsze dost pne praktyki mo-
nitorin u funkcjonowania instalacji  umożliwiające podejmowanie 
działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących 
odst pstwo od normalnej eksploatacji instalacji  w tym związanych ze 
zużyciem instalacji i korozją jej elementów

rowadzący zakład o dużym ryzyku dodatkowo jest o owiązany do opra-
cowania TU   Z Z T  w którym musi m in  wykaza  
że zostały zachowane zasady ezpieczeństwa oraz re uły prawidłowe o 
projektowania  wykonania i utrzymywania instalacji  w tym ma azynów 
i urządzeń oraz opracowa  wewn trzny plan operacyjno-ratowniczy  e-
wn trzny plan operacyjno-ratowniczy opracowuje si  na podstawie sce-
nariuszy poważnej awarii przemysłowej wymienionych w raporcie o ez-
pieczeństwie dotyczących zdarzeń  w szcze ólno ci pożarów wy uchów 
i emisji  charakteryzujących si  najniekorzystniejszymi skutkami  lany 
wewn trzne o ejmują swoim zakresem teren zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

a podstawie in ormacji uzyskanych od prowadzącego zakład 
o  dużym ryzyku, komendant wojewódzki aństwowej traży 

ożarnej opracowuje Z T Z   
T Z  D  T U   UT   

Z Ł , położonego poza zakładem o  dużym ryzyku 
z uwzględnieniem ewentualnych oddziaływań transgranicznych. 
Zewnętrzne plany operacyjno ratownicze opracowuje się na pod
stawie scenariuszy zawartych w planach wewnętrznych, których 
skutki zdarzeń wykraczają poza teren zakładu o  dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zatwierdzenie ze
wnętrznego planu operacyjno ratowniczego wymaga udziału spo
łeczeństwa.

 zcze ółowe wyma ania dla raportu o ezpieczeństwie zakładu 
o dużym ryzyku okre la ozporządzenie inistra ozwoju z dnia  
lute o  r Dz U  z  r  poz    a dla wewn trzne o planu 
operacyjno-ratownicze o ozporządzenie inistra praw ewn trz-
nych i Administracji z dnia  czerwca  r  w sprawie wyma ań  jakim 
powinny odpowiada  plany operacyjno-ratownicze Dz U  z  r  poz  

 odo nie jak w przypadku pro ramu zapo ie ania awariom  co 

najmniej raz na  lat należy dokona  analizy raportu o ezpieczeństwie 
i wprowadzi  uzasadnione zmiany  co najmniej raz na  lata przepro-
wadzi  analiz  i prze wiczy  realizacje planu operacyjno-ratownicze o 
wewn trzne o i zewn trzne o

Ł  Z Ł D
rowadzący zakład o zwi kszonym ryzyku  o dużym ryzyku oraz nie dą-

cy zakładem o zwi kszonym ryzyku lu  o dużym ryzyku  dące zakłada-
mi sąsiednimi  współpracują w zakresie wzajemne o informowania si  
o czynnikach mo ących przyczyni  si  do zwi kszenia za rożenia awa-
rią przemysłową lu  po ł ienia jej skutków lu  powodowa  wystąpienie 
efektu domino  omendant ojewódzki aństwowej traży ożarnej  na 
podstawie informacji podanych przez prowadzących zakłady w z łosze-
niu lu  wyników kontroli  ustala rupy zakładów których zlokalizowanie 
wz l dem sie ie może spowodowa  efekt domina  skład rupy za-
kładów mo ą wchodzi  te o zwi kszonym ryzyku  o dużym ryzyku oraz 
nie dące zakładami o zwi kszonym ryzyku lu   o dużym ryzyku

Z Z T  U Z  – Z  UDT
zczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładach dużego 

i zwiększonego ryzyka przypada Urzędowi Dozoru Technicznego. 

ramach działań ustawowych dozorem technicznym o j te są działa-
nia zmierzające do zapewnienia ezawaryjne o funkcjonowania urzą-
dzeń technicznych  które podążają do zapewnienia ezpieczeństwa 
pu liczne o  ykonywanie inspekcji urządzeń ci nieniowych i ezci-
nieniowych oraz rurocią ów technolo icznych podnosi poziom ochro-

ny zakładów  Ale to tylko jedna z dziedzin  w której uczestnicy Urząd 
Dozoru Techniczne o  Działamy też w szeroko rozumianych eksperty-
zach technicznych  adania dia nostyczne i  ekspertyzy z zakresu ez-
pieczeństwa pracy urządzeń technicznych i instalacji podnoszą poziom 

ezpieczeństwa minimalizując ryzyko związane z ich eksploatacją po-
przez wskazywanie najistotniejszych o szarów ryzyka lu  najefektyw-
niejszych sposo ów je o redukcji  

zcze ólnie liskie dyrektywie e eso są ekspertyzy techniczne w za-
kresie analizy za rożeń i oceny ryzyka

 A reliminary azard Analysis   st pna Analiza a rożeń

A  azard and pera ility tudies   Analiza a rożeń i dol-
no ci peracyjnych

C- A  Control azard and pera ility tudies   Analiza a ro-
żeń i dolno ci peracyjnych Automatyki

A ayer of rotection Analysis   Analiza arstw a ezpieczeń

TA ault Tree Analysis   Analiza Drzewa ł dów

TA ent Tree Analysis   Analiza Drzewa darzeń

 afety nte rity e el   oziom Nienaruszalno ci ezpieczeństwa

A unctional afety Assessment   cena ezpieczeństwa 
unkcjonalne o

A ailure ode and ffects Analysis   Analiza odzajów ł -
dów oraz ich kutków

 isk ased nspection   lanowanie nspekcji na odstawie 
Analizy yzyka

Niektóre z nich postaramy si  omówi  w nast pnych wydaniach nspektora
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 T
Jednym z najcz ciej wyst pujących mechanizmów de radacji w prze-
my le ra  neryjnym i petrochemicznym jest korozja  zależno ci od ro-
dowiska pracy  miejsca wyst powania i charakteru powstających u ytków 
korozyjnych możemy wyróżni  jej różne rodzaje  tj  korozja pod izolacją  
korozja w rodowisku kwasu solne o  korozja atmosferyczna  iele przy-
datnych informacji na jej temat  oraz innych mechanizmów de radacji 
można znale  w dokumencie A  ecommended ractice Dama e 

echanisms Affectin  i ed uipment in the e  nin  ndustry

poso y oceny uszkodzeń powstałych w wyniku korozji zostały opisane 
w standardzie A  - A  -  itness or er ice  etodolo ia 
ta dzieli je na trzy rodzaje
�  orozj  o ólną Ý art   Assessment of eneral etal oss
�  orozj  lokalną Ý art   Assessment of ocalized etal oss
�  orozj  wżerową Ý art   Assessment of ittin  Dama e

prezentowanym opracowaniu przy liżony zostanie sposó  post po-
wania w przypadku wykrycia korozji o charakterze lokalnym   

T Z Z 
kspert Urządzeń 

Ci nieniowych
Dział ceny odno ci
Urząd Dozoru Techniczne o

ddział w dańsku

T U Z  
pecjalista ds  ozwoju 
adań a oratoryjnych
ydział adań ateriało-

wych i kspertyz
Centralne a oratorium 
Dozoru Techniczne o

U Z ŁU
łówny pecjalista ds  oz-

woju adań a oratoryjnych
ydział adań ateriało-

wych i kspertyz
Centralne a oratorium 
Dozoru Techniczne o

 U C N C  DAN AC  U T NU N T  T C N A  C T  U AN   A T U  
AN C   T D  TN   C  T AT A TA T A   C A   A NT AN   T N  

C T N  NA  C A A  D AT  A T  D   D ADC N A  N T  UDT  T  A U   N N J-
 A T U  TAN  N   A N  U T U JN  T   AN  U C U

FITNESS FOR SERVICE
  U U 

Z 
U T  

Z
CZĘŚĆ 3



 Z D TU Z
Analizie zostało poddane kolano rurocią u służące o do transportu 
aminy o atej  trakcie okresowych pomiarów ru o ci wykryto po-
cienienia na zewn trznej tworzącej kolana  ozostała ru o  mate-
riału yła mniejsza od wyma anej  wynoszącej minimum mm  o-

ec te o faktu podj to pró  przeprowadzenia oceny kolana z odnie 
z metodolo ią itness or er ice  zcze ółowe informacje dotyczące 
analizowane o komponentu przedstawiono w Ta licy 

Tablica 1. Dane dotyczące analizowanego kolana rurociągu

ateriał kolana A T  A  rade 

arametry o liczeniowe
Ci nienie  P
Temperatura  T

a   
C

rednica zewn trzna rurocią u   D mm

ru o  nominalna  tnom mm

FCA = FCAml mm

Napr żenia dopuszczalne  Sa a

spółczynnik wytrzymało ciowy złą-
cza o wodowe o i wzdłużne o  Ec  i EL

ru o  wynikająca z o ciążeń 
dodatkowych  tsl

mm

T T  T  U T U 
Z

etodolo ia itness or er ice podaje wyma ania i wskazówki zwią-
zane z oceną u ytków korozyjnych  Dotyczą one m in  do oru siatek 
pomiarowych  wymiarowania wykrytych pocienień czy też konieczno ci 
przeprowadzenia dodatkowych adań NDT złączy spawanych znajdują-
cych si  z yt lisko u ytków korozyjnych

ierwotnie wykonane adania okresowe kilka pomiarów ru o ci na 
kolanie  nie pozwoliły na scharakteryzowanie powstałe o u ytku koro-
zyjne o oraz przeprowadzenie oceny z odnie z metodolo ią itness or 

er ice  związku z tym konieczne yło ich powtórzenie  Ultrad wi ko-
we pomiary ru o ci zrealizowano z odnie z siatką pomiarową przed-
stawioną na ysunku  Uzyskanie wi kszej licz y punktowych odczytów 

ru o ci pozwala na dokładniejsze oszacowanie wymiaru powstałe o 
u ytku korozyjne o zarówno w kierunku o wodowym  jak i wzdłużnym

Rysunek 1. Schemat siatki pomiarowej wykorzystanej podczas badań

 D
yniki ultrad wi kowych pomiarów ru o ci zestawiono w Ta licy  a-

rejestrowane zmiany ru o ci potwierdzają lokalny charakter wykryte o 
u ytku korozyjne o  ocienienie zlokalizowane jest na zewn trznej two-
rzącej kolana  kre lono minimalną zmierzoną ru o  tmm mm  

szacowany został także zasi  wyst powania pocienienia  ymiar 
o wodowy  c mm  a wymiar wzdłużny  s mm patrz ysunek  

romadzone dane pozwalają także na wyznaczenie krytycznych pro  li 
ru o ci an  Critical Thickness ro  le  CT  wodowy i wzdłużny 

CT  przedstawiono na ysunku  ostały one wykorzystane w dalszej 
cz ci analizy

Tablica 2. Wyniki pomiarów grubości

-

Rysunek 2. Schematyczne przedstawienie zasięgu występowania lokalne-
go ubytku korozyjnego
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U T  T D  
A y możliwe yło przeprowadzenie oceny z odnie z art   Assess-
ment of local metal loss  konieczne jest spełnienie poniższych założeń  
�  Temperatura raniczna dla materiału  z które o wykonano kolana ruro-
cią u wynosi C w  Ta le  A  - A  -  Temperatu-
ra projektowa rurocią u jest od niej niższa  urocią  nie pracuje w wa-
runkach pełzania

�  wyniku analizy dokumentacji technicznej urządzenia stwierdzono  
że na rurocią  nie działają dodatkowe o ciążenia  Nie powoduje to tym 
samym zwi kszenia ru o ci o liczeniowej analizowanych kolan ruro-
cią u

�  arunki pracy rurocią u nie pozwalają na zakwali  kowanie oceniane o 
kolana jako komponentu typu A w  A  - A  -  olana na-
leży sklasy  kowa  jako komponenty typu  klasy   patrz ysunek 

�  olana sklasy  kowane jako komponenty typu  klasy  zostaną podda-
ne ocenie na poziomie  e el  Assesment

Rysunek 3. Kategoryzacja komponentów typu A 

  U U
tym rozdziale przy liżone zostaną poszcze ólne kroki wyma ane do 

zrealizowania podczas prowadzenia oceny

rok 1 – yznaczenie krytycznych pro  li grubości patrz ysunek .

Rysunek 4. Krytyczne profi le grubości

rok 2 – kreślenie wartości
trd  mm
tc = trd – FCA   -   mm

rok  – kreślenie wartości
tmm  mm
s  mm
c  mm

rok  – yznaczenie parametrów

tmm - FCAml  - 
Rt =  =

tc

s   
 =Dtc   

D = D  - trd  FCAml   -         mm

λ = 

rok 5 – prawdzenie poniższych warunków

Rt    

arunek jest spełniony.

tmm - FCAml   -  mm    mm

arunek jest spełniony.

rok 

celu wyznaczenia warto ci

D - YB  tc - MA
MAWPC = 

tc - MA
Lf

SEc

onieczne jest wyznaczenie współczynnika orenza f

D  + D   
Rm = mm =  = 

prawdzenie warunku

Rm

tc

   =  = 

arunek jest spełniony.

tosujemy współczynnik orenza dla θ  lokalne pocienienie zlokali-
zowane na zewn trznej tworzącej

f = =  

Rb

Rm

  

Rb

Rm

  

Rb mm w  standardu A  
YB    na podstawie rozdziału C  A  - A  -  
MA  
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MAWPC =    a = 

SEc

Lf

tc - MA 2   
 2 

D - YB31 (tc - MA)  -    - 

- 

yznaczenie warto ci

MAWPL =  MPa
-   - - 

MAWPL = 
D - YB t- tsl - MA

SEL t- tsl - MA

    - - 

yznaczenie warto ci MAWP

MAWP = min MAWPC  MAWPL   min   MPa

rok  – yznaczenie współczynnika  dla wzdłużnego T .
rocedura wyznaczania współczynnika  jest o szerna  yma a ona 

m in  podzielenia pro  lu ru o ci na podsekcje  Dla każdej z nich wy-
znacza si  cząstkowe warto ci i  Należy okre li  minimalną warto  

i

Rysunek 5. Krytyczny profi l grubości podzielony na podsekcje

yznaczenie warto ci  dla podsekcji s

 s    mm

A   = s   tc    mm

A    -     -      -      -  

A    mm

  s   
Dtc   

λ =   = =

M t
    -  λ  λ  -  λ   λ  

- λ     - λ  -    - λ     - λ  

-    - λ    - λ

M t -      -       

-     -  -  -   -  
 -  -     -  

M t
   

RSF  = = =

A
A

 -  - 

A
AM t

 -  - 

analo iczny sposó  wykonano o liczenia dla kolejnych podsekcji  
trzymane parametry zestawiono w Ta licy  

Tablica 3. Parametry wyznaczone dla każdej z podsekcji

odsekcja si mm λi Ai mm A0
i mm Mt

i RSFi

inimalna warto  współczynnika  wynosi 

RSFmin

yznaczanie współczynnika  jest żmudne  zależno ci od otrzyma-
ne o pro  lu ru o ci  o liczenia należy prowadzi  rozpoczynając od róż-
nych punktów początkowych  tak a y wyznaczy  minimalną warto  

rok  – prawdzenie warunku

RSF  RSFa

    ałsz. arunek nie jest spełniony.

Urządzenie nie może y  eksploatowane przy A  wyznaczonym wkroku 

yznaczenie warto ci MAWPr

MAWPL = MAWP =  = MPa
RSFa

RSF

MAWPr = MPa ≥ P = MPa

rok  – prawdzenie poniższego kryterium

c ≤ s
Ec

EL

1

1
   

arunek jest spełniony.

olano rurociągu spełnia kryteria oceny wg  5 1  1 itness 
or er ice – art 5 – ssessment o  local metal loss – e el 2 ssesment.
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D U     
�  Na podstawie przeprowadzonej analizy wy-
kazano  że kolano rurocią u  mimo powsta-
łe o u ytku korozyjne o  może y  nadal 
eksploatowane

�  rzyj ta do oceny warto  CA CAml mm 
odpowiada wielko ci u ytku korozyjne o  
który powstanie po  latach eksploatacji  

kres ten można uzna  za czas dalszej ez-
piecznej eksploatacji  

�  ałożenia przyj te do o liczeń  w szcze ól-
no ci te oparte o szy ko ci korozji  powinny 

y  stale monitorowane i wery  kowane

 T    Z Z

Ai o szar u ytku materiału na odcinku uwz l dniający wpływ FCAml area of metal loss based on including the effect of FCAml

A0
i pierwotny o szar materiału na odcinku si

original metal area based on si

D0
zewn trzna rednica cylindra  stożka w miejscu wady  dennicy sferycznej lu  eliptycznej skory owana odpowiednio o  
i CA
outside diameter of the cylinder, cone (at the location of the fl aw), sphere, or formed head corrected for LOSS and FCA

FCA naddatek na korozj  mający zastosowanie do o szaru z dala od miejsca u ytku materiału
Future Corrosion Allowance applied to the region away from the metal loss

FCAml
nadd atek na korozj  mający zastosowanie do o szaru u ytku materiału
Future Corrosion Allowance applied to the region of metal loss

λ parametr charakteryzujący wymiar wzdłużny wady
longitudinal fl aw length parameter

λi przyrostowy parametr charakteryzujący wymiar wzdłużny wady
incremental longitudinal fl aw length parameter

λc
parametr charakteryzujący wymiar o wodowy wady
circumferential fl aw length parameter

MA naddatek stosowany w przypadku elementów wintowanych
mechanical allowances (thread or groove depth); for threaded components, the nominal thread depth (dimension h of ASME B.1.20.1) shall apply.

MAWP maksymalne dopuszczalne ci nienie ro ocze nieuszkodzone o elementu
Maximum Allowable Working Pressure of the undamaged component

MAWPc maksymalne dopuszczalne ci nienie ro ocze dla napr żeń o wodowych
Maximum Allowable Working Pressure based on the stresses in the circumferential or hoop direction

MAWPL maksymalne dopuszczalne ci nienie ro ocze dla napr żeń wzdłużnych
Maximum Allowable Working Pressure based on the stresses in the longitudinal direction

MAWPr zredukowane maksymalne dopuszczalne ci nienie ro ocze dla uszkodzone o elementu
reduced maximum allowable working pressure of the damaged component

Mt
współczynnik oparty na wzdłużnym zasi u TA dla wady przechodzącej przez cian
Folias factor based on the longitudinal extent of the LTA for a through-wall fl aw

Rb
promień i cia kolana
centerline bend radius

Rm
redni promień elementu

mean radius of the component; use the large end radius for a conical shell.

Rt
pozostały stosunek ru o ci
remaining thickness ratio

RSF o liczony współczynnik wytrzymało ci w oparciu o zasi  południkowy TA
computed remaining strength factor based on the meridional extent of the LTA

RSFa
dopuszczalny współczynnik wytrzymało ci
allowable remaining strength factor

RSFi  dla aktualnie ocenianej podsekcji
 for the current subsection being evaluated

si przyrostowy wzdłużny zasi  lu  dłu o  o szaru lokalnej utraty materiału
longitudinal extent or length increment of metal loss

tc
ru o  ciany z dala od o szaru uszkodzeń w stanie skorodowanym

wall thickness away from the damaged area adjusted for LOSS and FCA , as applicable

tlim
ru o  strukturalna

limiting thickness

tmm
minimalna zmierzona ru o  okre lona w momencie oceny
minimum measured thickness determined at the time of the inspection

tnom
nominalna lu  rzeczywista ru o  elementu skory owana o ujemną odchyłk  stosownie do przypadku
nominal or furnished thickness of the component adjusted for mill under tolerance as applicable

trd
jednolita ru o  z dala od miejscowe o miejsca u ytku metalu  ustalona na podstawie pomiarów ru o ci w czasie oceny
uniform thickness away from the local metal loss location established by thickness measurements at the time of the assessment
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D T
CZĘŚĆ 4 – OBLICZENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
USZKODZENIA ELEMENTÓW CIŚNIENIOWYCH W WYNIKU 
KOROZJI LUB EROZJI WG API RP 581 3RD EDITION 2016

T Z Z

kspert Urządzeń Ci nie-
niowych
Dział ceny odno ci 
Urząd Dozoru 
Techniczne o 

ddział w dańsku

olejna już  cz  cyku artykułów dotyczących modelowania ryzyka urządzeń ci nienio-
wych z wykorzystaniem metodolo ii  isk- ased nspection  po wi cona jest o licze-
niom prawdopodo ieństwa uszkodzenia  powstałych w skutek oddziaływania mechani-
zmów de radacji powodujących korozj  lu  erozj  elementów ci nieniowych urządzeń

odstawy metodolo ii  i o liczeń prawdopodo ień-stwa oraz  modelowanie konsekwen-
cji uszkodzenia C  omówiono w po-przednich artykułach z te o cyklu  które ukazały si  
w u ie łorocznych wydaniach iuletynu N T

  części 2 niniejszego cyklu artykułów, który ukazał się w  nume
rze 2021 iuletynu T  przedstawiono ogólnie zasady 
wyliczania ryzyka, w  tym prawdopodobieństwa uszkodzenia z  wy
korzystaniem współczynnika uszkodzenia D  Damage actor  oraz 
pokazano ogólne zasady wyznaczania współczynnika uszkodzeń, 
uwzględniającego wpływ oddziaływania kilku aktywnych mechani
zmów degradacji na prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia.

skazany w tytule artykułu standard A    isk- ased nspection 
ethodolo y  third edition    zawiera w rozdziale  metodyk  wy-

liczenia współczynnika D  dla pocienień wynikających z mechanizmów 
de radacji oddziaływujących na wewn trzną powierzchni  elementów 
urządzenia  którą przedstawi  w dalszej cz ci  

ocienienia znajdujące się od strony zewnętrznej urządzenia, np. 
w wyniku korozji atmos erycznej czy korozji pod izolacją, rozpatrywa
ne są oddzielnie. Zasady wyznaczenia współczynnika D  dla elemen
tów ze stali errytycznych zawarte są w rozdziałach 15 i 1    5 1.

ddziaływanie korozyjne na stale austenityczne od strony ze
wnętrznej urządzenia ujęte jest w ww. normie jako mechanizm pę
kania chlorkowego hloride tress orrosion racking , dla któ
rego modele wyznaczenia D  zawarto w  rozdziałach 1  i 1  tego 
standardu.

racamy zatem do wyznaczenia współczynnika uszkodzeń D  od 
strony wewn trznej elementu  który jest jednym z najistotniejszych 
modeli stosowanych w  ponieważ każda analiza przeprowadzana 
z odnie ze standardem A    musi uwz l dnia  ocen  konstruk-
cji w związku z możliwymi u ytkami ru o ci cianek je o elementów  

poprzednich artykułach z tej serii podkre lono istot  danych przyj-
mowanych do analizy  ponieważ mi dzy innymi od ich wiary odno ci 
i jako ci zależe  dą otrzymane wyniki o liczeń  

yniki obliczeń ryzyka w  zależą od wiarygodności i  jakości 
danych przyjętych do analizy.
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akie podstawowe dane są zatem potrzebne dla każdego elementu, aby przeprowadzi  analizę  

W tabeli 1 przedstawiono dane, które należy zebrać przed analizą, określone w standardzie API RP 581 w czterech tablicach wymienionych poniżej:

A
 

 

Ta le   asic Component Data e uired for Analysis minimalny zakres danych
Ta le   Component and eometry Types ased on the uipment Type rodzaj elementu i urządzenia
Ta le   e uired eometry Data ased on the eometry Type dane o eometrii elementu
Ta le   Data e uired for Determination of the Thinnin  Dama e actor dane używane w o liczeniach współczynnika uszkodzenia 
D  dla pocienień

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych do analizy RBI dla każdego analizowanego elementu, z uwagi na pocienienia wewnętrzne 

pis danych omentarz

Data rozpocz cia eksploatacji 
tart Date

Data oddania elementu do eksploatacji

ru o  
Thickness  mm

ru o  elementu używana do o liczenia D  która może y  ru o cią rzeczywistą 
w stanie dostawy lu  ru o cią rzeczywistą zmierzoną

Naddatek na korozj  
Corrosion Allowance  mm

rojektowy naddatek na korozj  lu  aktualny naddatek na korozj  okre lony na podsta-
wie analizy ieżących warunków eksploatacji

Temperatura projektowa 
Desi n Temperature  oC

rojektowa temperatura płaszcza urządzenia oraz rurek w przypadku wymienników 
ciepła

Ci nienie projektowe
Desi n ressure  a

Ci nienie projektowe płaszcza urządzenia oraz rurek w przypadku wymienników ciepła

Temperatura ro ocza 
peratin  Temperature  oC

Najwyższa oczekiwana temperatura ro ocza po stronie płaszcza i po stronie rur wymien-
nika ciepła  w tym w warunkach normalnej pracy oraz w nietypowych warunkach pracy

Ci nienie ro ocze
peratin  ressure  a

Najwyższe oczekiwane ci nienie ro ocze po stronie płaszcza i po stronie rur wymiennika 
ciepła  w tym w warunkach normalnej pracy oraz w nietypowych warunkach pracy

tandard projektowy
Desi n Code

tandard projektowy użyty do zaprojektowania urządzenia zawierające o analizowany 
element

odzaj urządzenia
uipment Type

kre lony w  ta eli  A    np  wymiennik ciepła  rurocią  z iornik

odzaj elementu 
Component Type

kre lony w  ta eli  A    np  cz  szczytowa kolumny destylacyjnej essel
C T

odzaj eometrii elementu 
Component eometry Data

kre lona w  ta eli  A    np  cylindryczna  sferyczna  stożkowa

pecy kacja techniczna materiału konstrukcyjne o 
aterial peci cation

pecy kacja materiału konstrukcyjne o  np  specy kacja A  A lu   z okre leniem 
danych jak  atunek materiału  roku wydania standardu  numer UN  Uni ed Num erin  

ystem for etals and Alloys  lu  równoważne o oznaczenia atunku materiału

ranica plastyczno ci 
ield tren th  a

ranica plastyczno ci okre lona na podstawie specy kacji technicznej materiału i przy-
j ta do zaprojektowania urządzenia

ranica wytrzymało ci 
Tensile tren th  a

ranica wytrzymało ci okre lona na podstawie specy kacji technicznej materiału i przy-
j ta do zaprojektowania urządzenia

nformacja o o rzewaniu elementu 
eat Tracin

nformacja  czy urządzenie posiada o rzewanie zewn trzne w postaci  paro rzejek  
olejo rzejek  rzałek elektrycznych lu  inne o systemu o rzewania
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etodologia , jak omówiono we wcześniejszych artykułach z tego cyklu, jest modelowaniem ryzyka, a zatem jak każdy model zawiera 
pewne założenia.

Ł  Z Ł  D U     5 1 D D

   akłada si  że szy ko  korozji jest stała w czasie

   zy ko  korozji jest aktualizowana na podstawie wiedzy uzyskanej z kolejnych inspekcji elementu

   arametr Art  jest okre lany przez o liczenie stosunku całkowite o u ytku ru o ci cianki elementu przy użyciu przypisanej szy ko ci korozji  
w okresie eksploatacji  do ru o ci cianki

   spółczynnik uszkodzenia D  jest o liczany przy użyciu teorii niezawodno ci strukturalnej

  Do okre lenia szy ko ci korozji pocieniania stosuje si  rozkład statystyczny  uwz l dniając zmienno  rzeczywistej szy ko ci korozji pocieniania           
która może y  wi ksza niż szy ko  przypisanej

  ielko  niepewno ci oszacowania szy ko ci korozji jest okre lona przez licz  i skuteczno  przeprowadzonych inspekcji oraz to  czy zastoso-
wano monitorin  korozji on-line

   ewno  że przypisana szy ko  korozji jest szy ko cią spodziewaną podczas eksploatacji  wzrasta wraz z dokładno cią prowadzonych inspekcji  
wi kszą licz ą inspekcji i lu  wi kszą licz ą istotnych informacji i danych ze ranych podczas monitorowania korozji on-line

   spółczynnik uszkodzenia D  jest aktualizowany na podstawie zmierzonej szy ko ci korozji cechującej si  wi kszą ufno cią lepszej znajomo ci 
stanu elementu  którą wyznacza si  za pomocą twierdzenia ayesa

   spółczynnik uszkodzenia D  dla pocienienia jest o liczany dla okre lone o przedziału czasowe o  dla które o o licza si  ryzyko dla elementu

 oczątek okresu planowania może y  datą instalacji elementu z ru o cią elementu w stanie dostawy  datą inspekcji z wiary odnym pomiarem 
ru o ci lu  datą zmiany warunków eksploatacji z wiary odnym pomiarem ru o ci  w którym istotnie może wpłyną  na szy ko  korozji

 o liczeniach D  zakłada si  że uszkodzenia w wyniku pocienienia ostatecznie doprowadzą do uszkodzenia elementu w wyniku zniszczenia 
plastyczne o

Znając już podstawowe dane, które należy zebra  przed przystąpieniem do obliczeń współczynnika uszkodzenia D  oraz założenia modelu, 
możemy przejś  do zasadniczej części, tj. obliczeń wartości współczynnika dla pocienień wewnętrznych D Thin. 

bliczenia te prowadzone są w 15 krokach.
oniżej omówiono je na podstawie przykładu elementu Ł Z Z  Z   U    T  D T

 T Z   T .
 tabeli nr 2 przedstawiono podstawowe dane analizowanego elementu.

Tabela 2. Zestawienie podstawowych danych do analizy RBI dla każdego analizowanego elementu 

pis danych artoś

Data rozpocz cia eksploatacji tart Date

ru o   Thickness  mm  mm

Naddatek na korozj  Corrosion Allowance  mm  mm

Temperatura projektowa Desi n Temperature  oC  oC

Ci nienie projektowe Desi n ressure  a  a

Temperatura ro ocza peratin  Temperature  oC  oC

Ci nienie ro ocze peratin  ressure  a  a

tandard projektowy Desi n Code A   di

odzaj urządzenia uipment Type iornik ci nieniowy poziomy

odzaj elementu Component Type essel D U

odzaj eometrii elementu Component eometry Data Cz  cylindryczna płaszcza Cylindrical hell

pecy kacja techniczna materiału konstrukcyjne o aterial peci cation A  r  

ranica plastyczno ci  ield tren th  a  a

ranica wytrzymało ci T  Tensile tren th  a  a

nformacja o o rzewaniu elementu eat Tracin rzewanie parowe
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oniżej przedstawiono dodatkowe informacje niez dne do przeprowadzenia o liczeń

rednica wewn trzna  mm

kre lona 
pr dko  korozji

mm r local  wyznaczona na podstawie 
załącznika  A   

echanizm 
de radacji

orozja Cl

Czas od ostatniej efek-
tywnej inspekcji 

 lat ate oria efektywno ci inspekcji 

szar narażony
dolna cz  z iornika

oznaczona na szkicu o ok

W pierwszym kroku należy okre li  rzeczywistą gruboś  elementu w stanie dostawy  czyli w momencie rozpocz cia eksploatacji  rozważanym 
przypadku ru o  ta dla analizowane o elementu płaszcza z iornika wynosi t  mm

drugim kroku analizy niez dne jest okre lenie szybkości korozji Cr m dla elementu  ależy ona od aktywnych mechanizmów de radacji  tym 
przypadku element nie posiada plateru  a zatem rozważana jest szy ko  korozji dla materiału azowe o  przypadku elementów posiadających 
plater niez dne jest okre lenie szy ko ci korozji oddzielnie dla materiału plateru i materiału azowe o  r dko  korozji należy ustali  z odnie 
z zasadami opisanymi w cz ci  A    

r dko  ta może y  wyznaczona na różne sposo y

a  C N A  yznaczona w sposó  konserwatywny na podstawie załącznika  A    dla wy ranych mechanizmów de radacji

  A A  yznaczona na podstawie wiary odnych pomiarów ru o ci elementu prowadzonych w celu monitorowania pr dko ci korozji  
tzw  C  Condition onitorin  ocation  ą to wyznaczone o szary na z iornikach ci nieniowych  w których przeprowadzane są okresowe 

adania w celu monitorowania o ecno ci i szy ko ci uszkodzeń 

c   AC ANA  kre lona przez specjalist  ds  korozji  posiadające o do wiadczenie w procesach korozyjnych zachodzących w analizowanym elemencie

Niepewno  oszacowania szy ko ci korozji zmienia si  w zależno ci od ródła i jako ci danych wykorzystanych do jej oszacowania  ólnie  
wiary odno  ródeł informacji wykorzystywanych do ustalenia szy ko ci korozji można przypisa  do nast pujących kate orii okre lonych 
w A   

ow on  dence  ródła informacji o niskim stopniu ufno ci
ródła takie jak opu likowane dane  ta ele szy ko  korozji i ekspertyzy

edium on  dence  ródła informacji o redniej ufno ci
ródła  takie jak testy la oratoryjne z symulowanymi warunkami procesu lu  o raniczone testy pró ek korozyjnych in-situ  Dane dotyczące 

szy ko ci korozji opracowane na podstawie ródeł  które symulują rzeczywiste warunki procesu  zwykle zapewniają wyższy poziom pewno ci 
co do przewidywanej szy ko ci korozji

igh on  dence  ródła informacji o wysokim stopniu pewno ci
ródła  takie jak o szerne dane z wiary odnych inspekcji  Dane z kuponów korozyjnych  odzwierciedlające pi  lu  wi cej lat przy założeniu  że 

nie nastąpiły znaczące zmiany procesu  zapewniające wysoki poziom ufno ci przewidywanej szy ko ci korozji  Je li dost pna jest wystarcza-
jąca ilo  danych z rzeczywiste o procesu technolo iczne o  rzeczywista szy ko  korozji z dużym prawdopodo ieństwem dzie z liżona do 
warto ci oczekiwanej w normalnych warunkach pracy

Dla analizowane o elementu zastosowano o liczeniową szy ko ci korozji na podstawie rozdziału  normy A    dla mechanizmu de ra-
dacji ydrochloric Acid Corrosion  yliczona warto  wynosi Cr m  mm r  a poziom ufno ci jest niski z uwa i na pochodzenie danych

kroku trzecim należy okre li  okres eksploatacji a etk licząc od daty ostatniej inspekcji  w której znana yła gruboś  elementu trdi  Jeżeli od cza-
su rozpocz cia eksploatacji nie wykonano wiary odnych pomiarów ru o ci  do o liczeń należy przyją  ru o  rzeczywistą w chwili rozpocz cia 
eksploatacji  ówczas trdi  t oraz a etk  a e  analizowanym przypadku a etk   lat  a trdi   mm

rok czwarty o liczeń dotyczy wyznaczenia warto ci a erc  dotyczącej elementów platerowanych  analizowanym przypadku nie ma on zastosowania



1/2022  INSPEKTOR Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego

kroku piątym należy wyznaczy  minimalną gruboś  elementu  analizowanym przykładzie przyj to warto  z dokumentacji konstrukcyjnej 
urządzenia  wynoszącą tmin   mm  azując na standardzie projektowym urządzenia

kolejnym szóstym kroku należy wyznaczy  wartoś  współczynnika Art  dące o ułamkiem u ytku ru o ci elementu od czasu ostatniej efek-
tywnej inspekcji lu  od czasu rozpocz cia eksploatacji  rozpatrywanym przypadku zastosowano i uwz l dniono czas od ostatniej efektywnej 
inspekcji wynoszący  lat

 mm

Cr m  a etk
Art= =  

trdi

 latmm
r

W kroku siódmym wyliczamy z zależno ci  warto  napr żeń Thin wyma anych do plastyczne o odkształcania materiału  dzie  jest współ-
czynnikiem złącza spawane o dla elementu

T a a
a Thin=

kroku ósmym należy okre li  współczynnik wytrzymałości p
Thin  używając danych z poprzednich kroków  Użyto zależno ci  z uwa i na 

wyst powanie w analizowanym elemencie napr żeń innych niż pochodzących od ci nienia wewn trzne o  które determinują warto  tc mm  
arto  tą okre lono na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia

a tmin tc a mm
Thin trdi a mm

p
Thin = =

rok dziewiąty dotyczy okre lenia liczby i e ektywności wykonanych inspekcji  nspekcje są oceniane z odnie z ich oczekiwaną skuteczno cią 
wykrywania pocienienia i prawidłowe o przewidywania tempa u ytku ru o ci elementu  Ta ela  A    przedstawia prawdopodo ieństwa 
warunkowe dla każdej kate orii efektywno ci inspekcji przyjmowane w o liczeniach D  dla pocienień  Te prawdopodo ieństwa wraz z trzema stana-
mi uszkodzenia  wykorzystując twierdzenie ayesa o prawdopodo ieństwie warunkowym  są używane do wyliczenia prawdopodo ieństwa a priori  

oniżej podano zde niowane w    5 1 możliwe stany uszkodzenia.

tan uszkodzenia   uszkodzenie wykryte podczas inspekcji nie jest orsze od oczekiwane o 

tan uszkodzenia   uszkodzenie wykryte podczas inspekcji jest nieznacznie orsze od oczekiwane o

tan uszkodzenia   uszkodzenie wykryte podczas inspekcji jest znacznie orsze od oczekiwane o 

zeczywista skuteczno  danej techniki inspekcji zależy od wielu czynników  asady okre lania efektywno ci inspekcji opisane są w załączniku 
C do A    Dla wy ranych mechanizmów de radacji wytyczne do efektywno ci inspekcji zawarto również w arunkach Urz du Dozoru 

Techniczne o UDT- -  analizowanym przykładzie wykonano jedną inspekcj  o efektywno ci  tj  zazwyczaj efektywnej inspekcji  
która pozwala na poprawne okre lenie rzeczywiste o stopnia zde radowania elementu z niepewno cią nie wi kszą niż -  atem przyj to 
warto  współczynnika NB

Thin  zależne o od licz y wykonanych inspekcji

kroku dziesiątym należy wyliczy  z zależno ci  współczynnik e ektywności wykonanych inspekcji  uwz l dniając licz  inspekcji o odpo-
wiedniej efektywno ci NA

Thin  NB
Thin  NC

Thin  ND
Thin  prawdopodo ieństwa a priori rp

Thin oraz stanu uszkodzenia dla każdej efektywno ci inspekcji Cop
Thin

rzyj te warto ci prawdopodo ieństwa a priori rp
Thin okre la si  w  ta eli  A    zależnie od wspomnianej w kroku dru im niepew-

no ci co do oszacowania szy ko ci korozji  natomiast warto ci stanu uszkodzenia Cop
Thin z odnie z ta elą  w zależno ci od kate orii efek-

tywno ci inspekcji
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IThin  rp
Thin Cop

ThinA N A
Thin

Cop
Thin N B

Thin
Cop

ThinC  N C
Thin

Cop
ThinD N D

Thin

IThin  rp
Thin Cop

ThinA N A
Thin

Cop
Thin N B

Thin
Cop

ThinC  N C
Thin

Cop
ThinD N D

Thin

IThin  rp
Thin Cop

ThinA N A
Thin

Cop
Thin N B

Thin
Cop

ThinC  N C
Thin

Cop
ThinD N D

Thin

kolejnym już jedenastym kroku możemy wyznaczy  prawdopodo ieństwo warunkowe spodziewane o stanu analizowane o elementu  tym 
celu należy wyznaczy  warto ci  op

Thin  op
Thin  op

Thin  korzystając z zależno ci 

       op
Thin =

IThin

IThin + IThin + IThin

op
Thin =

IThin

IThin + IThin + IThin

op
Thin =

IThin

IThin + IThin + IThin

nast pnym dwunastym kroku wyliczamy parametry Thin  Thin  Thin  dące wska nikami niezawodno ci dla wyznaczonych wcze niej trzech 
stanów uszkodzenia  oraz współczynnik wariancji  które przyjmują warto ci od  do  przy czym rekomendowane jest użycie konserwatywnych 
warto ci  C t  C p  C sf  odpowiednio dla wyznaczone o u ytku ru o ci  ci nienia oraz napr żeń  spółczynniki stanu uszko-
dzenia przyjmują odpowiednio warto ci Ds  Ds  Ds

Thin =

Thin =

Thin =

 - Ds   Art - p
Thin

 - Ds   Art - p
Thin

 - Ds   Art - p
Thin

Ds   Art²   C t    - Ds  Art + C f + p
Thin   C

Ds   Art²   C t    - Ds  Art + C f + p
Thin   C

Ds   Art²   C t    - Ds  Art + C f + p
Thin   C

rzechodzimy zatem do kroku czternastego pomini to krok  który nie dotyczy z iorników ci nieniowych  kroku tym wyznaczymy warto  
azowe o współczynnika uszkodzenia dla pocienienia Df

Thin  dzie  jest dystry uantą standardowe o rozkładu normalne o

Df
Thin =

op
Thin  - Thin   op

Thin  - Thin   op
Thin  - Thin

 - 

Thin

Thin

Thin

Df
Thin

I Thin  

IThin  

IThin  

op
Thin  

op
Thin  

op
Thin  
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ożemy zatem na podstawie powyższych wyliczeń wyznaczy  w kroku piętnastym warto  współczynnika uszkodzenia dla pocienień Df
Thin  skory-

owane o o poniższe współczynniki

  współczynnik uwz l dniający skuteczno  systemu monitorin u korozji  je li zastosowano

  dla o szarów  w których nast puje mieszanie czynników mix point  o szarów wtrysku chemikaliów lu  wody injection point  

D   dla elementów rurocią ów  w których stale lu  okresowo wyst puje rak przepływu i związana z tym wi ksza pr dko  korozji deadleg

spółczynniki dedykowane dla atmosferycznych z iorników ma azynowych

D  współczynnik uwz l dniający wyst powanie złączy spawanych

A   współczynnik uwz l dniający efektywno  utrzymania ruchu z iornika w  standardu A  TD 
  współczynnik uwz l dniający wpływ osiadania z iornika

Df
Thin  ma   

Dp
Thin     D   D  A   

analizowanym przypadku nie wyst pują przyczyny  które wyma ały y zastosowania ww  współczynników  a zatem Df
Thin  Df

Thin  

     Z T T  UZ   Ł Z  U Z DZ
Jeżeli założymy  że w analizowanym przypadku element narażony jest wyłącznie na pocienienie wynikające z oddziaływania rozpatrywane o me-
chanizmu de radacji wywołanej przez Cl  to należy stwierdzi  że prawdopodo ieństwo rozszczelnienia w wyniku oddziaływania te o mechanizmu 
w rozpatrywanym okresie zwi kszyło si  o  razy  zakładając  że inne czynniki pozostają niezmienne Cetris paribus  ynika to z poniższej 
zależno ci opisującej zasad  wyznaczania ryzyka w  standardu A   

t   tt  s  Df t   C

t

dzie
t   ryzyko 

ff   prawdopodo ieństwo awarii w oparciu o dane eneryczne generic failure frequency

s  współczynnik systemu zarządzania ezpieczeństwem
Df t   współczynnik uszkodzenia Dama e actor  D
C   konsekwencje uszkodzenia consequence of failure

rzedstawiony model został uwzględniony w trzeciej edycji standardu   5 1 i znacząco różni się od wcześniej stosowanego modelu, 
w którym wyznaczona wartoś  współczynnika rt w zestawieniu z liczbą i e ektywnością wykonanych inspekcji pozwalała na wyznaczenie 
wartości współczynnika uszkodzenia.

Należy zwróci  uwa  że stosowany o ecnie model wyznaczania współczynnika uszkodzenia D  dla pocienień oparty jest o prawdopodo ieństwo 
warunkowe ayesa i nie jest modelem liniowym   

odel opiera si  również o wyznaczony współczynnik wytrzymało ci zależny od własno ci wytrzymało ciowych materiału konstrukcyjne o anali-
zowane o elementu  a zatem niez dne jest ich zwery kowanie przed analizą lu  podczas walidacji analizy  i zastosowania trzecie o wydania 
standardu A    

decydowanie warto cią dodaną te o modelu jest uwz l dnienie kilku istotnych elementów wpływających na prawdopodo ieństwo uszkodzenia 
w wyniku u ytku korozyjne o materiału  tj  ródła danych wykorzystanych do okre lenia szy ko ci korozji oraz sposo u jej wyznaczenia  a także 
stanu uszkodzenia elementu zidenty kowane o podczas inspekcji  

do wiadczeń inspekcyjnych urządzeń ci nieniowych  dla których przeprowadzono analiz   wynika  że niekiedy zdarza si  że przyj ta w analizie 
szy ko  korozji jest przeszacowana lu  niedoszacowana  ecnie model pozwala na uwz l dnienie w o liczeniach takich odchyleń  które wynikają 
z wielu czynników  dyż wyznaczenie wiary odnej szy ko ci korozji dla urządzeń w przemy le petrochemicznym jest procesem ardzo złożonym

iteratura

 A    rd edition  isk- ased nspection ethodolo y
 A   th edition  ressure essel nspection Code  n-ser ice nspection  atin  epair  and Alteration

Df
Thin
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NAD DN  C  D A A N C  AJ  U  C DN CT A J T -
AN  D  C  AC  A  U N A AC DA -

C  AN  C DN C J  D  AC N  A  U T N  
U D  C DN C C  DN N  TANDA D  T C N C  A D C  

T J D D N  C  U J T TA  C NA D A NATU A N -
 A   J TA DU ACJA A   T C N  NAN  

AN ACJ  A D AN A  C N  ADAN  U J T AD -
N  D A A N C  ADA C - J J  NAU J AT J A  
T C N  C DN C C  A  U TANCJ  U AJ C C  A T  N -

 DUJ C C  NA AN  TU C A N AN

AD  C A    A DU AJ  U  
C DN CT A U AC DA C

rocesy chłodzenia są przedmiotem zainteresowania ludzi już od wielu wieków. zybko 
stało się jasne, że naturalne tego sposoby są niewystarczające, jednak dopiero dwa wieki 
temu rozpoczęto wytwarzanie zimna w sposób sztuczny. To nadało pęd rozwojowi chłodnic
twa. Dziś, nie tylko w oczywistych branżach spożywczych, ale w wielu gałęziach przemysłu 
procesowego czy logistyce, mamy zaawansowane urządzenia i instalacje, które nierzadko 
skonstruowane są tak, aby mogły jednocześnie chłodzi  lub ogrzewa .   tym niezwykle 
ważnym dla każdego z nas obszarze działa Związek h z wielkim dorobkiem i zasięgiem 
działania. roszę przybliży  czytelnikom cele i  zadania orum oraz pro  l zrzeszonych 
członków.

Jeste my o ólnopolską or anizacją zrzeszającą  rmy instalacyjno-serwisowe oraz rup  produ-
centów i dystry utorów działających w ranży chłodniczej i klimatyzacyjnej Działamy od ponad  
lat i skupiamy niemal sto przedsi iorstw  które łącznie zatrudniają ponad  osó

orum powstało przede wszystkim w celu ochrony praw i interesów  rm z naszej ranży  szcze-
ólnie wo ec or anów państwowych czy unijnych  ole a to mi dzy innymi na współtworzeniu 

i opiniowaniu aktów prawnych  i norm  ożna powiedzie  że przy otowali my ranże do włącze-
nia w struktury Unii uropejskiej  Aktualnie wciąż pozostaje naszym celem dostarczanie najnow-
szych informacji le islacyjnych czy technicznych na poziomie europejskim i wiatowym  

Ł
U  
T Ł Z ...

KLIMATYCZNIE, EKOLOGICZNIE, 
CHŁODNO I BEZPIECZNIE

Z Z 
rezes arządu rajowe o orum Chłodnictwa 
wiązku racodawców

Członek arządu A A Air conditionin  
and efri eration uropean Association

rezes arządu A efri eration oland

d  lat związany z chłodnictwem przemysło-
wym  w A efri eration pracował na różnych 
stanowiskach od zarejestrowania półki w olsce  
pełnił różne stanowiska kierownicze w Dywizji 

eatin   efri eration rupy A  inicjator 
i wieloletni członek arządu dwukrotnie rezes  

rajowe o orum Chłodnictwa i przedstawiciel 
tej or anizacji w A A
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pracowali my i z sukcesem wdrożyli my ranżowy kodeks etyczny 
przedsi iorstw sektora chłodnicze o  ożna powiedzie  że opisali-
my w nim po prostu sposó  i rzetelno  z jaką już działały  rmy z ran-

ży  a nowe  wkraczające  zo li owali my do takie o post powania

Jako towarzyszenie jeste my aktywnym członkiem A A Air con-
ditionin  and efri eration uropean Association  rajowe orum 
Chłodnictwa jest jedynym przedstawicielem polskiej ranży chłod-
nictwa  klimatyzacji i pomp ciepła w A A  przez kilka lat pełniąc 
funkcj  członka-o serwatora  a o ecnie pełnoprawne o 
Członka   so i cie pełni  zaszczytną rol  Człon-
ka arządu A A  Na przestrzeni lat wielokrot-
nie miało miejsce efektywne współdziała-
nie  uz adnianie i popieranie wspólnych 
stanowisk w ważnych sprawach dla 
chłodnictwa i wymiana do wiadczeń 
w olsce i na arenie mi dzynarodo-
wej  Ch jest również od wielu lat 
pełnoprawnym członkiem  

uropean artnership for ner y 
and the n ironment  za  Czło-
nek arządu Ch reprezentuje 
nas w  aktywnie działając 
w rupie ro oczej ds  - azów

złonkowie orum,  rmy zrzeszo
ne są obecni niemal na każdym eta
pie tworzenia i  utrzymania instalacji 
i urządzeń chłodniczych obecnych w wielu 
gałęziach przemysłu.   aństwa odpowie
dzialnej branży, siłą rzeczy, działania są spójne 
z misją Urzędu Dozoru Technicznego, który dba o bezpieczeń
stwo i  wspiera rozwój. akie miejsce w  aństwa  rmie podczas 
tworzenia produktów zajmuje kwestia bezpieczeństwa

acznijmy od momentu przystąpienia olski do Unii uropejskiej  dyż 
ył to moment kiedy dyrektywa ci nieniowa  w skrócie znana jako D 

pojawiła si  w postaci ozporządzenia inistra ospodarki w sprawie 
zasadniczych wyma ań dla urządzeń ci nieniowych i zespołów urzą-
dzeń ci nieniowych  zy ko okazało si  że wi kszo   rm naszej 

ranży ma duży kłopot z wdrożeniem te o rozporządzenia  przecież 
tak istotne o dla ezpieczeństwa pracy każdej instalacji chłodniczej  
Niestety ozporządzenie z  r  nie ułatwiło nam w tym  dyż nie 
odzwierciedlało precyzyjnie zapisów Dyrektywy  zwanej po-
tocznie ci nieniową  al o D

tworzyli my wtedy  z pomocą kspertów Jednostki Noty  kowanej 
UDT-C T nformator Ch skierowany dla naszych członków  Dodat-

kowo przez kilka lat zapraszali my na prelekcje przedstawicieli UDT 
specjalizujących si  w sprawach urządzeń ci nieniowych na alne 

a rania Członków  yło to szcze ólnie ważne  dyż wówczas jesz-
cze niejednoznaczne zapisy ozporządzenia dawały możliwo  jej 
różnej interpretacji przez różnych inspektorów  ożna powiedzie  że 
troch  wspólnie uczyli my si  nowe o  mocno niedoskonałe o prawa  

onadto podj li my równole le do UDT mające na celu korekt  ww  
ozporządzenia z pozytywnych skutkiem  Do prelekcji  również z udzia-

łem przedstawicieli UDT w dański  wrócili my kilka lat temu  amy 
owiem wiadomo  że przywiązywanie wa i do spraw 

ezpieczeństwa jest proporcjonalne do wielko ci in-
stalacji oraz spada wraz z wydłużanie si  okre-

su ezwypadkowe o w  rmach  

ak postrzega an zmiany na rynku 
czynników ziębniczych spowodowa
ne ograniczeniem emisji 2  

owiedzmy so ie szczerze  że 
zmiany na rynku czynników chłod-
niczych zostało wymuszone przez 
prawo  Nasza ranża o erwała  
troch  rykoszetem  dyż chłodnic-

two powszechnie wykorzystywało 
syntetycznie wytwarzane su stancje 

chemiczne zwane popularnie freonami  
takie  jak   czy A  Czynniki te 

z techniczne o punktu widzenia są ardzo 
do re a przy tym uważane troch  złudnie  za 

ardzo ezpiecznie  Niemniej padły o  arą ochro-
ny klimatu jako że np   szkodzi warstwie ozonowej 

a A  jak wiele innych z rupy C  ma wysoki współczynnik lo-
alne o ocieplenia  Jak już wycofali my wymienione czynniki syn-

tetyczne jak i kolejne ci żar walki ze zmianą klimatu przeniósł si  na 
o raniczenie emisji C  Niestety wymiana czynników syntetycznych 
na naturalne czy nowe syntetyki o niższym  niekoniecznie oznacza 
wyższą sprawno  ozornie walcząc o rodowisko wycofując syntety-
ki z rup C C i C możemy wpłyną  ne atywnie na zmian  klimatu 
poprzez niższą sprawno  ener etyczną  Na szcz cie w zakresie prze-
mysłowych instalacji mamy tani i znakomity techniczne amoniak  który 
ma niestety łatk  czynnika ardzo nie ezpieczne o  konsekwencji 
duża cz  przedstawicieli naszej ranży opiera si  zmianom i liczy na 
odwrócenie koła historii  miany le islacyjne yły z dru iej strony ka-

talizatorem innowacji i wiele  rm zacz ło projektowa  i udowa  coraz 
lepsze czytaj sprawniejsze i trwalsze  urządzenia oraz instalacje chłod-
nicze na czynniki naturalne jak w lowodory czy C   Niestety wyma a 
to nauczenia si  tych nowych  a tak naprawd  ardzo starych czynników 
instalacje na C  powstawały w  wieku  Niestety szeroka oferta 
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czynników chłodniczych utrudnia  rmom wy ór a wykorzystywanie 
kilku podnosi znacznie koszty działalno ci ospodarczej i możliwo  
wyspecjalizowania si  w jednej technolo ii  onadto rosną wyma ania 
wynikające z wyższych ci nień C  czy palno ci C  Tutaj docho-
dzimy do spraw ezpieczeństwa  dyż wychodzą raki we wdrożeniu 
wyma ań dyrektyw  nieznajomo  norm  rak  rmowych procedur  
pomijając systemy jako ci  ykorzystanie o ecnie dost pnych czynni-
ków wiąże si  z wi kszym zaan ażowaniem Jednostki Noty  kowanej 
oraz nspekcyjnej UDT

nstalacje ziębnicze to zespół wzajemnie ze sobą połączonych 
części składowych, z których większoś  stanowią urządzenia ci
śnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicz
nemu.   instalacjach ziębniczych dozorowi podlegają, niezależ
nie od rodzaju czynnika ziębniczego, zbiorniki ciśnieniowe, w tym 
wymienniki ciepła. stotnym jest także, że urządzenia ciśnieniowe 
w instalacjach ziębniczych podlegają dyrektywie ciśnienio
wej D 201 U . ceny zgodności dokonuje 
odpowiednia ednostka oty  kowana np. 
UDT T. ak an postrzega współpracę 
z  UDT na tych polach certy  kacji i  ba
dań inspekcyjnych

edłu  mnie w porównaniu do pierw-
szych lat od wdrożenia dyrektywy ci-
nieniowej nastąpił znaczny post p  
dyż przede wszystkim nie ma już 

różnic w interpretacji prawa przez 
różne strony w tym inspektorów UDT  

yrównał si  poziom wiedzy i do-
wiadczeń mi dzy różnych oddziałami 

UDT oraz  rmami na rynku  racując w 
Trójmie cie miałem zawsze do czynienia 
z ddziałem UDT w dańsku  który w o sza-
rze ci nieniowym ył dla nas zawsze liderem  
Jestem przekonany  że ustalenie jasnych zasad  że 
rejestracji urządzenia ci nieniowe o może dokona  tylko 
je o użytkownik zwi kszyło porozumienie i skuteczną współprac  
mi dzy inwestorem   rmą chłodniczą i UDT  ramach UDT-C T nasi 
członkowie m in  korzystają ze współpracy w o szarach analizy A  

A i oczywi cie oceny z odno ci wedłu  dyrektywy D

a przełomie roku 2021 i 2022 wydaliśmy opracowanie dotyczą
ce kompleksowego bezpieczeństwa instalacji ziębniczych. ożna 
byłoby stwierdzi , że monogra  a jest skierowana wprost do człon
ków h. hcemy, aby lektura pozwoliła projektującym, eksplo
atującym czy serwisującym lepiej projektowa  i utrzyma  bezpie
czeństwo urządzeń chłodniczych. aka jest opinia ana rezesa 
o tym poradniku

Na przełomie roku  i  ukazało si  opracowanie UDT z którym 
z zainteresowaniem zapoznałem si   Te o typu opracowania wpisują 
si  w działalno  nasze o wiązku - rajowe o orum Chłodnictwa  

ród celów owiem Ch jest wspieranie i zaopatrywanie Członków  
 rm z ranży chłodniczej  w aktualne informacje dotyczące le islacji 

oraz podnoszenie standardów zawodowych w tej dziedzinie  ielce 
ważne jest dla nas również cią łe dostarczanie najnowszej wiedzy 
o rozwiązaniach technicznych wpływających na ezpieczeństwo eks-
ploatacji urządzeń zi niczych  ksperci UDT wskazują pewne dro i 
umożliwiające je o osią ni cie w naszej ranży chłodniczej  Członko-

wie Ch wspierają wiele ał zi przemysłu rozwiązaniami  które popra-
wiają nie tylko procesy produkcyjne  ale mają rosnący udział w ochronie 
klimatu  Jest to możliwe przez optymalizacj  odzysku ciepła z instala-
cji  urządzenia chłodnicze o lu  coraz powszechniejsze stosowanie 
pomp ciepła  Na pewno warto zapozna  si  z przewodnikiem i stoso-
wa  zawarte w nim wskazówki

pisując się wciąż niejako w  wątek szkoleń i  rozwoju proszę 
przybliży  działalnoś  orum w zakresie szeroko pojętej edukacji 
w zakresie technologii chłodniczych. a tym polu także aństwo 
macie wiele osiągnię .

rzede wszystkim or anizujemy konferencje  tak re ularnie tj  co-
rocznie przy okazji alne o e rania Członków or anizujemy lok te-
matyczny o ejmujące różne aspekty naszej działalno ci w tym m in  
zmiany w zakresie le islacji dotyczącej chłodnictwa  ezpieczeństwa 

pracy instalacji chłodniczych czy trendy w stosowaniu czyn-
ników chłodniczych w uropie  onadto co kilka lat 

or anizujemy konferencje z cyklu roClimate  na 
którą zapraszamy przedstawicieli  ważnych dla 

ranży  instytucji oraz or anizacji europej-
skich jak np  A A czty  roClimate 

to nie jedyna konferencja or anizowana 
dla całej ranży a nie tylko dla samych 
członków  ozostałe or anizujemy 
przeważnie przy okazji równych waż-
nych imprez tar owych w oznaniu 
takich  jak ola raTech czy nstalacje  
co wynika z wieloletniej współpracy 
z i dzynarodowymi Tra ami oznań-

skimi

nny rodzaj działalno ci edukacyjnej to 
szkolenia jakie od ywają si  pod e idą 
C  którą o ejmują przede wszystkim ale 

nie tylko  przy otowanie do zdo ycia kwali  kacji 
- azowych  

onadto widzimy konieczno  wspierania rozwoju kształcenia zawo-
dowe o  związane o m in  z o słu ą i serwisowaniem nowoczesne o 
sprz tu chłodnicze o i podj li my już pewne działania  ale o ich wyni-
kach pochwalimy si  nieco pó niej

Na swoim koncie  mamy też wiele roszur informujących np  o nad-
chodzących zmianach le islacyjnych

ozmawiając o branży chłodniczej nie sposób ominą  wątek czyn
ników chłodniczych, które mogą by  bardzo destruktywne dla śro
dowiska e ekt cieplarniany i dziura ozonowa . Z tego powodu pro
wadzi się działania zmierzające do ograniczenia stosowania tych 
substancji, które mają największy negatywny wpływ tj. substancje 
zwane potocznie Z  i  gazami. prowadzona w  olsce usta
wa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych 
 uorowanych gazach cieplarnianych, zwana ustawą gazową, 

reguluje m.in obowiązki podmiotów w  zakresie produkcji i  usług 
związanych ze stosowaniem Z  lub gazów oraz użytkujących 
produkty i urządzenia zawierające te czynniki. Urząd Dozoru Tech
nicznego zgodnie z ustawą pełni unkcję jednostki certy  kującej 
personel oraz przedsiębiorców. roszę przekaza  czytelnikom, 
jakie w tym obszarze działania podejmuje orum oraz członkowie. 
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d wielu lat w rodkach zkoleń i Certy  kacji iC  Ch od ywały si  
szkolenia pod e idą naszej or anizacji  oncentrowali my si  na szkole-
niach przy otowujących pracowników do certy  kacji - azowej  Jest to 
niez dne dla naszych członków którzy działają w o szarze czynników 
syntetycznych z rupy C - azów  uszą y  certy  kowanymi przez 
UDT podmiotami w zakresie - azów  d pewne o czasu Ch sama 
or anizuje cz  szkoleń w dużych o rodkach  dzie nie ma iC  dyż 
popyt na do rej jako ci szkolenia utrzymuje si  na sta ilnym poziomie  
a z dru iej strony ch tni na szkolenia nie chcą traci  dużo czasu na do-
jazdy  usimy wi c or anizowa  je liżej miejsc zamieszkania czy pracy 
szkolących

złonkowie h mają już spore doświadczenia związane z użyt
kowaniem naszego portalu eUDT. Za pośrednictwem tego narzę
dzia można kierowa  wnioski m. in. o  przeprowadzenie badań 
urządzeń. amy plany, aby portal stał się głównym kanałem ko
munikacji UDT z  lientami, stąd każda opinia jest przyczynkiem do 
doskonalenia i rozbudowy tego narzędzia. ak aństwo oceniacie 
ten kanał komunikacji  zy  rmy o tak różnych strukturach orga
nizacyjnych i zasięgu działania mogą zyska  na dostępie w  jed
nym miejscu do in ormacji o dozorowanych urządzeniach i kwali  
kowanych pracownikach  

Nasi Członkowie potwierdzają  że elektroniczna o słu a dokumentacji 
ma wiele zalet  jak na przykład nieprzerwany dost p przez całą do  
przez  dni   to dla nas realne korzy ci  ezy nacja z dokumentacji 
papierowej dla nowo rejestrowanych urządzeń  wy odny i szy ki dost p 
do informacji o terminach adań pozwalają efektywniej ospodarowa  
czasem pracowników  Dost pne są w nim wydawane decyzje admini-
stracyjne czy kompleksowe dane o urządzeniach i nadawanych upraw-
nieniach  Jest to miejsce  dzie wszystkie dokumenty z romadzone są 
w jednym miejscu  dzie możliwe jest np  elektroniczne podpisywanie 
dokumentów  Na pewno portal eUDT przystaje do dzisiejszych czasów 
zaawansowanej cyfryzacji

Z  perspektywy aństwa dużego doświadczenia, jak oceniacie 
przyszłoś  branży chłodniczej w najbliższych latach  dąc za tymi 
zmianami, jakie są obecne i przewidywane potrzeby szkoleniowe 
członków h.   jakim kierunku powinna podąża  działalnoś  
edukacyjna UDT dla branży  Z drugiej strony, jakie są nowe, zmie
niające się oczekiwania klientów ze zróżnicowanych branż wobec 
 rm zrzeszonych w  orum   tych aspektach proszę też w skró

cie przybliży  naszym zytelnikom plany działań i rozwoju h 
i jego złonków. 

ranża chłodnicza ma przed so ą szy ko rosnący rynek od iorców 
ich usłu  ale ten rynek si  zmienia  instalacjach komercyjnych 
post puje o romna standaryzacja i modularyzacja  wyzwaniem 
rynku przemysłowe o są coraz wi ksze instalacje chłodnicze  y-
musza to lepszą or anizacj  pracy  szy ki rozwój a czasem połą-
czenie potencjałów kilku firm  lienci oczekują jak zawsze termino-
wo ci i ardzo cz sto niskich cen  co cz sto le si  kończy dla o u 
stron  nnym wyzwaniem to zapewnienie utrzymania urządzeń oraz 
instalacji w do ry stanie przy o romnym i szy ko rosnącym niedo-

orze kadry technicznej  Nasze plany to rozwój szkoleń w zakresie 
czynników naturalnych  jako najlepszą alternatyw  dla czynników 
syntetycznych  ida  niewątpliwy koniec wykorzystywania zdecy-
dowanej wi kszo ci tych dru ich w nowych urządzeniach w prze-
cią u   lat

Dziękuję za wielce inspirującą i ciekawą rozmowę. a pewno nasi 
czytelnicy zadaliby dużo więcej pytań. ranża chłodnicza jest każ
demu bliska, cho  nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
bardzo. yczę wielu dalszych sukcesów  

ozmawiała  Dr inż  ał orzata u - yszkowska UDT
A  J  

D A  C T

Zdj.Krajowe Forum Chłodnictwa
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Zakres trzeciej części ekspertyzy polega na analizie e ektywności energetycznej nowego d wigu. ak istotny 
jest to temat, można się przekona  dzięki zmianom wprowadzanym w polskim prawie. bwieszczenie ini
stra nergii z dnia 2  listopada 201  r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzię  służących poprawie 
e ektywności energetycznej, wskazuje, że e ektywnoś  energetyczna budynków nie ogranicza się już tylko do 
termomodernizacji i wymiany ródeł ciepła. 

fektywno  ener etyczną udynków poprawiają wi c  
rzedsi wzi cia służące poprawie efektywno ci ener etycznej w zakresie prze udowy lu  remontu udyn-

ku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  w tym przedsi wzi cia termomodernizacyjne i remontowe 
w rozumieniu ustawy z dnia  listopada  r  o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

 modernizacja lu  wymiana d wi ów wraz z ich nap dami i o wietleniem  

stnieje możliwo  przeprowadzenia ekspertyzy oceniającej efektywno  ener etyczną d wi ów  o wieszcze-
niu umieszczono też warunki umożliwiające okre lenie klasy efektywno ci ener etycznej dla d wi ów   powodo-
wane yło to konieczno cią porównania kompletnie różnych rozwiązań d wi i z nap dem hydraulicznym  elek-
trycznym  oraz dużą roz ieżno cią parametrów  takich jak ud wi  czy pr dko  nominalna

D  A N TA AN  U TN J C C  UD N AC   
NAN  D U  DA N C  A A  T C N C N C  N TA A-

CJA N  D U TN J C  JU   J T J DN   
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Urząd Dozoru 
Techniczne o

 T  
D  

  T  
UD U

T Z   Z  
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ecnie funkcjonują dwie metody służące do 
okre lenia klasy efektywno ci ener etycznej 
d wi u

ierwsza opracowana została przez to-
warzyszenie Niemieckich nżynierów doku-
ment D   latt  Aufzu e ner ief-

zienz  

Dru a metoda opisana jest w normach 
N- N  - -   Charakte-

rystyka ener etyczna d wi ów  schodów 
i chodników ruchomych  Cz   omiar 
zużycia ener ii i wery kacja  i N- N  

- -   fektywno  ener-
etyczna d wi ów  schodów i chodników 

ruchomych  Cz   liczanie ener ii 
i klasy kacja d wi ów  

a standardy odnoszą si  do d wi ów  któ-
rych pr dko  nominalna przekracza  
m s i opisanych normą N- N -  i  lu  
normą N- N -

o u metodach wyłączono z uwz l dnienia 
w ocenie elementy związane z o słu ą d wi u  

omiary powinny y  tak wykonane  y nie za-
wierały zużycia ener ii przez takie komponenty 
jak  o wietlenie szy u i maszynowni  system 
o rzewania i lu  chłodzenia d wi u itp  

imo zastosowania w tych standardach ta-
kich samych oznaczeń klas efektywno ci ener-

etycznej - siedem klas od A do  - nie można 
ich ezpo rednio porównywa  odczas doko-
nywania oceny różnice wyst pują już na eta-
pie pomiarów wykonywanych na d wi u  d-
mienna jest też forma opracowania wyników  
w związku z tym okre lone klasy nie odzwier-
ciedlają takie o same o poziomu  dotych-
czas wykonanych ekspertyzach  dotyczących 
okre lenia klasy efektywno ci ener etycznej 
d wi ów eksperci najcz ciej posłu ują si  
specy kacja techniczną D   Uzyskane 
pomiary po analizie pozwoliły przypisa  ada-
nym d wi om klasy efektywno ci od A do D

Z Ł D   T Z  Z  
T Z

rzykład ekspertyzy e ektywności energe
tycznej wykonanej na dwóch bli niaczych 
d wigach zainstalowanych w  jednym bu
dynku o następujących parametrach.

UD     k

r dko  nominalna  m s

icz a o słu iwanych przystanków
ysoko  podnoszenia  m

Dla przykładu porównajmy wyniki zmiany efektywno ci ener etycznej d wi u po wykonaniu mo-
dernizacji systemu o wietlenia ka iny  omiary wykonywane z odnie z wyma aniami standardu 

D    latt  zakładają pomiar mocy w trakcie postoju  czuwania stand y  i pomiary 
po oru mocy w trakcie jazdy re erencyjnej  

omiary mocy w try ie czuwania dały wyniki uj te w poniższej ta eli

D wig nie zmodernizowany D wig zmodernizowany

N
A U

A T C
N

N
A U 

A T C   DN A

A T C
N

N
A U

A T C   DN A

 

 

 

   

  

omawianym przykładzie pomiary zużytej ener ii podczas jazdy referencyjnej yły z liżone 
dla o u d wi ów i wahały si  w ranicach -  h  

o przyporządkowaniu d wi ów do odpowiedniej kate orii użytkowania na podstawie licz y 
jazd w cią u dnia i redniej dłu o ci jazdy  opracowano wyniki przedstawione w ta eli nr  

yniki ekspertyzy uwidoczniły  jaki wpływ ma niewielka zmiana np  wymiana czterech żarówek 
halo enowych o mocy  każda na żarówki ledowe  o mocy   zapewniające takie samo 
lu  lepsze nat żenie o wietlenia  na klas  efektywno ci ener etycznej d wi u  

D wig o klasie e ektywności energetycznej D przy określonej bardzo niskiej kategorii użytko
wania po modernizacji został zakwali kowany do klasy . rzybliżone oszczędności w zuży
ciu energii wynoszą około 1000 k h.

D wi  nie 
zmoderni-

zowany

D wi  
zmoderni-

zowany

C N N  A A T J DN T A A T A T

ate oria użytkowania -

spółczynnik ud wi u k -

icz a dni pracy w roku r -

Czas jazdy t ahren h

Czas stand y t tilstand h

apotrze owanie ener ii dla jazdy ahren spez m h k m

Dro a nominalna sNenn m

Dzienne zapotrze owanie ener ii na jazd  ahren h

Dzienne zapotrze owanie ener ii na stand y tillstand h

Całkowite wła ciwe zapotrze owanie ener ii Ta h

Całkowite wła ciwe zapotrze owanie ener ii Aufzu spez m h k m

oczne zapotrze owanie ener ii Jahr k h

lasa zapotrze owania w stanie stand y - D B

lasa zapotrze owania w czasie jazdy - B B

lasa efektywno ci ener etycznej d wi u - D B

akres czwartej cz ci ekspertyzy powinien pole a  na analizie rozwiązań konstrukcyjnych  któ-
re powinny y  zastosowane w przyszłym d wi u  ale o tym w nast pnej cz ci artykułu
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UC A NA DN U  UDN A   N ACJA U TA  T N C  A AC  A T NAT N C  A 
C   UDN A   AD A  AN A  T N C  J T T  A D  T TN  

A N  D A U DU D U T C N C N  JA  D T  ATUJ C C  TACJ  AD AN A  A TA  D A A-
C  U T N  A C D  T C N C  

A  N ACJ  U TA  J DN J T N  AD A N  U U AN A A N  D A D T  UN CJ NU-
J C C  A  T N C  D U J D C UJ  JU  TN J C  A

Z   T  
Doprecyzowano de nicj  stacji  z której wynika  że licz a miejsc postojo-
wych powinna odpowiada  licz ie punktów ładowania  umożliwiających 
jednoczesne wiadczenie tej usłu i ardzo cz sto miało miejsce podczas 

adań wst pnych stacji  że urządzenie yło wyposażone w trzy złącza 
pojazdowe  pozwalające na ładowanie jednocze nie trzech pojazdów elek-
trycznych  Jednak dla stacji wytyczano dwa miejsca postojowe  co w prak-
tyce o raniczało licz  punktów ładowania do dwóch  Doprecyzowanie 
ustawy w tym zakresie wymusi projektowanie stacji ładowania  w zakres 
której wchodzą również miejsca postojowe  z odnie z zaprojektowanym 
urządzeniem pod wz l dem ilo ci złączy pojazdowych  

   D Z
olejnym zapisem doprecyzowującym wyma ania opisane w usta-

wie jest naprawa lu  modernizacja stacji ładowania  który precyzuje  
że prace pole ające wyłącznie na wymianie cz ci lu  podzespołów 
urządzenia na cz ci  spełniające wyma ania producenta  nie należy 
traktowa  jako naprawy lu  modernizacji stacji ładownia  owyższe 
ure ulowanie jest już wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do 
ustawy tj  w rozporządzeniu inistra ner ii z dnia  czerwca  r  
w sprawie warunków technicznych i punktów ładowania  stanowiących 
element infrastruktury ładowania dro owe o transportu pu liczne o  

wyniku nowelizacji wzmocniono to na poziomie ustawy

 D  T
Doprecyzowano również informacj  iż w celu ponowne o rozpocz cia 
eksploatacji punktu ładowania  zainstalowane o na stacji ładowania 
lu  stacji ładowania  po otrzymaniu decyzji wstrzymującej ją  wyma-

ane jest ponowne adanie wst pne urządzenia  ynika to z faktu nie-
spełniania wyma ań ustawy oraz rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych dla stacji  ładowania  wyma ane jest ponowne adanie 
wst pne urządzenia

T  T   T  U Z
punktu widzenia nowych zapisów  które wprowadziła do ustawy ru-

dniowa nowelizacja  na szcze ólną uwa  zasłu uje możliwo  wyko-
nywania adań kontrolnych stacji i punktów ładowania  stanowiących 
element infrastruktury ładowania dro owe o transportu pu liczne o  

adania takie są przeprowadzane w przypadku powzi cia informacji 

o nieprawidłowo ciach w funkcjonowaniu urządzenia  w szcze ólno ci 
o podejrzeniu za rożenia dla ezpieczeństwa je o użytkowników lu  
wypadkach związanych z ich eksploatacją  a także w przypadku eksplo-
atacji urządzeń ez przeprowadzenia adań

T T  
onadto wprowadzono sztywny tary kator kar nansowych za wyżej 

wymienione naruszenia  

• za eksploatacj  stacji ładowania lu  punktu ładowania stanowiące o 
element infrastruktury ładowania dro owe o transportu pu liczne o  

ez adania wst pne o lu  eksploatacyjne o oraz w przypadku eksplo-
atacji pomimo wydania decyzji ne atywnej   tys  zł

• za eksploatacj  stacji ładowania lu  punktu ładowania stanowiące o 
element infrastruktury ładowania dro owe o transportu pu liczne o po-
mimo wydania decyzji wydanej w wyniku  adania kontrolne o   tys  zł

• za niewykonywanie o owiązku nałożone o na operatora o ól-
nodost pnej stacji ładowania  jakim jest z łoszenie do rejestru 

widencji nfrastruktury aliw Alternatywnych  za po rednic-
twem formularza elektroniczne o informacji dotyczących

• rmy operatora o ólnodost pnej stacji ładowania

• rodzaju infrastruktury o słu iwanej przez operatora

• współrz dnych o ólnodost pnej stacji ładowania

 Najpó niej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie adania tech-
niczne o wst pne o  poprzedzające o oddanie do eksploatacji o ól-
nodost pnej stacji ładowania oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
tych danych   tys  zł

D  T  D  Z Z T
Do wiadczenia przy wykonywaniu adań technicznych infrastruktury 
ładowania  a także sy nały z zewnątrz  wskazują na potrze  realizacji 

adań kontrolnych stacji ładowania i punktów ładowania  nspektorzy 
UDT już na etapie adań wst pnych spotykają si  z nieprawidłowo cia-
mi w funkcjonowaniu urządzeń  mających wpływ na ezpieczeństwo  
utrat  zdrowia i za rożenia życia użytkowników stacji  

Z Ł D  DŁ

• rak spełnienia wyma ań dotyczących ochrony przeciwporaże-
niowej przez urządzenie

• rak cią ło ci przewodów ochronnych w urządzeniu

• rak za ezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi

• rak zachowania ezpieczne o poziomu rezystancji izolacji 
w urządzeniu

• Awarie stacji ładowania w trakcie pró  funkcjonalnych czy 
    o ciążeniowych

• łoszenie do adania już uszkodzonej stacji

Z  U T

 Z

• prowadzenie adania kontrolne o 

Z   D Z  Z

• icz a miejsc postojowych odpowiada licz ie punktów ładowania

• De nicje naprawy i modernizacji

• onowne adanie wst pne po decyzji wstrzymującej eksploatacj

• adania kontrolne dla infrastruktury ładowania dro owe o
     transportu pu liczne o

• tary kator kar nansowych za okre lone naruszenia
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Rys. 1. Pęknięte złącze pojazdowe

Rys. 2. Brak ciągłości przewodów ochronnych

owyższe przykłady  to tylko nieliczne rodzaje uszkodzeń i wad insta-
lacyjnych z jakimi spotykają si  inspektorzy UDT na adaniach tech-
nicznych stacji ładowania  iorąc pod uwa  fakt  iż zdecydowana 
wi kszo  stacji ładowania i punktów ładowania jest umiejscowiona 
w przestrzeni pu licznej  są one przez to narażone na działania at-
mosferyczne  jak również na wandalizm  tąd też wprowadzenie do 
ustawy o elektromo ilno ci i paliwach alternatywnych adań kontro-
lnych  jest jak naj ardziej słuszne  przede wszystkim z punktu widze-
nia ezpieczeństwa użytkowników tej infrastruktury  Tym ardziej  
że w przeciwieństwie na przykład do urządzeń transportu liskie o  
stacje ładowania jak i punkty ładowania stanowiące element infra-
struktury ładowania dro owe o transportu pu liczne o  nie podle a-
ją adaniom okresowym przeprowadzonym przez UDT  

iększoś  stacji ładowania i punktów ładowania jest umiejsco
wiona w przestrzeni publicznej.

ą one narażone na działania atmos eryczne oraz wandalizm.
adania kontrolne służą podniesieniu bezpieczeństwa użyt

kowników tej in rastruktury.

D DZ  TU
odmioty eksploatujące stacje ładowania i punkty ładowania powin-

ny mie  na uwadze  że pomimo raku adań okresowych przepro-
wadzanych przez UDT  są oni zo li owani do przeprowadzania okre-

sowych prze lądów serwisowych  pomiarów elektrycznych oraz pró  
funkcjonalnych w terminach okre lonych przez producenta urządze-
nia w instrukcji eksploatacji  zależno ci od rodzaju urządzenia  
poziomu je o skomplikowania  jako ci użytych komponentów  mocy 
czy sposo u montażu  producenci okre lają czasookresy wykonywa-
nia prze lądów  podając przedziały od  miesi cy aż do  lat  Cho  
najcz ciej spotykanym w dokumentacji czasookresem wykonywa-
nia prze lądów okresowych jest  rok

owiązek wykonywania prze lądów okresowych przez podmioty 
eksploatujące stacje ładowania i punkty ładowania  może y  weryfi-
kowany zarówno na etapie adań eksploatacyjnych po modernizacji 
lu  naprawie urządzenia  jak i podczas adań kontrolnych przepro-
wadzanych przez Urząd Dozoru Techniczne o  rak realizacji okre-
sowych prze lądów serwisowych  pomiarów elektrycznych czy pró  
funkcjonalnych w sposó  udokumentowany potwierdzających ich 
realizacj  może skutkowa  wydaniem decyzji wstrzymującej dalszą 
eksploatacj  urządzenia

ksploatujący są zobligowani do przeprowadzania okresowych 
przeglądów serwisowych, pomiarów elektrycznych oraz prób 
unkcjonalnych w  terminach określonych przez producenta 

urządzenia w instrukcji eksploatacji.

T T T
d początku realizacji adań do końca  roku inspektorzy UDT 

przeprowadzili łącznie  adania stacji ładowania i punktów ła-
dowania  z cze o  zakończyło si  wynikiem pozytywnym  a  
decyzją wstrzymującą eksploatacj  ze wz l du na niespełnienie wy-
ma ań okre lonych w ustawie oraz rozporządzeniu w sprawie wa-
runków technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania sta-
nowiących element infrastruktury ładowania dro owe o transportu 
pu liczne o
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Łączna liczba odebranych stacji ładowania i punktów 
ładowania na koniec 31.12.2021 r. wg oddziałów UDT

Na dzień  r  łącznie  inspektorów UDT posiadało autory-
zacj  w zakresie elektromo ilno ci do realizacji adań technicznych 
stacji i punktów ładowania  iorąc pod uwa  zakres wsparcia  jakie 
już zostało uruchomione na rozwój infrastruktury ładowania pojaz-
dów elektrycznych oraz plany rozwoju elektromo ilno ci o czym bę-
dzie w 2 części artykułu  w kolejnych latach możemy spodziewa  si  
dynamiczne o wzrostu licz y udowanych stacji ładowania i punk-
tów ładowania  a co za tym idzie adań wst pnych  Jeżeli do licz y 
przyszłych adań wst pnych i eksploatacyjnych doliczymy jeszcze 

adania kontrolne  to naj liższe lata zapowiadają si  ardzo praco-
wicie w o szarze elektromo ilno ci
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 artykule przedstawiono normę   1 2 dotyczącą rurociągów z tworzyw sztucznych wzmocnionych 
włóknem szklanym.

orma została opracowana przez omitet Techniczny T   aterials, e uipment and o shore structures 
or petroleum, petrochemical and natural gas industries .
  olsce odpowiedzialnym za normę w  olskim omitecie ormalizacyjnym jest omitet Techniczny nr 1 do 

spraw órnictwa a ty i  azu.

   1 2 Ł D   Z  ZT  Z   .

N- N  - -
rzemysł naftowy i azowniczy
urocią i z tworzyw sztucznych wzmocnio-

ne włóknem szklanym 

zęś  1  łownictwo, symbole, zastosowa
nie i materiały

N- N  - -
rzemysł naftowy i azowniczy
urocią i z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym 

zęś  2  wali kacja i wytwarzanie

N- N  - -
rzemysł naftowy i azowniczy
urocią i z tworzyw sztucznych wzmocnio-

ne włóknem szklanym 

zęś   rojektowanie sytemu

N- N  - -
rzemysł naftowy i azowniczy
urocią i z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym 

zęś   ytwarzanie, instalowanie i eksploatacja

 T  
D  U Z DZ  

WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW ORAZ INSPEKCJI 
RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH 
WŁÓKNEM SZKLANYM (GRP) W OPARCIU 
O NORMĘ PN-EN ISO 14692

Z  
D

kspert w dziedzinie
kluczowej Tworzywa

ztuczne 
Dział Urządzeń
Ci nieniowych
Urząd Dozoru
Techniczne o 

ddział
w yd oszczy

Członek olskie o omi-
tetu Normalizacyjne o  

T  do spraw ur  
ształtek 

i Armatury z Tworzyw 
ztucznych  T  do 

spraw yro ów 
z Tworzyw ztucznych  

T  do spraw aszyn 
i urządzeń do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych 
i mieszanek umowych
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Z  T  
Norma N- N   ma zastosowanie w przemyśle na towym 
i gazowniczym

Dopuszcza si  stosowanie wyma ań normy w innych ał ziach prze-
mysłu pod warunkiem  że zostanie to uz odnione pomi dzy stronami 
kontraktu  

astosowania wyma ań normy w szcze ólno ci mają miejsce w udo-
wie rurocią ów w energetyce i przemyśle chemicznym

T Ł  –  
yma ania dla żywic zawarte są w normie N- N  -

Do udowy rurocią ów dopuszcza si  stosowanie niżej wymienionych 
żywic

oliestrowa U
ywice powinny spełnia  

wyma ania w zakresie 
odporno ci chemicznej 
w odniesieniu do cieczy 
lu  azów  które dą 
przesyłane rurocią iem

inyloestrowa

inyloestrowo-uretanowa U

poksydowa

enolowa

rzy do orze żywic należy uwz l dni  także dodatkowe wyma ania 
za ranicznych specy kacji  a w szcze ólno ci wyma ania  eso-
lution A  uidelines for the application of plastic pipes on ships  

Norma N- N  -   wydanie z  r  nie okre la maksy-
malnej dopuszczalnej temperatury ro oczej  Temperatura ta jest 
zazwyczaj uz adniana pomi dzy wytwórcą rur i kształtek oraz inwe-
storem  ardzo cz stym przypadkiem jest okre lanie przez inwesto-
ra rodzaju żywicy  wytwórcy żywicy  wytwórców wzmocnień  a także 
koloru rurocią u  

Nadmieni  należy  że 
maksymalne dopusz-
czalne temperatury 
ro ocze rurocią u 
okre lone yły w nor-
mie N- N  -

  wydanie z  r

rupa żywic

aksymalna dopusz-
czalna 
temperatura ro ocza 
oC

poksydowa

inyloestrowa

oliestrowa  

enolowa

Z
yma ania dla wzmocnień zawarte są w normie N- N  -

Norma zaleca stosowanie wzmocnień szklanych

Dopuszcza si  stosowanie innych wzmocnień  np  w lowych czy ara-
midowych  ale tylko po uzyskaniu z ody zamawiające o  onieczne jest 
także uzyskanie deklaracji chemoodporno ci wytwórcy wzmocnień w -

lowych i aramidowych  

T Z  D   U

Zgodnie z  wymaganiami normy   1 2  inspekcja 
rurociągów obejmuje
. badania wizualne,
. próby ciśnieniowe,
. inne badania nieniszczące.

rzy planowaniu inwestycji wskazane jest uz odnienie  mi dzy 
stronami  zakresu i  terminów inspekcji na etapie wytwarzania rur 
i kształtek oraz na etapie dostaw i instalowania  owszechną prak-
tyką jest także uz adnianie szcze ółowych kryteriów akceptacji nie-
z odno ci laminatów

rzykładowe niez odno ci oraz kryteria akceptacji i działania 
korekcyjne

Niez odno ryterium 
akceptacji

Działania 
korekcyjne

cherze powietrza ma   mm Akceptowa

cherze Niedopuszczalne drzuci

kni cia oniżej  mm Akceptowa

kni cia owyżej  mm ała naprawa

uche miejsca Niedopuszczalne drzuci

arysowania 
i zadrapania

szar powyżej  
mm   mm 

ała naprawa

arysowania 
i zadrapania

szar poniżej  
mm   mm 

Akceptowa

ryteria oceny niez odno ci laminatów rur i kształtek okre lone są 
w normie N- N  -  Aneks J  Ta ela J

ryteria oceny niez odno ci laminatów udowanych i eksploatowanych 
rurocią ów okre lone są w normie N- N  -  ałącznik A  Ta-

ela A  
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Norma w załączniku A okre la również zalecane metody adań nieniszczących  a także działania korekcyjne u wytwórcy rur i kształtek oraz 
działania korekcyjne na etapie dostaw  instalowania i eksploatacji rurocią ów

rzykładowe niez odno ci laminatów  kryteria akceptacji  zalecane adania nieniszczące oraz działania korekcyjne

Niez odno
ryterium akcep-

tacji

ekomen-
dowane 

adania

nne potencjalne 
adania

Działania korekcyjne

ytwarzanie Dostawa
nstalowanie

ksploatacja

cherze powietrza
Niedopuszczalne 

powyżej  mm
T T drzuci - - ała naprawa

cherze Niedopuszczalne T
UT

T
drzuci drzuci

drzuci  Duża 
naprawa

Akceptowa dy 
rak wycieków

Atak chemiczny Niedopuszczalne T drzuci drzuci drzuci
drzuci Duża 

naprawa
kni cia oniżej  mm T Akceptowa - Akceptowa Akceptowa
kni cia owyżej  mm T ała naprawa - ała naprawa ała naprawa

uche miejsca Niedopuszczalne T drzuci -
drzuci  Duża 

naprawa
Duża naprawa

rozja Niedopuszczalne UT

UT -scan
UT  T

T
Akustyczno-ul-
trad wi kowe

- - - Duża naprawa

kni cia z całkowi-
tą penetracją i p k-
ni ciami włókien 

szklanych

Niedopuszczalne T
misja akustycz-

na
drzuci drzuci Duża naprawa Duża naprawa

Nieodpowiednie 
utwardzenie żywic

N- N  -

kt

N- N  
-

kt

D C celem 
wyznaczenia 
temperatury 

zeszklenia T

- -

owtórnie wyko-
na  połączenie
Duża naprawa
owtórnie utwar-

dzi  połączenie
ała naprawa

-

D  ZU

adania wizualne pozwalają wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci laminatu
- odkształcenia i nadmierne odchyłki wymiarowe
- p kni cia powierzchni i mikrop kni cia
- delaminacje lisko powierzchni  wtrącenia  wypryski  od arwienia
- p cherze powietrza
- uszkodzenia spowodowane uderzeniami
- nadmiar żywicy oraz rak żywicy
- lady ataku chemiczne o i erozji

skazane jest wykonywanie adań wizualnych przed arwieniem cianek rurocią ów  
Utrudnieniem o l dzin w trakcie adań wizualnych są także włókna w lowe i arami-
dowe

 
ró y ci nieniowe są najlepszym sposo em potwierdzania inte ralno ci rurocią ów  
rzeprowadzanie takich pró  jest zazwyczaj możliwe dopiero po zakończeniu montażu 

rurocią ów  dy przeprowadzanie napraw jest utrudnione z powodu ryzyka opó nienia 
inwestycji

ró y ci nieniowe pozwalają wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci
- nieodpowiednie utwardzenie żywic
- rak szczelno ci połączeń rozłącznych i nierozłącznych

arto  ci nienia pró ne o wynosi zazwyczaj -krotno  ci nienia projektowe o Rys. 1. Zdjęcia VT uszkodzonego laminatu
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 D  Z Z

adania ultrad więkowe 
adania ultrad wi kowe przeprowadzanie są metodą impuls-echo  

lu  przy zastosowaniu dwóch przetworników i płaskiej impedancji 

adania ultrad wi kowe pozwalają wykry  nast pujące podstawo-
we niez odno ci laminatu

o szary ez żywicy

delaminacje i puste przestrzenie

odchyłki ru o ci cianki powyżej 

alecana cz stotliwo  przy adaniach ultrad wi kowych powinna wy-
nosi  od  z do  z przy ru o ciach rur od  mm do  mm  

celu zwi kszenia czasu pomi dzy od itymi sy nałami stosuje si  
transmisj  przez zalane rurocią i przy sy nale wracającym od przeciw-
nej cianki rur oraz odpowiednie dla rur  wzorce np  polimetakrylan 
metylu

adania radiogra  czne

adania radio ra  czne pozwalają wykry  nast pujące podstawowe 
niez odno ci laminatu

o szary ez żywicy oraz nadmiar żywicy

delaminacje i puste przestrzenie

odchyłki ru o ci cianki powyżej 

rak współosiowo ci

niewła ciwe wprowadzenie rur do kielichów

alecane napi cia przy adaniach radio ra  cznych powinny wynosi  od 
 ke  do  ke

Celem wzmocnienia kontrastu stosowane jest dodawanie do żywic pier-
wiastków ci żkich nl  a   i udział masowy do 

adania emisją akustyczną

adania emisja akustyczną pozwalają wykry  nast pujące podsta-
wowe niez odno ci laminatu

rak inte ralno ci rurocią u

wzrost p kni

p kni cia wzmocnień szklanych

nieodpowiednie utwardzenie żywic

wycieki

adanie wyma a  a y rurocią  znajdował si  pod o ciążeniem  aż do 
maksymalne o o ciążenia projektowe o  ykrywane są tylko wzrost 
lu  propa acja uszkodzeń

óżnicowa kalorymetria skaningowa D

adanie D C pozwalają wykry  nieodpowiednie przy otowanie 
i utwardzenie żywic

Do pomiaru temperatury zeszklenia T  i innych pomiarów zmian ciepl-
nych konieczne jest odci cie małych pró ek laminatu

omiar twardości arcola

adanie twardo ci arcola pozwala wykry  nieodpowiednie przy o-
towanie i utwardzenie żywic rur oraz połączeń laminatów

adanie należy przeprowadzi  w oparciu o specy  kacj  A T  D  
oraz z odnie z wyma aniami normy N- N  -  pkt  

ardzo cz stym przypadkiem jest okre lanie przez inwestora minimalnej 
warto ci twardo ci arcola np   twardo ci żywicy

adanie termogra  czne 
etoda pole a na pod rzaniu powierzchni laminatu silnym impulsem 

ciepła i o serwowaniu zmian rozkładu temperatury za pomocą kamery 
termowizyjnej  

adanie termo ra  czne pozwala wykry  nast pujące podstawowe 
niez odno ci laminatu

narastanie osadów

odchyłki ru o ci cianek

rak żywic

etoda posiada o raniczenia związane z adaniem laminatów o ru o-
ci powyżej  mm

ci powyżej  mmci powyżej  mm

Rys. 2. Zdjęcie bez wykorzystania termowizji
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Rys. 3. Zdjęcie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

adanie mikro alami

adanie mikrofalami pozwala wykry  nast pujące podstawowe 
niez odno ci

uszkodzenia spowodowane uderzeniami

uszkodzenia powierzchni wewn trznej

delaminacje

wady połączeń laminatów

etoda stosowana jest do adań materiałów dielektrycznych  ożliwe 
jest adanie laminatu o dużych ru o ciach  stotne jest także to  że 
powierzchnia rurocią u nie musi y  ładka

adanie inter erencji światła laserowego – szerogra  a

adanie pozwala wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci

uszkodzenia spowodowane uderzeniami

uszkodzenia powierzchni wewn trznej

delaminacje

wady połączeń laminatów

etoda pozwala na szy kie ezkontaktowe adanie przy zastosowaniu 
skanerów laserowych i komputerów  ożliwe jest także mapowanie na-
pr żeń powierzchni laminatu

adanie akustyczno ultrad więkowe

adanie pozwala wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci

uszkodzenia spowodowane uderzeniami

zm czenie materiału

wady połączeń laminatów

etoda jest kom inacją adania emisją akustyczną i adania 
ultrad wi kowe o przy wykorzystaniu techniki A-scan  i C-scan   

adanie akustyczne Tap testing  
etoda pole a na uderzaniu narz dziem w rurocią  z niewielką ener ią 

oraz adaniu i analizowaniu odpowiedzi rurocią u  ożliwe jest ada-
nie r czne np  młotkiem  lu  mechaniczne  

adanie pozwala wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci

uszkodzenia spowodowane uderzeniami

wady połączeń laminatów

etoda posiada o raniczenia związane z adaniem ru szych lamina-
tów

adanie prędkości al ultrad więkowych 
etoda pole a na pomiarze pr dko ci fal ultrad wi kowych w materia-

le rur i kształtek rurocią u

adanie pozwala wykry  nast pujące podstawowe niez odno ci

zmiana sztywno ci osiowej rurocią u

zm czenie materiału i uszkodzenia w wyniku pełzania materiału  

adanie przeprowadza si  łowicami kątowymi  Analizowane są o cią-
żenia  naciski i sztywno  osiowa rurocią u  wyniku przeprowadzo-
nych adań otrzymuje si  matryc  uszkodzeń rurocią u  

U A A

urocią i z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 
 mo ą wyma a  także uwz l dnienia wyma ań Dyrektywy ci-

nieniowej U  D  oraz innych dyrektyw  np  Dyrektywy 
U  AT  okre lającej wyma ania dla urządzeń i systemów 

ochrony przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wy u-
chowej

52 PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE DLA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH



1/2022  INSPEKTOR Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego

D Z  
 Z Z T    Z D    U

21 stycznia 2022 r.

odczas konferencji poruszane yły tematy związane z ezpieczeństwem systemów zaopatrzenia 
w wod  jako element infrastruktury krytycznej  wdrażania systemów jako ci  monitorin u  ezpie-
czeństwa danych w ranży komunalnej oraz do rych praktyk samorządów w zakresie ezpieczeństwa 
i cy er ezpieczeństwa  ierwsze o dnia Dorota ałachowska  kspert ds  Cy er ezpieczeństwa  wy-

łosiła referat Urząd Dozoru Techniczne o  sparcie w o szarze cy er ezpieczeństwa  arządzanie 
ryzykiem - Cią ło  działania - Audyty C  Urząd Dozoru Techniczne o ył partnerem wydarzenia  

i cej  www.bezpieczenstwo.abrys.pl  

 Z U  U T Z   2022
25 2  stycznia 2022 r.

olejna edycja ympozjum Naukowo-Techniczne o C A po-
wi cona yła zmianom w przemy le chemicznym oraz szansom 

i za rożeniom w realizacji uropejskie o ielone o adu  Udział 
w panelu dyskusyjnym pierwsze o dnia wziął dr inż  Andrzej iół-
kowski  rezes UDT  De aty dotyczyły tematu ierunek -

  Jak powinny wy ląda  dominujące kierunki strate icz-
ne o rozwoju polskiej chemii  Dru ie o dnia sympozjum Jacek 

aczyński  kspert Urządzeń Ci nieniowych UDT w zczecinie  
omówił temat rzede wszystkim ezpieczeństwo  rowadzenie 
Analiz i cena yzyka - ytyczne UDT  swojej prezentacji zwró-
cił uwa  że przemysł chemiczny nieodłącznie kojarzy si  z ryzy-
kiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze wz l du na 
stosowane w produkcji su stancje nie ezpieczne lu  prowadzenie 
procesów technolo icznych przy ardzo wysokich parametrach ci-

nienia i temperatury  mówił jak ważną cz cią każdej instalacji 
jest zarządzanie ezpieczeństwem procesowym poprzez wykony-
wanie analiz za rożeń i ryzyka  odczas całe o sympozjum uczest-
nicy rozpatrywali przyszło  olskiej Chemii  poruszane yły m in  
tematy związane przemysłem  innowacjami  ekolo ią  nowymi 
produktami czy też nowymi technolo iami  UDT ył partnerem me-
rytorycznym wydarzenia  i cej  www.kierunekchemia.pl  
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  U  T   T
10 marca 2022 r.

olejna edycja orum perato-
rów arm iatrowych od yła si  
w opocie  odczas forum oma-
wiane yły tematy związane 
z eksploatacją i utrzymaniem 

farm wiatrowych  od yły si  specjalistyczne warsztaty po wi cone za-
adnieniom o słu i i utrzymania lądowych farm wiatrowych  odczas 

wydarzenia dr inż  Andrzej iółkowski  rezes UDT za rał łos w panelu 
dyskusyjnym Nowelizacja ustawy tzw    szanse  za rożenia  wy-
zwania  odczas de aty poruszano za adnienia nowelizacji ustawy  
certy  kacji UDT wyma ań dla działających i nowych instalacji oraz u-
dowy nowych mocy  odkre lona została rola UDT w zakresie zapew-
nienia ezpieczeństwa eksploatacji farm wiatrowych  mawiane yły 
zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych w odniesieniu do certy  kacji serwisów  i -
cej  https://wfof.eu/pl/

Z D   UT Z  U U  Z Ł D  
DU
1  marca 2022 r.

Tym razem konferencja techniczna A on edia 
od yła si  w iedlcach  odczas konferencji 
omawiano narz dzia oraz strate ie działania spe-
cjalistów U  ryderyk rawczyk oraz aweł Ja-
nik  pecjali ci UDT w iedlcach  omówili wy ra-
ne aspekty eksploatacji urządzeń transportu 

liskie o UT  w zakładach przemysłowych  trakcie prelekcji 
uczestnicy zapoznali si  z rodzajami UT  podle ających dozorowi 
technicznemu  eksploatowanych w zakładach przemysłowych  mó-
wione zostały pro lemy związane z prawidłową konserwacją urządzeń 
d wi nicowych  pecjali ci UDT przedstawili poj cie resursu w odnie-
sieniu do eksploatowanych d wi nic  ównież wskazali za rożenia 
wynikające z użytkowania UT  w zakresie niez odnym z ich przezna-
czeniem  ojawiły si  też wątki kolizyjnej lokalizacji urządzeń transpor-
tu liskie o w halach produkcyjnych  Cykl konferencji technicznych 
w roku  został o j ty patronatem honorowym UDT oraz patrona-
tem medialnym nspektor  Technika i ezpieczeństwo  i cej  www.
konferencjetechniczne.pl

  T Z
UT Z  U U  D T , T , D
Z
22 2  marca 2022 r.

odczas wydarzenia  które od yło 
si  w azimierzu Dolnym  wymie-
niano do wiadczenia oraz zapre-
zentowano aspekty efektywne o 
utrzymani ruchu w przedsi ior-

stwach ener etycznych i zakładach przemysłowych  omówiono roz-
wiązania wspierające procesy utrzymania ruchu i ospodarki re-
montowej oraz di italizacja i cyfryzacja  odczas konferencji dr inż  
Andrzej iółkowski za rał łos w panelu dyskusyjnym loki u schył-
ku eksploatacji  loki na parametry nadkrytyczne  oderatorem 
panelu ył dr inż  tanisław Tokarski z Centrum ner etyki na 
Akademii órniczo- utniczej w rakowie  rezes omówił zadania 
UDT jako instytucji odpowiedzialnej za działania zmierzające do 
zapewnienia wła ciwe o ezpieczeństwa eksploatacji urządzeń 
podle ających dozorowi technicznemu  przy podej ciu opartym na 
predykcji i proakcji  odczas panelu odernizacje  wdrożenia  eks-
ploatacja  remonty  artłomiej iedmio rodzki  pecjalista UDT 
w odzi  omówił rol  monitorowania zużycia urządzeń w procesie 
zarządzania przedsi iorstwem  rele ent poruszył za adnienia 
przetwarzania danych  nowoczesnych metod pro nozowania zuży-
cia elementów w ener etyce oraz techniki sztucznej inteli encji  
UDT ył partnerem merytorycznym wydarzenia  i cej  https://kon-
ferencje.nowa-energia.com.pl/UTRZYMANIERUCHU/2022/

pracowa nie
ał orzata u - yszkowska

edaktor iuletynu UDT
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 D
UDT Z Z

sparcie serwisowe przy adaniach 
metodą emisji akustycznej 

 r UDT oznań

Cy er ezpieczeństwo
pełnienie wyma ań Ustawy o rajowym ystemie 

Cy er ezpieczeństwa
 r UDT liwice

Z

arządzanie ryzykiem w or anizacji 
w  N- N -  oraz metodolo ia 
w  N- N C -

-  r UDT Warszawa

Nowe wyma ania dla d wi ów - aktualizacja 
wiedzy dla konserwatorów

 r UDT Tarnów

ksperckie kon erencje kademii UDT
 wiosennym terminarzu konferencji Akademii UDT proponujemy interesujące tematy z 

zakresu spawalnictwa  ezpieczeństwa procesowe o  ezpieczeństwa eksploatacji urządzeń 
technicznych czy szeroko poj tej ener etyki

Temat kon erencji Termin rganizator

 eminarium pawalnicze -  r UDT yd oszcz

ezpieczeństwo procesowe  zarządzanie ryzykiem 
i zapewnienie cią ło ci działania instalacji 
przemysłowych   Ju ileuszowa onferencja UDT

-  r
UDT dańsk

UDT zczecin

ner etyka - pro lemy i wyzwania  
 Ju ileuszowa onferencja UDT

-  r UDT rocław

ezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych -  r UDT ód

Bieżąca oferta webinariów i konferencji Akademii UDT

www.udt.go .pl
Zakładka „Webinaria Akademii UDT”

Zakładka: Obszary działania – Szkolenia i konferencje

urzad-dozoru-technicznego@UrzadDozoruTechUrząd Dozoru Technicznegowww.udt.gov.pl22 57 22 221
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Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, w którym wska-
zane są rozwiązania techniczne i organizacyjne dla ograniczenia 
ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń chłodniczych.

Zapewnienie bezpieczeństwa instalacji ziębniczych to proces, który 
wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, m.in. wytwórcy 
instalacji, eksploatującego, a często także organizacji, które swoim 
działaniem mają wpływ na bezpieczeństwo. Autorzy przewodnika 
skupili się na tych obszarach, z którymi wytwórcy i eksploatujący 
mają największe trudności.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przywołanymi w przewodniku doku-
mentami odniesienia, których analiza pozwala lepiej zrozumieć nie tylko co i jak 
należy wykonać, aby instalacja ziębnicza była bezpieczna, ale również zrozumieć 
dlaczego należy podjąć określone działania. 

Zachęcamy do intensywnego korzystania z tego przewodnika podczas 
eksploatacji urządzeń chłodniczych. 

Życzymy bezpiecznej pracy i pomocnej lektury!

Pełna wersja monografii:

KOMPLEKSOWE BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ZIĘBNICZYCH

www.udt.gov.pl/monografie-przewodniki-udt

Osoby zainteresowane wersją drukowaną prosimy 
o kontakt: eksploatacja@udt.gov.pl.
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INSTALACJI ZIĘBNICZYCH Wspieramy rozwój

Przewodnik UDT

Wydanie: 2021 r.

CZYTAJ ONLINE

urzad-dozoru-technicznego@UrzadDozoruTechUrząd Dozoru Technicznegowww.udt.gov.pl22 57 22 221




