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Wprowadza się następujące zmiany do Części IX – Materiały i spawanie: 

1.  W SPISIE TREŚCI  skreśla się obecny zapis dotyczący Załącznika A i Załącz-
nika B, a na końcu Spisu treści dodaje się zapis: 

Załączniki 

Załącznik A   Procedura uznawania wytwórni stali kadłubowych  

A1   Procedura uznawania wytwórni półfabrykatów dla stali kadłubowych  

1 Zakres  
2 Wniosek o uznanie  

2.1  Wymagane dokumenty 
2.2 Dokumenty wymagane do zmiany warunków uznania 

3 Próby uznaniowe  
3.1 Zakres prób uznaniowych  
3.2 Program prób uznaniowych  
3.3 Nadzór nad próbami uznaniowymi  
3.4   Wybór wyrobów do badań  
3.5   PołoŜenie odcinków próbnych  
3.6   Badania materiału półfabrykatów  

3.6.1   Rodzaje badań  
3.6.2   Próbki do badań i procedura badań  

4.  Wyniki  
5.  Uznanie  
6.   Odnowienie uznania  
7.   UniewaŜnienie uznania 

A2   Procedura uznawania wytwórni wyrobów walcowanych ze stali kadłubowych  

1.   Zakres  
2.   Wniosek o uznanie  

2.1  Wymagane dokumenty  
2.2   Dokumenty wymagane do zmiany warunków uznania  

3.  Próby uznaniowe 
3.1   Zakres prób uznaniowych  
3.2   Program prób uznaniowych 
3.3   Nadzór nad próbami uznaniowymi  
3.4   Wybór wyrobów do badań  
3.5   PołoŜenie odcinków próbnych  
3.6   Badania materiału podstawowego  

3.6.1   Rodzaje badań   
3.6.2   Próbki do badań i procedura badań  
3.6.3   Inne badania  

3.7   Badania spawalności  
3.7.1   Zakres badań  
3.7.2   Przygotowanie i spawanie złączy próbnych  
3.7.3   Rodzaje badań  
3.7.4   Inne badania  
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4   Wyniki  
5   Uznanie  
6   Odnowienie uznania  
7   UniewaŜnienie uznania 

Załącznik B  Procedura uznawania wytwórni stali kadłubowych przeznaczonych 
do spawania z wysokim ciepłem wprowadzonym  

1   Zakres  
2   Wniosek o uznanie  
3   Próby  

3.1  Zakres prób uznaniowych  
3.2   Program prób spawalności   
3.3   Płyty próbne  
3.4   Złącza próbne  
3.5   Kontrole i badania złączy próbnych  

4   Wyniki  
5   Uznanie  
6   Oznaczenie kategorii  

2. Podrozdział 1.4 otrzymuje brzmienie: 

1.4 Dokumentacja techniczna 

1.4.1 Wymagania ogólne 

1.4.1.1  W podrozdziale 1.4 podano wymagania dotyczące dokumentacji tech-
nicznej i technologicznej, jaką naleŜy uzgodnić z PRS  w przypadku, gdy nad-
zór PRS obejmuje: 
– nadzór nad produkcją materiałów/wyrobów (blachy, kształtowniki, odlewy, 

odkuwki itp.), 
– nadzór nad wykonaniem konstrukcji spawanych. 

WyŜej wymieniona dokumentacja powinna zostać dostarczona do PRS do 
uzgodnienia przed rozpoczęciem nadzoru. 

1.4.1.2  W przypadku, gdy nadzór PRS dotyczy remontu konstrukcji spawa-
nych, wymagania podrozdziału 1.4 naleŜy traktować jako wytyczne, natomiast 
szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji  naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić 
z PRS. Zakres dokumentacji wymaganej jest uzaleŜniony od wielkości remontu.  

1.4.2  Dokumentacja techniczna dotycząca materiałów /wyrobów 

1.4.2.1  Dokumentacja dotycząca materiałów i wyrobów powinna zawie-
rać/określać: 
– kategorie (gatunki) materiałów według Przepisów lub norm, 
– charakterystykę materiału (wyrobu), jego skład chemiczny, własności me-

chaniczne i technologiczne; wymaganie to dotyczy tylko przypadków, gdy 
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gatunek (kategoria) materiału nie został określony w Przepisach lub mają-
cych zastosowanie normach,  

– przewidywaną technologię wykonania, 
– opis procesu technologicznego, 
– normy i/lub warunki techniczne podające wymagania odbiorowe. 

1.4.2.2  Zakres wymaganych informacji dotyczących procesów technologicz-
nych naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z PRS. 

1.4.3  Dokumentacja techniczna dotycząca konstrukcji spawanych 

1.4.3.1  Dokumentacja związana z nadzorowaniem konstrukcji spawanych 
powinna zawierać: 
– dokumentację techniczną materiałów/wyrobów wymienioną w 1.4.2, 
– dokumentację technologiczną związaną z pracami spawalniczymi, spełniającą 

wymagania niniejszej części Przepisów (rozdziały 23, 24, 25), 
– plan badań nieniszczących spełniający wymagania Publikacji Nr 80/P –  

Badania nieniszczące, 
– plan malowania zbiorników balastowych; dotyczy tylko statków o pojemno-
ści brutto 500 lub większej.  

3.  W punkcie 2.5.1 dotychczasowy zapis: 

Rp0,2 (Rp0,5 do 1,0) 

zmienia się na: 

Rp (Rp0,2; Rp1,0). 

4.  W punkcie 3.2.1 dotychczasowy zapis: 

podanej w Załączniku A Części IX 

zmienia się na: 

podanej w Załączniku A (patrz rozdział Załączniki), 

a dotychczasowy zapis: 

podanej w Załączniku B Części IX 

zmienia się na: 

podanej w Załączniku B (patrz rozdział Załączniki). 

5. Skreśla się obecny Załącznik A i obecny Załącznik B, a na końcu Części IX 
zostaje dodany rozdział ZAŁĄCZNIKI : 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

Załącznik A 

Procedura uznawania wytwórni stali kadłubowych 

A1 Procedura uznawania wytwórni półfabrykatów ze stali kadłubowych 

1 Zakres 

W części A1 z Załącznika A opisano procedurę uznawania procesu wytwa-
rzania (jak podano w punkcie 3.2.1 z Części IX) półfabrykatów, takich jak 
wlewki, kęsiska płaskie, kęsiska kwadratowe i kęsy ze stali kadłubowych.  

Procedura uznawania procesu wytwarzania obowiązuje podczas weryfikacji 
zdolności wytwórni do dostarczenia wyrobów o stabilnych, zadowalających 
własnościach. Wyroby te powinny przejść proces uznania zgodnie z wymaga-
niami podrozdziału 3.2 z Części IX. 

2 Wniosek o uznanie 

2.1 Wymagane dokumenty 

Wytwórca powinien dostarczyć do PRS wniosek o uznanie, proponowany 
program badań uznaniowych (patrz podrozdział 3.1) oraz następujące informacje: 

.1 nazwa i adres wytwórni, lokalizacja wytwórni, ogólne informacje doty-
czące procesu wytwarzania, zakres produkcji, szacowana ogólna roczna 
produkcja wyrobów gotowych dla okrętownictwa oraz dla innych branŜ, 

.2 organizacja zakładu i system zarządzania jakością; 
– schemat organizacyjny zakładu wytwórcy, 
– lista personelu odpowiedzialnego za proces produkcji, 
– organizacja i obsada personalna działu kontroli jakości, 
– kwalifikacje personelu oceniającego jakość wyrobów, 
– certyfikacja zgodności z systemami zarządzania jakością (jeŜeli jest), 
– Świadectwa uznania wydane przez inne instytucje klasyfikacyjne 

(jeŜeli takie świadectwa są); 
.3 organizacja procesu wytwarzania; 

– schemat blokowy procesu wytwarzania, 
– pochodzenie i składowanie surowców, 
– przechowywanie wytworzonych wyrobów, 
– wyposaŜenie dla systematycznej kontroli podczas wytwarzania; 

.4  szczegółowe informacje o kontrolowaniu jakości i zarządzaniu jako-
ścią, a w szczególności informacje o: 
– systemie stosowanym do identyfikacji materiałów na róŜnych eta-

pach wytwarzania, 
– wyposaŜeniu do analiz chemicznych oraz o procedurach stosowa-

nych do ich skalowania  
oraz wykaz procedur dotyczących kontroli jakości i zarządzania jakością; 
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.5 rodzaje wyrobów (wlewki, kęsiska płaskie, kęsiska kwadratowe, kęsy), 
kategorie stali (o zwykłej lub o podwyŜszonej wytrzymałości), zakresy 
grubości, oczekiwane własności materiałów takie jak; 
– zakres składu chemicznego oraz analiza wielkości ziarna i mikrodo-

datków stopowych dla róŜnych kategorii stali; jeŜeli zakres składu 
chemicznego zaleŜy od grubości i stanu dostawy to te róŜne zakresy 
powinny być odpowiednio wyszczególnione, 

– maksymalna wartość równowaŜnika węgla, CEV, 
– maksymalna wartość wskaźnika Pcm dla stali o podwyŜszonej wy-

trzymałości z małą zawartością węgla (C < 0,13 %), 
– dane statystyczne dotyczące produkcji (z podaniem składu chemicz-

nego i, jeŜeli są dostępne dla wyrobów walcowanych, własności 
mechanicznych Re, Rm, A, KV), wykazujące zdolność wytwórni do 
wyprodukowania wyrobów stalowych odpowiadających wymaga-
niom Części IX;  

.6 proces stalowniczy; 
– proces wytapiania stali i pojemność pieca (pieców) lub konwertora 

(konwertorów), 
– uŜywane surowce, 
– metoda odtlenienia i wprowadzania składników stopowych, 
– odsiarczanie i instalacje odgazowania próŜniowego (jeŜeli są), 
– metody odlewania stosowane przez wytwórnię: wlewki czy odlewa-

nie ciągłe. W przypadku odlewania ciągłego: informacje dotyczące 
typu urządzenia do odlewania, technologia odlewania, metody za-
pobiegania ponownemu utlenianiu, kontrola wtrąceń i segregacji, 
zastosowanie elektromagnetycznego mieszania kąpieli, rafinacja 
wstępna, itp. (jeśli takie metody postępowania/kontroli mają zasto-
sowanie), 

– wymiary i masa wlewków lub slabów, 
– obróbka wlewków lub slabów; procedury oczyszczania płomienio-

wego i złomowania, 
.7 dokumentacja badań uznaniowych przeprowadzonych pod nadzorem 

innych instytucji klasyfikacyjnych.  

2.2   Dokumenty wymagane do zmiany warunków uznania 

W następujących przypadkach: 
.1  zmiana procesu produkcyjnego (proces wytapiania, odlewanie, wypo-

saŜenie stalownicze, wyposaŜenie odlewnicze), 
.2  zmiana maksymalnych grubości (wymiarów), 
.3  zmiana składu chemicznego, dodatków stopowych, itp., 
wytwórca powinien wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w pod-

rozdziale 2.1, dostarczyć do PRS wniosek o zmianę warunków uznania. 
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JeŜeli dokumenty takie, w całości lub w części, zostały juŜ wcześniej do-
starczone do PRS przy poprzednim uznawaniu danego produktu, to ponowne 
dostarczenie tych dokumentów nie jest wymagane, z wyjątkiem programu prób 
uznaniowych (patrz podrozdział 3.1). 

3 Próby uznaniowe 

3.1 Zakres prób uznaniowych 

Zakres prób uznaniowych wyszczególniony jest w podrozdziale 3.6. Zakres 
ten moŜe podlegać modyfikacji, na podstawie wstępnych informacji dostarczo-
nych przez wytwórcę. 

Dotyczy to w szczególności zmniejszenia wymaganej liczby wytopów, gru-
bości wyrobów i rodzajów stali podlegających badaniu lub całkowitej rezygna-
cji z prób uznaniowych. PRS moŜe wyrazić na to zgodę w następujących przy-
padkach: 

.1  na podstawie juŜ przyznanego uznania przez inną instytucję klasyfika-
cyjną oraz dokumentacji z prób uznaniowych przeprowadzonych pod 
jej nadzorem,  

.2  gdy dostępne są długoterminowe wyniki badań statystycznych dotyczą-
cych  składu chemicznego i własności mechanicznych wyrobów wal-
cowanych ze stali podlegającej uznaniu,  

.3  gdy chodzi o zmianę warunków uznania. 
Z drugiej zaś strony, w przypadku nowych rodzajów stali lub nowych tech-

nologii wytwarzania, moŜe być wymagane zwiększenie liczby badanych wyto-
pów i zwiększenie grubości wyrobów podlegających badaniom. 

3.2 Program prób uznaniowych 

Gdy zakres badań proponowany przez wytwórcę odbiega od zakresu okre-
ślonego w podrozdziale 3.6, wówczas program prób uznaniowych naleŜy przed 
rozpoczęciem badań uzgodnić z PRS. 

3.3 Nadzór nad próbami uznaniowymi 

Próby uznaniowe powinny być przeprowadzone pod nadzorem inspektora 
PRS. Inspektor PRS nadzorujący próby uznaniowe ma prawo do przeprowa-
dzenia inspekcji wytwórni w trakcie procesu wytwarzania. JeŜeli wytwórnia nie 
dysponuje wyposaŜeniem niezbędnym do przeprowadzenia badań, to badania 
powinny być przeprowadzone w uznanym laboratorium. 

3.4 Wybór wyrobów do badań 

Dla kaŜdego rodzaju stali, dla kaŜdego procesu wytwarzania (np. wytapia-
nia, odlewania) i dla kaŜdego rodzaju wyrobu próbom naleŜy poddać wyrób 
o największej wnioskowanej grubości (wymiarze). 
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Wyboru wytopów do prób wyrobów dokonuje się w oparciu o typowy skład 
chemiczny ze szczególnym uwzględnieniem określonych wartości CEV, Pcm 
i dodatków stopowych rozdrabniających ziarno. 

3.5 PołoŜenie odcinków próbnych 

JeŜeli nie uzgodniono inaczej, odcinki próbne powinny być pobrane z wyro-
bów (kęsiska płaskie, kęsiska kwadratowe, kęsy) z miejsca odpowiadającego 
głowie wlewka lub, w przypadku odlewania ciągłego, w sposób losowy. 

3.6 Badania materiału półfabrykatów 

3.6.1 Rodzaje badań 

Podczas uznawania półfabrykatów powinny być przeprowadzone następują-
ce badania: 

.1  analiza chemiczna; całkowita analiza łącznie z pierwiastka mimikrosto-
powymi,  

.2  próba Baumanna (siarkowa). 

Ponadto przy pierwszym uznawaniu oraz przy kaŜdym odnowieniu uznania 
PRS moŜe wymagać przeprowadzenia kompletnych badań wymienionych 
w rozdziale 3 z Części A2 niniejszego Załącznika A. Badania powinny być 
przeprowadzone dla wyrobów walcowanych wytworzonych z półfabrykatów 
o minimalnej grubości. 

W przypadku urządzeń odlewniczych wielowylewowych (z kadzią pośred-
nią) kompletne badania gotowych wyrobów naleŜy przeprowadzić dla jednego 
wlewka. Dla pozostałych wlewków wystarczające jest przeprowadzenie badań 
o mniejszym zakresie (analiza chemiczna i próba Baumanna). Do badań naleŜy 
wybrać wlewek o najmniejszej grubości.  

3.6.2 Próbki do badań i procedura badań 

Powinny być przeprowadzone następujące badania: 
.1  analiza chemiczna: 

powinny być wykonane zarówno analiza chemiczna gotowego wyrobu 
jak i analiza wytopowa. NaleŜy sprawdzić zawartość następujących 
pierwiastków stopowych: C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Mo, Al, N, Nb, V, 
Cu, As, Sn, Ti oraz, dla stali wytwarzanych w piecach elektrycznych 
lub martenowskich, dodatkowo Sb i B;  

.2  próba Baumanna (siarkowa):  
powinna być pobrana odbitka z powierzchni wyrobu prostopadłej do osi 
wlewka lub kęsiska płaskiego. Odbitka Baumanna powinna mieć długość 
około 600 mm i powinna obejmować całkowitą grubość wyrobu. 
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4  Wyniki 

Wszystkie wymagane informacje, wymienione w podrozdziale 2 z Części 
A2 niniejszego Załącznika, odnoszące się do wyrobów poddanych badaniom, 
powinny być zebrane przez wytwórcę i umieszczone w sprawozdaniach, które 
powinny zawierać wszystkie wyniki badań oraz zapisy operacji związanych 
z produkcją stali, odlewaniem i, jeŜeli ma to zastosowanie, z walcowaniem oraz 
obróbką cieplną badanych wyrobów. 

 Sprawozdania te naleŜy dostarczyć do PRS. ZaleŜnie od wyników badań 
w Świadectwie uznania mogą być wyszczególnione indywidualne ograniczenia 
lub warunki badania. 

5  Uznanie 

Po pozytywnym wyniku inspekcji oraz prób uznaniowych PRS wydaje 
Świadectwo uznania określające co najmniej: 

.1 rodzaj wyrobu (wlewki, kęsiska płaskie, kęsiska kwadratowe, kęsy), 

.2 procesy: stalowniczy i odlewniczy, 

.3 zakresy grubości półfabrykatów, 

.4 rodzaje stali (o zwykłej lub o podwyŜszonej wytrzymałości). 

6  Odnowienie uznania 

Świadectwo uznania wystawiane jest z maksymalnie 3-letnim terminem 
waŜności. Odnowienie uznania moŜe nastąpić na wniosek wytwórni przed upły-
wem terminu waŜności uznania po przeprowadzeniu inspekcji potwierdzającej 
zachowanie warunków uznania.  

JeŜeli w okresie waŜności uznania wytwórca nie produkował uznanych ka-
tegorii wyrobów, PRS moŜe, według własnego uznania, uzaleŜnić przedłuŜenie 
uznania od przeprowadzenia badań uznaniowych lub przedłuŜyć uznanie na 
podstawie dokonanej przez siebie oceny wyników produkcji wyrobów podob-
nych kategorii.  

JeŜeli z waŜnych powodów inspekcja odnowieniowa nie moŜe być przepro-
wadzona w okresie waŜności Świadectwa uznania, wytwórca jest nadal uwaŜa-
ny za uznanego, pod warunkiem Ŝe porozumienie co do terminu przeprowadze-
nia tej inspekcji zostało zawarte przed upływem terminu waŜności Świadectwa 
uznania. W takim przypadku, po przeprowadzeniu inspekcji odnowieniowej 
zakończonej wynikiem pozytywnym, PRS przedłuŜa waŜność Świadectwa 
uznania, licząc okres waŜności tego Świadectwa od daty upływu okresu waŜno-
ści poprzedniego uznania. 

7  UniewaŜnienie uznania 

PRS moŜe uniewaŜnić uznanie w przypadku stwierdzenia: 
.1  uszkodzenia w produkcji mającego wpływ na jakość wyrobu, 
.2  niezgodności wyrobu, ujawnionej podczas wytwarzania lub budowy, 
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.3  nieprawidłowego funkcjonowania systemu kontroli jakości u wytwórcy, 

.4  zmian wprowadzonych przez wytwórcę bez uprzedniej zgody PRS, po-
wodujących przekroczenie zakresu określonego w Świadectwie uznania, 

.5  powaŜnych niezgodności (wykrytych podczas badania wyrobów). 

A2  Procedura uznawania wytwórni wyrobów walcowanych  
ze stali kadłubowych 

1   Zakres 

W części A2 z Załącznika A opisano procedurę uznawania procesu wytwa-
rzania (jak podano w punkcie 3.2.1 z Części IX) stali kadłubowych o zwykłej 
i o podwyŜszonej wytrzymałości.  

Procedura uznawania procesu wytwarzania obowiązuje podczas weryfikacji 
zdolności wytwórni do dostarczenia wyrobów o stabilnych, zadowalających 
własnościach. Wyroby te powinny przejść proces uznania zgodnie z wymaga-
niami podrozdziału 3.2 z Części IX. 

2   Wniosek o uznanie  

2.1   Wymagane dokumenty 

Wytwórca powinien dostarczyć do PRS wniosek o uznanie, proponowany 
program badań uznaniowych (patrz podrozdział 3.1) oraz następujące informacje: 

.1   nazwa i adres wytwórni, lokalizacja wytwórni, ogólne informacje doty-
czące procesu wytwarzania, zakres produkcji, szacowana ogólna roczna 
produkcja wyrobów gotowych dla okrętownictwa oraz dla innych branŜ; 

.2   organizacja zakładu i system zarządzania jakością; 
– schemat organizacyjny zakładu wytwórcy, 
– lista personelu odpowiedzialnego za proces produkcji, 
– organizacja i obsada personalna działu kontroli jakości, 
– kwalifikacje personelu oceniającego jakość wyrobów, 
– certyfikacja zgodności z systemami zarządzania jakością (jeŜeli jest), 
– Świadectwa uznania wydane przez inne instytucje klasyfikacyjne 

(jeŜeli takie świadectwa są); 
.3   organizacja procesu wytwarzania; 

– schemat blokowy procesu wytwarzania, 
– pochodzenie i składowanie surowców, 
– przechowywanie wytworzonych wyrobów, 
– wyposaŜenie dla systematycznej kontroli podczas wytwarzania; 

.4   szczegółowe informacje o kontrolowaniu jakości i zarządzaniu jako-
ścią, a w szczególności informacje o; 
– systemie stosowanym do identyfikacji materiałów na róŜnych eta-

pach wytwarzania, 
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– wyposaŜeniu do badań własności mechanicznych, analiz chemicz-
nych, badań metalograficznych oraz o procedurach stosowanych do 
ich skalowania,  

– wyposaŜeniu do badań nieniszczących, 
oraz wykaz procedur dotyczących kontroli jakości i zarządzania jakością; 

.5  rodzaje wyrobów (blachy, kształtowniki, kręgi), kategorie stali, zakresy  
grubości, oczekiwane własności materiałów takie jak; 
– zakres składu chemicznego oraz analiza wielkości ziarna i mikrodo-

datków stopowych dla róŜnych kategorii stali; jeŜeli zakres składu 
chemicznego zaleŜy od grubości i stanu dostawy, to wówczas te 
róŜne zakresy powinny być odpowiednio wyszczególnione, 

– maksymalna wartość równowaŜnika węgla, CEV, 
– maksymalna wartość wskaźnika Pcm dla stali o podwyŜszonej wy-

trzymałości z małą zawartością węgla (C < 0,13 %), 
– dane statystyczne dotyczące produkcji (z podaniem składu chemicz-

nego i własności mechanicznych Re, Rm, A, KV), wykazujące zdol-
ność wytwórni do wyprodukowania wyrobów stalowych odpowia-
dających wymaganiom Części IX;  

.6  proces stalowniczy; 
– proces wytapiania stali i pojemność pieca (pieców) lub konwertora 

(konwertorów), 
– uŜywane surowce, 
– metoda odtlenienia i wprowadzania składników stopowych, 
– odsiarczanie i instalacje odgazowania próŜniowego (jeŜeli są), 
– metody odlewania stosowane przez wytwórnię: wlewki czy odlewa-

nie ciągłe.  
W przypadku odlewania ciągłego: informacje dotyczące typu urzą-

dzenia do odlewania, technologia odlewania, metody zapobiegania po-
nownemu utlenianiu, kontrola wtrąceń i segregacji, zastosowanie elek-
tromagnetycznego mieszania kąpieli, rafinacja wstępna, itp. (jeśli takie 
metody postępowania/kontroli mają zastosowanie), 
– wymiary i masa wlewków lub slabów, 
– obróbka wlewków lub slabów, procedury oczyszczania płomienio-

wego i  złomowania; 
.7  ponowne nagrzewanie i walcowanie; 

– typ pieca i parametry obróbki, 
– walcowanie, stopień przewalcowania kęsisk płaskich/kęsisk kwadra-

towych/kęsów (dla osiągnięcia końcowej grubości wyrobów), wal-
cowanie i końcowe temperatury walcowania, 

– obróbka usuwania zgorzeliny podczas walcowania, 
– przepustowość klatek walcowniczych; 

.8  obróbka cieplna; 
– typy pieców, parametry obróbki cieplnej i ich odpowiednia rejestracja, 
– dokładność i sprawdzanie urządzeń kontrolujących temperaturę;  



 

 13

.9  programowane walcowanie: dla wyrobów dostarczonych w stanie do-
stawy po regulowanym walcowaniu (CR) lub walcowaniu cieplno-
mechanicznym (TM) powinny być podane następujące informacje do-
datkowe dotyczące planu programowanego walcowania: 
– opis technologii walcowania, 
– temperatury normalizowania, rekrystalizacji, Ar3 oraz metody ich 

określania, 
– normatywy kontroli typowych parametrów walcowania uŜywane dla 

róŜnych grubości i kategorii stali (temperatury oraz grubości począt-
ku i końca przepustów, przerwa między przepustami, stopień prze-
walcowania, zakres temperatur i szybkość chłodzenia podczas przy-
śpieszonego chłodzenia – jeŜeli ma miejsce) oraz zastosowane me-
tody kontroli, 

– wzorcowanie wyposaŜenia kontrolującego; 
.10  zalecenia dotyczące obróbki i spawania, szczególnie gdy wyroby są  

dostarczane w stanach dostawy CR lub TM: 
– zalecenia dotyczące przeróbki plastycznej na zimno lub na gorąco, 

jeŜeli przy normalnej praktyce stosowanej w stoczniach lub zakła-
dach produkcyjnych zalecenia takie są potrzebne, 

– minimalne i maksymalne ciepło wprowadzone, jeŜeli te wartości 
róŜnią się od zwykle stosowanych w stoczniach lub zakładach 
(15÷50 kJ/cm). 

.11  dodatkowe informacje o procesie wytwarzania w przypadku, jeŜeli ja-
kaś część procesu wytwarzania jest przekazana do innych przedsię-
biorstw lub zakładów produkcyjnych, 

.12 dokumentacja badań uznaniowych przeprowadzonych pod nadzorem 
innych instytucji klasyfikacyjnych.  

2.2     Dokumenty wymagane do zmiany warunków uznania 

W następujących przypadkach, jeŜeli ma to zastosowanie: 
.1  zmiana procesu produkcyjnego (proces wytapiania, odlewanie, walco-

wanie, obróbka cieplna), 
.2  zmiana maksymalnych grubości (wymiarów), 
.3  zmiana składu chemicznego, dodatków stopowych itp., 
.4  zlecenie walcowania, obróbki cieplnej, itp. podwykonawcy, 
.5  wykorzystanie kęsisk płaskich/kęsisk kwadratowych/kęsów wyprodu-

kowanych przez wytwórnie nie posiadające uznania PRS,  
wytwórca powinien wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w podroz-
dziale 2.1, dostarczyć do PRS wniosek o zmianę warunków uznania. 

JeŜeli dokumenty takie, w całości lub w części, zostały juŜ wcześniej do-
starczone do PRS, przy poprzednim uznawaniu danego produktu, to ponowne 
dostarczenie tych dokumentów nie jest wymagane, z wyjątkiem programu prób 
uznaniowych (patrz podrozdział 3.1). 



 

 14

3     Próby uznaniowe 

3.1   Zakres prób uznaniowych 

3.1.1  Zakres prób uznaniowych wyszczególniony jest w podrozdziałach 3.6 
i 3.7. Zakres ten moŜe podlegać modyfikacji na podstawie wstępnych informa-
cji dostarczonych przez wytwórcę. 

Dotyczy to w szczególności zmniejszenia wymaganej liczby wytopów, 
ograniczenia zakresu grubości blach i kategorii podlegających badaniu lub cał-
kowitej rezygnacji z prób uznaniowych. PRS moŜe wyrazić na to zgodę w na-
stępujących przypadkach: 

.1  na podstawie juŜ przyznanego uznania przez inną instytucję klasyfika-
cyjną oraz dokumentacji z prób uznaniowych przeprowadzonych pod 
jej nadzorem,  

.2  gdy dostępne są długoterminowe wyniki badań statystycznych dotyczą-
cych składu chemicznego i własności mechanicznych stali podlegającej 
uznaniu,  

.3  gdy uznanie dotyczy kilku kategorii stali o tym samym poziomie wytrzy-
małości, a metody wytwarzania i stan dostawy tych stali są podobne,  

.4  gdy uznanie dotyczy stali o podwyŜszonej wytrzymałości, o tym samym 
poziomie wytrzymałości co stal uznana wcześniej, a proces stalowni-
czy, metody odtlenienia i rozdrobnienia ziarna, proces odlewania oraz 
stan dostawy są takie same, 

.5  gdy chodzi o zmianę warunków uznania. 
Z drugiej zaś strony, w przypadku nowych rodzajów stali lub nowych tech-

nologii wytwarzania, moŜe być wymagane zwiększenie liczby badanych wyto-
pów i zwiększenie zakresu grubości blach podlegających badaniom. 

3.1.2  W przypadku półfabrykatów pochodzących z róŜnych źródeł lub zmia-
ny producenta półfabrykatów, od wytwórcy stali walcowanej jest wymagane 
uzyskanie uznania procesu wytwarzania stali walcowanej przy wykorzystaniu 
półfabrykatów od kaŜdego producenta półfabrykatu i przeprowadzenie badań 
uznaniowych zgodnie z 3.6 i 3.7. Zmniejszenie zakresu lub całkowite odstąpie-
nie od badań uznaniowych moŜe być rozpatrzone przez PRS z uwzględnieniem 
następujących warunków poprzedniego uznania: 

.1   wytwórca stali walcowanej uzyskał wcześniej uznanie procesu wytwa-
rzania wykorzystującego  inne półfabrykaty, charakteryzujące się taką 
samą grubością, kategorią stali, pierwiastkami rozdrabniającymi ziarno 
i odbywającego się z zastosowaniem takich samych metod odtlenienia, 
procesów stalowniczych i odlewania,  

.2   wytwórca półfabrykatów uzyskał wcześniej uznanie dla pełnego procesu 
wytwarzania przy tych samych warunkach (proces wytapiania, metoda 
odlewania, walcowanie i obróbka cieplna).  
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3.2    Program prób uznaniowych 

 JeŜeli zakres badań proponowany przez wytwórcę odbiega od zakresu okre-
ślonego w podrozdziałach 3.6 i 3.7, to program prób uznaniowych naleŜy przed 
rozpoczęciem badań uzgodnić z PRS. 

3.3    Nadzór nad próbami uznaniowymi 

Próby uznaniowe powinny być przeprowadzone pod nadzorem inspektora 
PRS. Inspektor PRS nadzorujący próby uznaniowe ma prawo do przeprowa-
dzenia inspekcji wytwórni w trakcie procesu wytwarzania. JeŜeli wytwórnia nie 
dysponuje wyposaŜeniem niezbędnym do przeprowadzenia badań, to badania 
powinny być przeprowadzone w uznanym laboratorium. 

3.4    Wybór wyrobów do badań 

Dla kaŜdej kategorii stali, dla kaŜdego procesu wytwarzania (np. wytapiania, 
odlewania, walcowania, obróbki cieplnej) i dla kaŜdego rodzaju wyrobu pró-
bom naleŜy poddać wyrób o największej wnioskowanej grubości.  

Dodatkowo, na początkowym etapie uznawania, PRS moŜe wymagać prze-
prowadzenia prób dla jednego wyrobu o średniej grubości. 

Wyboru wytopów do prób wyrobów naleŜy dokonywać w oparciu o typowy 
skład chemiczny ze szczególnym uwzględnieniem określonych wartości CEV, 
Pcm i dodatków stopowych rozdrabniających ziarno. 

 3.5    PołoŜenie odcinków próbnych 

JeŜeli nie uzgodniono inaczej, odcinki próbne powinny być pobrane z wyro-
bów (blachy, płaskowniki, kształtowniki, pręty) z miejsca odpowiadającego 
głowie wlewka lub, w przypadku odlewania ciągłego, w sposób losowy. 

PołoŜenie odcinków próbnych powinno być zgodne z wymaganiami punktu 
3.9.3 z Części IX. Pojęcie „wyrób próbny” jest określone w punkcie 3.9.1 
z Części IX, zaś kierunek próbek powinien odpowiadać końcowemu kierunkowi 
walcowania materiału, pokazanemu w tabeli 3.6.1.  

3.6    Badania materiału podstawowego 

3.6.1    Rodzaje badań 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami pokazanymi 
w tabeli 3.6.1. 
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Tabela 3.6.1 
Badania materiału podstawowego 

Rodzaj badania 
PołoŜenie odcinków próbnych  
i kierunek badanych próbek 1) Uwagi 

1 2 3 

Próba rozciągania 
Górna i dolna powierzchnia, 
próbki poprzeczne 2) 

W sprawozdaniu naleŜy podać 
Re, Rm, A 

Próba rozciągania (po wyŜarza-
niu odpręŜającym) tylko dla stali 
w stanie TM 

Górna i dolna powierzchnia, 
próbki poprzeczne 2) 

WyŜarzanie odpręŜające  
w 600 oC (2 min/mm przez  
minimum 1 godz) 

Próba udarności 3) na próbkach 
niestarzonych 

Temperatura badania [oC] 

A, B, AH32, AH36, AH40 +20 0 –20  

D, DH32, DH36, DH40  0 –20 –40  

E, EH32, EH36, EH40  0 –20 –40 –60 

FH32, FH36, FH40 

Górna i dolna powierzchnia, 
próbki wzdłuŜne 

–20 –40 –60 –80 

A, B, AH32, AH36, AH40 +20 0 –20  

D, DH32, DH36, DH40  0 –20 –40  

E, EH32, EH36, EH40  –20 –40 –60  

FH32, FH36, FH40 

 

Górna powierzchnia,  
próbki poprzeczne 4) 

–40 –60 –80  

Próba udarności 3) na próbkach 
starzonych 5) 

Temperatura badania [oC] 

AH32, AH36, AH40 +20 0 –20  

D, DH32, DH36, DH40 0 –20 –40  

E, EH32, EH36, EH40 –20 –40 –60  

FH32, FH36, FH40 

 

 

Górna powierzchnia,  
próbki wzdłuŜne 

–40 –60 –80  

Analiza chemiczna 6) 
Górna powierzchnia 

Całkowita analiza łącznie  
z pierwiastkami mikrostopowymi 

Próba Baumanna (siarkowa) Górna powierzchnia  

Badania mikrostruktury Górna powierzchnia  

Określenie wielkości ziarna Górna powierzchnia Tylko dla stali drobnoziarnistych 

Próba Pelliniego (DWT) 4) 
Górna powierzchnia 

Tylko dla kategorii E, EH32, 
EH36, EH40, FH32, FH36, FH40 

Próba rozciągania w kierunku 
grubości  

Górna i dolna powierzchnia 
Tyko dla kategorii z wymaganymi 
własnościami w kierunku grubości 

1)   Dla taśm walcowanych na gorąco patrz punkt 3.6.2. 
2)   Kierunek wzdłuŜny dla kształtowników i blach o szerokości mniejszej niŜ 600 mm. 
3)   Dla kaŜdej próby udarności wymagany jest jeden komplet próbek Charpy-V, składający się  

z trzech próbek. 
4)   Nie wymagane dla kształtowników i blach o szerokości mniejszej niŜ 600 mm. 
5)   Odkształcenie 5% + 1 godz w 250 oC  
6)   Oprócz analizy chemicznej wyrobu wymagana jest analiza wytopowa. 
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3.6.2    Próbki do badań i procedura badań 

Próbki do badań i procedura badań powinny być zgodne z wymaganiami 
rozdziału 2 z Części IX. W szczególności mają zastosowanie następujące posta-
nowienia: 

.1  próba rozciągania: 
– dla blach wykonanych z taśm walcowanych na gorąco powinna być 

pobrana dodatkowo jedna próbka do próby rozciągania, ze środka 
taśmy tworzącej krąg, 

– dla blach o grubości powyŜej 40 mm, gdy moŜliwości dostępnej ma-
szyny wytrzymałościowej są niewystarczające do zbadania próbek 
o pełnej grubości, moŜna zastosować próbki o przekroju poprzecz-
nym prostokątnym reprezentujące pełną grubość blachy. Alterna-
tywnie mogą być pobrane dwie próbki proporcjonalne o przekroju 
poprzecznym okrągłym z osią wzdłuŜną leŜącą w odległości ¼ od 
środka grubości blachy; 

.2  próba udarności: 
– dla blach wykonanych z taśm walcowanych na gorąco naleŜy pobrać 

jeden dodatkowy komplet próbek ze środka taśmy tworzącej krąg, 
– dla blach o grubości większej niŜ 40 mm naleŜy pobrać dodatkowo 

komplet próbek do próby udarności z osiami znajdującymi się 
w środku grubości blachy, 

– dodatkowo poza określeniem pracy łamania naleŜy zbadać równieŜ 
przewęŜenie poprzeczne i procent udziału przełomu krystalicznego; 

.3  analiza chemiczna: 
powinny być wykonane zarówno analiza chemiczna gotowego wyrobu 
jak i analiza wytopowa. Materiał do analizy chemicznej wyrobu powi-
nien być pobrany z próbki do próby rozciągania. NaleŜy sprawdzić za-
wartość następujących pierwiastków stopowych: C, Mn, Si, P, S, Ni, 
Cr, Mo, Al, N, Nb, V, Cu, As, Sn, Ti oraz, dla stali wytwarzanych 
w piecach elektrycznych lub martenowskich, dodatkowo Sb i B;  

.4   próba Baumanna (siarkowa): 
powinna być pobrana odbitka z powierzchni blachy prostopadłej do osi 
wlewka lub kęsiska płaskiego. Odbitka Baumanna powinna mieć dłu-
gość około 600 mm i powinna obejmować całkowitą grubość blachy; 

.5   badania mikrostruktury: 
fotografie mikrostruktury powinny być reprezentatywne dla całej gru-
bości. Dla wyrobów o duŜej grubości powinny być wykonane co naj-
mniej trzy badania – przy powierzchni, w ¼ grubości oraz w środku 
grubości wyrobu. Wszystkie fotografie mikrostruktury powinny być 
wykonane przy powiększeniu 100x oraz, jeŜeli wielkość ziarna ferrytu 
jest większa niŜ 10 według skali ASTM, dodatkowo przy powiększeniu 
500x. Wielkość ziarna ferrytu powinna być określona dla kaŜdej foto-
grafii mikrostruktury; 
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.6  próba Pelliniego (DWT): 
próba powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podroz-
działu 2.8 z Części IX. Powinna być określona temperatura przejścia 
w stan zerowej plastyczności (NDTT). NaleŜy wykonać fotografie ba-
danych próbek i załączyć do sprawozdania z prób; 

.7    próba rozciągania w kierunku grubości: 
próba powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami rozdziału 5 
z Części IX. Wyniki próby powinny być zgodne z wymaganiami określo-
nymi w rozdziale 3 z Części IX, dotyczącymi badanych kategorii stali. 

3.6.3   Inne badania 

W przypadku nowo opracowanych gatunków stali nie objętych zakresem 
rozdziału 3 z Części IX PRS moŜe wymagać prób dodatkowych, takich jak pró-
ba CTOD, badanie odporności na pękanie na próbkach wielkogabarytowych 
(Double Tension Test, próba ESSO, Deep Notch Test, itp.) lub  innych.  

3.7   Badania spawalności 

3.7.1  Zakres badań 

Badania spawalności są wymagane dla blach i powinny być przeprowadzone 
zgodnie z punktem 2.12 z Części IX na odcinkach próbnych z blach o najwięk-
szej grubości. Badania są wymagane dla stali o zwykłej wytrzymałości katego-
rii E oraz dla stali o podwyŜszonej wytrzymałości.  

3.7.2  Przygotowanie i spawanie złączy próbnych 

Wymagane jest następujące przygotowanie do badań: 
.1  wykonanie jednego doczołowego złącza próbnego spawanego, z cie-

płem wprowadzonym równym w przybliŜeniu 15 kJ/cm, 
.2  wykonanie jednego doczołowego złącza próbnego spawanego, z cie-

płem wprowadzonym równym w przybliŜeniu 50 kJ/cm. 
Doczołowe złącza próbne powinny być przygotowane ze spoiną usytuowaną 

poprzecznie do kierunku walcowania blachy, tak aby próbki do próby udarności 
były próbkami wzdłuŜnymi.  

Preferowane jest ukosowanie na 1/2V lub na K. 
Technologia spawania powinna być, o ile to moŜliwe, zgodna z normalną 

praktyką spawalniczą stosowaną w stoczniach dla badanego rodzaju stali.  
Sprawozdanie z prób powinno zawierać instrukcję technologiczną spawania 

(WPS), według której zostały wykonane złącza próbne oraz kopie świadectw 
materiałów dodatkowych do spawania. 

3.7.3  Rodzaje badań 

Ze złączy próbnych powinny być pobrane następujące próbki do badań: 
.1  jedna próbka poprzeczna o przekroju prostokątnym do próby rozciągania; 
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.2  komplet trzech próbek Charpy-V, poprzecznych do spoiny, z karbem 
naciętym w linii wtopienia oraz w odległościach odpowiednio 2,5 
i minimum 20 mm od linii wtopienia. Linia wtopienia powinna być zi-
dentyfikowana poprzez trawienie próbek w odpowiednim odczynniku. 
Temperatura próby powinna odpowiadać temperaturom określonym dla 
danej kategorii stali; 

.3  próbka do badań twardości HV5 na przekroju złącza. Odciski powinny 
być wykonane wzdłuŜ linii odległej o 1 mm od powierzchni blachy, od 
strony lica i grani, w następujący sposób: 
– w linii wtopienia, 
– w SWC co 0,7 mm od linii wtopienia, w kierunku materiału podsta-

wowego (minimum 6 do 7 odcisków dla kaŜdej SWC). 
Maksymalna wartość twardości nie moŜe być wyŜsza niŜ 350 HV. 
Szkic złącza spawanego przedstawiający wymiary rowka, liczbę ście-

gów, odciski twardości powinien być załączony do sprawozdania z prób 
razem z makrofotografią poprzecznego przekroju złącza spawanego. 

3.7.4  Inne badania 

W przypadku nowo opracowanych gatunków stali nie objętych zakresem 
rozdziału 3 z Części IX, PRS moŜe wymagać dodatkowych prób, takich jak 
próby skłonności do pęknięć na zimno (CTS, Tekken, Cruciform, Implant, Be-
ad-on-plate), CTOD lub  innych.  

4  Wyniki 

Wszystkie wymagane informacje, wymienione w rozdziale 2, odnoszące się 
do wyrobów poddanych badaniom, powinny być zebrane przez wytwórcę 
i umieszczone w sprawozdaniach, które powinny zawierać wszystkie wyniki 
badań oraz zapisy operacji związanych z produkcją stali, odlewaniem, walco-
waniem i obróbką cieplną badanych wyrobów. 

Sprawozdania te naleŜy dostarczyć do PRS. ZaleŜnie od wyników badań 
w Świadectwie uznania mogą być wyszczególnione indywidualne ograniczenia 
lub warunki badania. 

5   Uznanie  

Na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji i prób uznaniowych PRS wy-
daje Świadectwo uznania. 

6   Odnowienie uznania 

Świadectwo uznania wystawiane jest z maksymalnie 3-letnim terminem 
waŜności. Odnowienie uznania moŜe nastąpić, na wniosek wytwórni, przed 
upływem terminu waŜności uznania – po przeprowadzeniu inspekcji potwier-
dzającej zachowanie warunków uznania.  
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JeŜeli w okresie waŜności uznania wytwórca nie produkował uznanych ka-
tegorii wyrobów, PRS moŜe, według własnego uznania, uzaleŜnić przedłuŜenie 
uznania od przeprowadzenia badań uznaniowych lub przedłuŜyć uznanie na 
podstawie dokonanej przez siebie oceny wyników produkcji wyrobów podob-
nych kategorii.  

JeŜeli z waŜnych powodów inspekcja odnowieniowa nie moŜe być przepro-
wadzona w okresie waŜności Świadectwa uznania, wytwórca jest nadal uwaŜa-
ny za uznanego, pod warunkiem Ŝe porozumienie co do terminu przeprowadze-
nia tej inspekcji zostało zawarte przed upływem waŜności Świadectwa uznania. 
W takim przypadku, po przeprowadzeniu inspekcji odnowieniowej zakończonej 
wynikiem pozytywnym, PRS przedłuŜa waŜność Świadectwa uznania, licząc 
okres waŜności tego Świadectwa od daty upływu okresu waŜności poprzednie-
go uznania. 

7   UniewaŜnienie uznania 

PRS moŜe uniewaŜnić uznanie w przypadku stwierdzenia: 
.1  uszkodzenia w produkcji, mającego wpływ na jakość wyrobu, 
.2  niezgodności wyrobu, ujawnionej podczas wytwarzania lub budowy, 
.3  nieprawidłowego funkcjonowania systemu kontroli jakości u wytwórcy, 
.4  zmian wprowadzonych przez wytwórcę bez uprzedniej zgody PRS, po-

wodujących przekroczenie zakresu określonego w Świadectwie uznania, 
.5  powaŜnych niezgodności (wykrytych podczas badania wyrobów). 

Załącznik B  

Procedura uznawania wytwórni stali kadłubowych  
przeznaczonych do spawania z wysokim ciepłem wprowadzonym  

1   Zakres 

W niniejszym Załączniku opisano procedurę uznawania wytwórni w celu 
potwierdzenia spawalności stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości  
i o podwyŜszonej wytrzymałości, przeznaczonych do spawania z wysokimi 
wartościami  ciepła wprowadzonego (powyŜej 50 kJ/cm).  

Procedura potwierdzania spawalności powinna być stosowana według uzna-
nia wytwórcy i jest uzasadniona w razie potrzeby potwierdzenia, Ŝe stal ma za-
dowalającą spawalność przy wysokim cieple wprowadzonym spawania. 

Spełnienie wymagań niniejszego Załącznika stanowi podstawę do uznania 
wytwórni wytwarzających kategorie stali o określonym składzie chemicznym 
oraz o specjalnej technologii wytwarzania i przetwarzania stali.  

Niniejsza procedura nie ma zastosowania do kwalifikowania technologii 
spawania stosowanych przez wytwórnie konstrukcji spawanych. 
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2   Wniosek o uznanie 

Wytwórca zainteresowany uznaniem powinien wystosować do PRS wniosek 
o uznanie, proponowany program badań uznaniowych (patrz podrozdział 3.2) 
oraz następujące dokumenty: 

.1  opis wyrobów podlegających uznaniu; 
– kategoria, 
– zakres grubości, 
– metoda odtlenienia, 
– metoda rozdrobnienia ziarna, 
– zakres składu chemicznego, 
– maksymalne wartości CEV i Pcm,  
– statystyka wyników badań własności mechanicznych z dotychcza-

sowej produkcji wyrobów (wyniki próby rozciągania i wyniki próby 
udarności Charpy-V), 

.2  wykaz punktów kontrolnych wytwarzania, zapobiegających pogorsze-
niu ciągliwości SWC, gdy spawanie odbywa się z wysokimi warto-
ściami ciepła wprowadzonego. Odnosi się to do kontroli składu che-
micznego, procesu stalowniczego, walcowania, obróbki cieplnej, itp.; 

.3  wykaz punktów kontrolnych spawania, odnoszących się do poprawy 
własności wytrzymałościowych i ciągliwości złączy. 

3   Próby   

3.1   Zakres prób uznaniowych 

JeŜeli nie uzgodniono z PRS inaczej, to próby uznaniowe dla uznawanej ka-
tegorii stali odbywają się wg następujących zasad: 

.1  próby uznaniowe dla najwyŜszej i najniŜszej odmiany plastyczności 
obejmują teŜ pośrednie odmiany plastyczności; 

.2  próby uznaniowe dla stali o zwykłej wytrzymałości obejmują tylko ten 
poziom wytrzymałości; 

.3  próby uznaniowe dla jednego poziomu wytrzymałości stali o podwyŜszo-
nej wytrzymałości obejmują tylko ten i niŜszy poziom wytrzymałości; 

.4  próby mogą być prowadzone oddzielnie przy zachowaniu tych samych 
procesów wytwarzania; 

.5  wyniki prób uznaniowych przeprowadzonych pod nadzorem innej in-
stytucji klasyfikacyjnej mogą być zaakceptowane przez PRS po odręb-
nym rozpatrzeniu. 

3.2   Program prób spawalności 

Próby spawalności są wymagane dla blach i powinny być przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami podrozdziału 2.12 z Części IX przy uwzględnieniu 
wymagań niniejszego Załącznika. 
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Zakres programu prób wyszczególniony jest w podrozdziale 3.5. MoŜe on 
być zmodyfikowany zaleŜnie od zakresu uznania. Dodatkowe złącza próbne 
i/lub badania mogą być wymagane szczególnie w przypadku nowych gatunków 
stali, nowych materiałów dodatkowych, nowych metod spawania lub gdy PRS 
uzna to za konieczne. 

Gdy zakres prób róŜni się od tych podanych w podrozdziale 3.5, wówczas 
program prób naleŜy przed rozpoczęciem badań uzgodnić z PRS.  

3.3   Płyty próbne 

Blachy podlegające badaniu powinny być wytwarzane według technologii 
uznanej przez PRS, zgodnie z wymaganiami Załącznika A z Części IX.  

Dla kaŜdego rodzaju technologii wytwarzania powinny być wybrane dwie bla-
chy do badań o róŜnych grubościach. Grubsza (o grubości t) i cieńsza (o grubości 
równej t/2 lub mniejszej) blacha powinny być zaproponowane przez wytwórcę.  

Niewielkie zmiany w technologii wytwarzania (np. w procesie TM) mogą 
być zaakceptowane bez badań, według uznania PRS. 

3.4   Złącza próbne 

Powinno być przygotowane jedno doczołowe złącze spawane ze spoiną usy-
tuowaną poprzecznie do kierunku walcowania blachy. Ciepło wprowadzone 
podczas jego spawania powinno mieć wartość powyŜej 50 kJ/cm.  

Wymiary złącza spawanego powinny być wystarczająco duŜe, aby było 
moŜliwe pobranie wszystkich próbek wymaganych do badań wyszczególnio-
nych w podrozdziale 3.5.  

Technologia spawania powinna być, o ile to moŜliwe, zgodna z normalną 
praktyką spawalniczą dla rozpatrywanej kategorii stali, stosowaną w stoczniach. 

W sprawozdaniu z prób powinny znaleźć się informacje określające: proces 
spawania, pozycję spawania, materiały dodatkowe (wytwórca, gatunek, katego-
ria, średnica, gaz ochronny), parametry spawania, sposób ukosowania, ciepło 
wprowadzone, temperaturę podgrzewania wstępnego, temperaturę ściegów po-
średnich, liczbę ściegów itp.  

3.5   Kontrole i badania złączy próbnych 

Złącza próbne powinny być skontrolowane i zbadane zgodnie z poniŜszymi 
podpunktami .1 ÷ .8, chyba Ŝe uzgodniono z PRS inny zakres badań. 

.1  Kontrola wizualna 
Cała powierzchnia złącza powinna być jednorodna i wolna od niezgod-
ności takich jak pęknięcia, podtopienia, wycieki, itp. 

.2  Badania makroskopowe 
NaleŜy wykonać jedną reprezentatywną makrofotografię poprzecznego 
przekroju złącza spawanego w celu udokumentowania braku takich 
niezgodności spawalniczych, jak na przykład pęknięcia, wadliwy prze-
top, brak wtopienia itp. 
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.3  Badania mikroskopowe 
NaleŜy wykonać mikrofotografie (przy powiększeniu 100x) poprzecz-
nego przekroju złącza, wzdłuŜ linii przechodzącej przez środek grubo-
ści próbki, w następujących miejscach: 
– w środku spoiny, 
– w linii wtopienia  
oraz w odległościach 2, 5, 10 i co najmniej > 20 mm od linii wtopienia. 
Wyniki badań mają jedynie charakter informacyjny. 

.4  Badanie twardości 
WzdłuŜ dwóch linii poprowadzonych na przekroju poprzecznym złącza, 
odległych o 1 mm poniŜej powierzchni blachy, od strony lica i grani 
spoiny, naleŜy wykonać pomiary twardości. Odciski HV5 powinny być 
wykonane w osi spoiny, w linii wtopienia oraz co 0,7 mm od linii wto-
pienia, w kierunku materiału podstawowego (minimum 6 do 7 pomia-
rów dla kaŜdej SWC). Twardość maksymalna nie moŜe być większa niŜ 
350 HV. 

.5  Próba rozciągania złącza spawanego 
Ze złącza próbnego naleŜy pobrać dwie próbki poprzeczne o przekroju 
prostokątnym do próby rozciągania. Próbki do badań i procedury badań 
powinny być zgodne z wymaganiami rozdziału 2 z Części IX. Wytrzy-
małość na rozciąganie nie powinna być mniejsza niŜ minimalna war-
tość wytrzymałości na rozciąganie, wymagana dla danej kategorii mate-
riału podstawowego. 

.6  Próba zginania 
Ze złącza próbnego naleŜy pobrać dwie próbki do próby zginania i pod-
dać je zginaniu na trzpieniu o średnicy równej czterem grubościom prób-
ki. Kąt  zgięcia nie powinien być mniejszy niŜ 120o. Badane próbki po-
winny odpowiadać wymaganiom rozdziału 2 z Części IX. Dla blach 
o grubości t ≤ 20 mm naleŜy pobrać po jednej próbce do zginania po-
przecznego z rozciąganiem oddzielnie lica i grani spoiny albo dwie prób-
ki poprzeczne do zginania bocznego. Dla blach o grubości t > 20 mm na-
leŜy pobrać dwie próbki poprzeczne do zginania bocznego. Wynik próby 
uznaje się za pozytywny, jeŜeli po zgięciu próbki po stronie rozciąganej 
nie wystąpią pęknięcia lub inne otwarte wady o długości > 3 mm. 

.7  Próba udarności 
Próbki Charpy-V do próby udarności (komplet trzech próbek) powinny 
być pobrane w odległości 2 mm od powierzchni blachy, od strony lica 
spoiny, z karbem naciętym prostopadle do powierzchni blachy. 
 Jeden komplet próbek poprzecznych do spoiny powinien być pobrany 
z karbem umieszczonym w linii wtopienia oraz w odległościach odpo-
wiednio 2, 5 i minimum 20 mm od linii wtopienia. Linia wtopienia po-
winna być zidentyfikowana przez trawienie próbek w odpowiednim od-
czynniku.  
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Temperatury próby powinny odpowiadać temperaturom przewidzianym 
dla badanej kategorii stali.  
Dla blach o grubości większej niŜ 50 mm, a w przypadku spawania jed-
nostronnego dla blach o grubości większej niŜ 20 mm, naleŜy pobrać 
jeden dodatkowy komplet próbek, od strony grani spoiny, z karbem 
usytuowanym w takich samych miejscach jak dla próbek pobranych od 
strony lica spoiny.  
Średnia wartość pracy łamania w wymaganej temperaturze badania 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tabelach 3.6.2-1 i 3.6.2-
2 rozdziału 3 z Części IX, w zaleŜności od kategorii stali i grubości. 
Jedna z trzech uzyskanych wartości moŜe być mniejsza od wartości 
wymaganej, lecz nie więcej niŜ o 30%.  
PRS moŜe wymagać, według swojego uznania, dodatkowych badań 
w róŜnych temperaturach prób, w celu określenia temperaturowej krzy-
wej przejścia w stan kruchy i procentowego udziału przełomu kruchego. 

.8  Inne badania 
PRS moŜe wymagać, według swojego uznania, dodatkowych badań, ta-
kich jak: próba rozciągania próbek szerokich, próba rozciągania mate-
riału SWC, próba skłonności do pęknięć na zimno (CTS, Cruciform, 
Implant, Tekken, Bead-on plate), CTOD lub innych (patrz podrozdział 
3.2).  

4   Wyniki 

Wytwórca powinien dostarczyć do PRS kompletne sprawozdanie z badań, 
zawierające wszystkie wyniki i wymagane informacje związane z badaniami 
potwierdzającymi, wyszczególnionymi w rozdziale 3. 

PRS dokonuje przeglądu i oceny sprawozdania z badań zgodnie z procedurą 
potwierdzenia spawalności.  

5   Uznanie  

Po zadowalającej ocenie sprawozdania z badań PRS wydaje Świadectwo 
uznania. 

W Świadectwie uznania PRS umieszcza  następujące informacje:  

.1 nazwa wytwórni, 

.2 oznaczenie kategorii stali z zapisem dopuszczalnej wartości ciepła 
wprowadzonego (patrz rozdział 6), 

.3 metoda odtlenienia, 

.4 metoda rozdrobnienia ziarna, 

.5 stan dostawy, 

.6 badane grubości blach, 

.7 proces spawania, 

.8 materiały dodatkowe (wytwórca, gatunek, kategoria), 

.9 zastosowane wartości ciepła wprowadzonego.  
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6   Oznaczenie kategorii 

Przy wydaniu Świadectwa uznania obowiązuje zasada, Ŝe do oznaczenia ka-
tegorii uznawanej stali jest dodawana dopuszczalna wartość ciepła wprowa-
dzonego np. EH36-W300 (w tym przypadku wartość dopuszczalna ciepła 
wprowadzonego jest równa 300 kJ/cm). Wartość ta jest nie mniejsza niŜ  
50 i kończy się cyfrą 0. 

 


