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

1. W punkcie 1.8.2 na końcu dodaje się wyliczenie: 

– wyniki badań korozyjnych (jeśli były wykonane). 

2. Przypis w punkcie 3.1.1 otrzymuje brzmienie: 

1) UŜyte w niniejszym rozdziale słowo „blacha” obejmuje blachy i szerokie płaskowniki o sze-

rokości 600 mm lub większej (blachy uniwersalne). 

3. Podrozdział 3.8.1 otrzymuje brzmienie: 

3.8.1 Tolerancje wymiarowe 

3.8.1.1 JeŜeli nie uzgodniono inaczej z PRS lub nie określono wymagań dla 
tolerancji wymiarowych, to wówczas mają zastosowanie wymagania podane 
w 3.8.1.3. 

3.8.1.2 Tolerancje dotyczące długości, szerokości, płaskości oraz dodatnich 
odchyłek grubości powinny być zgodne z właściwymi normami krajowymi lub 
międzynarodowymi. 

3.8.1.3 Dopuszczalne ujemne odchyłki grubości blach kadłubowych o gru-
bości 5 mm lub większej nie powinny przekraczać 0,3 mm. 

Odchyłki grubości blach kadłubowych o grubości poniŜej 5 mm podlegają 
odrębnemu uzgodnieniu z PRS. 

Dopuszczalne ujemne odchyłki grubości blach przeznaczonych do budowy 
urządzeń maszynowych (z wyjątkiem kotłów, zbiorników ciśnieniowych i nie-
zaleŜnych zbiorników przeznaczonych do transportu ciekłych gazów lub che-
mikaliów) powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 3.8.1.3. 

Tabela 3.8.1.3 
Dopuszczalne ujemne odchyłki grubości blach 

Nominalna grubość blachy t 
[mm] 

Ujemne odchyłki grubości 
[mm] 

5 ≤ t < 8 
8 ≤ t < 15 
15 ≤ t < 25 
25 ≤ t < 40 

t ≥ 40 

– 0,4 
– 0,5 
– 0,6 
– 0,8 
– 1,0 

Stosowanie innych wymagań dotyczących ujemnych odchyłek grubości 
blach podlega odrębnemu uzgodnieniu z PRS. 
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3.8.1.4 Określone w 3.8.1.3 tolerancje dotyczące nominalnej grubości nie 
mają zastosowania do miejsc poddanych naprawie przez szlifowanie. W odnie-
sieniu do takich miejsc obowiązują wymagania podrozdziału 3.7. 

3.8.1.5 Średnia grubość wyrobu, tj. średnia arytmetyczna pojedynczych wy-
ników pomiarów grubości wykonanych zgodnie z 3.8.1.6, nie powinna być 
mniejsza niŜ grubość nominalna. 

3.8.1.6 Pomiary grubości 

3.8.1.6.1 Pomiary grubości naleŜy przeprowadzać metodą ręczną lub zauto-
matyzowaną. 

3.8.1.6.2 Instrukcje wykonywania pomiarów oraz zapisy z przeprowadzo-
nych pomiarów naleŜy udostępnić inspektorowi PRS, a na jego Ŝyczenie do-
starczyć mu kopie. 

3.8.1.6.3 Pomiary grubości naleŜy przeprowadzić zgodnie z poniŜszymi wy-
tycznymi. 

Pomiarów naleŜy dokonać wzdłuŜ co najmniej dwóch z trzech linii równo-
ległych do kierunku walcowania. Na kaŜdej z tych wybranych linii naleŜy do-
konać pomiaru w co najmniej 3 punktach. Liczba punktów pomiarowych po-
winna być jednakowa na kaŜdej linii. Rozmieszczenie punktów przedstawione 
jest na rys. 3.8.1.6.3-1. 

Rys. 3.8.1.6.3-1 

JeŜeli pomiary grubości przeprowadzane są metodą zautomatyzowaną, 
skrajne punkty pomiarowe powinny być zlokalizowane co najmniej 10 mm, ale 
nie więcej niŜ 300 mm od wzdłuŜnych lub poprzecznych krawędzi wyrobu. 

JeŜeli pomiary grubości przeprowadzane są ręcznie, skrajne punkty pomia-
rowe powinny być zlokalizowane co najmniej 10 mm, ale nie więcej niŜ 100 mm 
od wzdłuŜnych lub poprzecznych krawędzi wyrobu. 

← Kierunek walcowania 

Linia 1

Linia 2

Linia 3

punkt pomiarowy 
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Uwaga: 

Lokalizacja punktów pomiarowych odnosi się do wyrobów walcowanych bezpośrednio ze slabu 
lub wlewka, nawet jeŜeli ma on być później cięty przez wytwórnię na mniejsze arkusze. Przy-
kładowe sposoby odniesienia pomiarów do wyrobów powstałych po operacjach cięcia przedsta-
wia rys. 3.8.1.6.3-2. 

Rys. 3.8.1.6.3-2 

4. W tabeli 17.3.5.1 dla stopów kategorii Cu1 i Cu2 procentową zawartość Sn 
ustala się na:  

max 1,5. 

Linia 1

Linia 2

Linia 3

← Kierunek walcowania 

← Kierunek walcowania 

Linia 1

Linia 2

Linia 3

← Kierunek walcowania 

punkt pomiarowy  

Linia 1

Linia 2

Linia 3



 

 6

5. Uwaga pod Tabelą 18.1.3-2 otrzymuje brzmienie: 

Uwaga: 

Stopy 6005A, 6061 nie powinny być stosowane w wyrobach mających bezpośredni kontakt 
z wodą morską, jeŜeli nie zastosowano ochrony katodowej i/lub pokryć malarskich. 

6. Tabela 18.1.3-1 otrzymuje brzmienie: 

Tabela 18.1.3-1 
Wyroby walcowane (blachy, taśmy, płyty) 

Kategoria 1) Oznaczenie europejskie stopu2) Stan dostawy 3) 

5083 EN AW-5083 [AlMg4,5Mn0,7] O, H111, H112, H116, H321 

5086 EN AW-5086 [AlMg4] O, H111, H112, H116 

5383 EN AW-5383 [AlMg4,5Mn0,9] 

5059 – 
O, H111, H116, H321 

5754 EN AW-5754 [AlMg3] O, H111 

5456 – O, H116, H321 

1) Oznaczenie stosowane przy cechowaniu wyrobów.  
2) Oznaczenie według PN-EN 573-1 oraz PN-EN 573-2. 
3) O – wyŜarzony, H111 – wyŜarzony i lekko zgnieciony, H112 – lekko umocniony przez kształ-

towanie w podwyŜszonej temperaturze lub przez nadanie określonej wielkości zgniotu, H116 – 
umocniony zgniotem (dla stopów Al-Mg z Mg ≥ 4% o określonych własnościach mechanicz-
nych i odporności na korozję warstwową), H321 – umocniony i stabilizowany (¼ twardy). 

7. Tabela 18.1.5-1 otrzymuje brzmienie: 

Tabela 18.1.5-1 
Własności mechaniczne wyrobów walcowanych  

o grubości 3 ≤≤≤≤ t ≤≤≤≤ 50 mm 3) 

A [%] min 1, 3) 

Kategoria 
Stan  

dostawy 
Grubość 
t [mm] 

Rp0,2 [MPa] 
min  

lub zakres 

Rm [MPa] 
min  

lub zakres A50mm A 

O 3 ≤ t ≤ 50 125 275 ÷ 350 16 14 

H111 3 ≤ t ≤ 50 125 275 ÷ 350 16 14 

H112 3 ≤ t ≤ 50 125 275 12 10 

H116 3 ≤ t ≤ 50 215 305 10 10 

5083 

H321 3 ≤ t ≤ 50 215 ÷ 295 305 ÷ 385 12 10 

O 3 ≤ t ≤ 50 145 290  17 

H111 3 ≤ t ≤ 50 145 290  17 

H116 3 ≤ t ≤ 50 220 305 10 10 
5383 

H321 3 ≤ t ≤ 50 220 305 10 10 
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A [%] min 1, 3) 

Kategoria 
Stan  

dostawy 
Grubość 
t [mm] 

Rp0,2 [MPa] 
min  

lub zakres 

Rm [MPa] 
min  

lub zakres A50mm A 

O 3 ≤ t ≤ 50 160 330 24 24 

H111 3 ≤ t ≤ 50 160 330 24 24 

3 ≤ t ≤ 20 270 370 10 10 
H116 

20 < t ≤ 50 260 360  10 

3 ≤ t ≤ 20 270 370 10 10 

5059 

H321 
20 < t ≤ 50 260 360  10 

O 3 ≤ t ≤ 50 95 240 ÷ 305 16 14 

H111 3 ≤ t ≤ 50 95 240 ÷ 305 16 14 

3 ≤ t ≤ 12,5 125 250 8  
H112 

12,5 < t ≤ 50 105 240  9 

5086 

H116 3 ≤ t ≤ 50 195 275 102) 9 

O 3 ≤ t ≤ 50 80 190 ÷ 240 18 17 
5754 

H111 3 ≤ t ≤ 50 80 190 ÷ 240 18 17 

3 ≤ t ≤ 6,3 130 ÷ 205 290 ÷ 365 16  
O 

6,3 < t ≤ 50 125 ÷ 205 285 ÷ 360 16 14 

3 ≤ t ≤ 30 230 315 10 10 

30 < t ≤ 40 215 305  10 H116 

40 < t ≤ 50 200 285  10 

3 ≤ t ≤ 12,5 230 ÷ 315 315 ÷ 405 12  

12,5 < t ≤ 40 215 - 305 305 - 385  10 

5456 

H321 

40 < t ≤ 50 200 ÷ 295 285 ÷ 370  10 

1)  WydłuŜenie A50mm  jest określane dla grubości ≤12,5 mm, zaś A dla grubości powyŜej 12,5 mm. 
2) 8% dla grubości równej lub mniejszej niŜ 6,3 mm. 
3) Podane w tabeli wartości dotyczą zarówno próbek wzdłuŜnych jak i poprzecznych.  

Uwaga: Ze względu na odmienną obróbkę cieplną stopów w stanach dostawy O i H111 nie 
naleŜy stosować podwójnego oznaczenia stanów dostawy (tj. 0/H111). 

8. Punkt 18.1.8.5 otrzymuje brzmienie: 

18.1.8.5 Próba odporności na korozję 

18.1.8.5.1 Przerabiane plastycznie stopy aluminium kategorii 5083, 5383, 
5059, 5086 i 5456, w stanach dostawy H111, H112, H116 i H321, przeznaczo-
ne do stosowania na konstrukcje kadłubowe lub inne morskie konstrukcje, 
gdzie spodziewany jest częsty bezpośredni kontakt z wodą morską, powinny 
być poddane próbie odporności na korozję warstwową i międzykrystaliczną. 
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18.1.8.5.2 Dla wyŜej wymienionych stopów wytwórnia powinna określić za-
leŜność pomiędzy mikrostrukturą i odpornością na korozję. Dla kaŜdego stanu 
dostawy i zakresu grubości naleŜy wykonać wzorcowe fotografie mikrosko-
powe wykonane przy powiększeniu 500x, zgodnie z wymaganiami określony-
mi w punkcie 9.4.1 z normy ASTM B928. Powinny to być fotografie odcinków 
próbnych, które wykazują brak śladów korozji warstwowej oraz odporność na 
korozję wŜerową w stopniu PB albo lepszym podczas wykonywania próby 
określonej w ASTM G66 (ASSET). Próbki powinny ponadto wykazywać od-
porność na korozję międzykrystaliczną poprzez ubytek masy nie większy niŜ 
15 mg/cm2 podczas wykonywania próby określonej w ASTM G67 (NAMLT). 
Po ustaleniu zaleŜności między mikrostrukturą i odpornością na korozję, wzor-
cowe fotografie mikroskopowe i wyniki badań korozyjnych naleŜy przedstawić 
do uznania przez PRS. Po uznaniu wzorcowych fotografii mikroskopowych nie 
moŜe być zmieniana technologia produkcji. 

Inne metody badań mogą być przyjęte po uzgodnieniu ich z PRS. 

18.1.8.5.3 Dla przyjęcia partii wyrobu ze stopów wymienionych w 18.5.8.5.1 
wymagane jest przeprowadzenie badania metalograficznego na jednym odcinku 
próbnym pobranym z jednego końca ze środka szerokości taśmy, blachy lub lo-
sowo wybranego kształtownika. Badanie metalograficzne naleŜy przeprowadzić 
na odcinku próbnym prostopadłym do powierzchni walcowanej, przygotowanym 
zgodnie z wymaganiami punktu 9.6.1 z normy ASTM B928. Porównanie mikro-
struktury odcinka próbnego z wzorcowymi fotografiami mikroskopowymi mate-
riału przyjętego powinno odbywać się w obecności inspektora PRS. JeŜeli mi-
krostruktura stopu wykazuje ciągłe wtrącenia fazy Al-Mg na granicach ziarn 
w stopniu większym niŜ na wzorcowych fotografiach mikroskopowych, o któ-
rych mowa w 18.1.8.5.2, PRS decyduje o odrzuceniu partii lub przeprowadzeniu 
dodatkowych prób korozyjnych. Próby korozyjne powinny być wykonane zgod-
nie z ASTM G66 i G67 lub inną równowaŜną normą. Podczas wykonywania 
próby określonej w ASTM G66 próbka powinna wykazywać brak śladów koro-
zji warstwowej oraz odporność na korozję wŜerową w stopniu PB albo lepszym. 
Podczas wykonywania próby według ASTM G67 próbka powinna wykazywać 
odporność na korozję międzykrystaliczną poprzez ubytek masy nie większy niŜ 
15 mg/cm2. JeŜeli wyniki badań spełniają powyŜsze kryteria, to partia jest przy-
jęta. W innym wypadku partia zostaje odrzucona. 

18.1.8.5.4 Jako alternatywę dla badań metalograficznych określonych 
w 18.1.8.5.3 dopuszcza się próbę, podczas której kaŜda partia jest badana pod 
kątem odporności na korozję warstwową i międzykrystaliczną, zgodnie z ASTM 
G66 i G67 lub innymi równowaŜnymi normami, uwzględniając wymagania 
ASTM B928. W takim przypadku wyniki badania powinny spełnić kryteria ak-
ceptacji określone w 18.1.8.5.3. 

 


