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Artykuł 57 

3. „emisje ulotne” oznaczają wszelkie emisje lotnych 

związków organicznych do powietrza, gleby i wody, 

nieznajdujące się w gazach odlotowych, jak 

również rozpuszczalników zawartych w 

jakichkolwiek produktach, chyba że załącznik VII 

część 2 stanowi inaczej; 

 

4. „emisja całkowita” oznacza sumę emisji ulotnych i 

emisji zawartych w gazach odlotowych; 



Artykuł 59 

Kontrola emisji1.  

1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki 

w celu zapewnienia, aby każda instalacja spełniała 

jeden z poniższych wymogów:  

a) emisje lotnych związków organicznych z instalacji 

nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji w 

gazach odlotowych i dopuszczalnych wielkości 

emisji ulotnych, lub całkowitej dopuszczalnej 

wielkości emisji oraz spełnione są inne wymogi 

określone w załączniku VII części 2 i 3; 

 



 

 

Artykuł 60 

Monitorowanie emisji 

Państwa członkowie zapewniają – poprzez 

specyfikacje w warunkach pozwolenia albo poprzez 

ogólnie obowiązujące zasady – aby pomiary emisji 

były przeprowadzane zgodnie z załącznikiem VII 

część 6. 



Artykuł 62 

Sprawozdawczość w odniesieniu do przestrzegania 

przepisów 

Operator przedstawia właściwemu organowi, na 

żądanie, dane umożliwiające właściwemu organowi 

weryfikacji zgodności z jednym z poniższych: 

a) dopuszczalnymi wielkościami emisji w gazach 

odlotowych, dopuszczalnymi wielkościami emisji 

ulotnych i dopuszczalnymi wielkościami emisji 

całkowitej; 

 





4  Measurement equipment 

4.1 Specifications of equipment 

1) VOC instrument detector shall respond to the compounds being screened. Detector types that may 

meet this requirement include, but are not limited to, catalytic oxidation, flame ionisation, infrared 

absorption, and photo ionisation. 

2) Maximum admissible lower detection limit of the detector provided by the manufacturer shall be 10 

ppm. 

3) Scale resolution of the instrument meter shall be ± 5 % of the threshold concentration. 

4) Instrument shall be equipped with a pump so that a continuous sample is provided to the detector. 

The nominal sample flow rate shall be 0,2 l/min2) to 1,2 l/min2). 

5) Instrument shall be intrinsically safe for operation in explosive atmospheres. 

6) Instrument shall be equipped with a probe or probe extension for sampling with a maximum outside 

diameter of 6,4 mm, with a single end opening for admission of the sample. 

7) Instruments used for quantification of fugitive emissions shall have a minimum measurement range 

up to 50 000 ppm. 

NOTE In case a survey is performed solely to detect leaks or verify repair quality and is not intended to be used 

for emission quantification purposes, these requirements do not apply. 

 



6.3.2 Screening procedure 

 

6) Examples of the application of this general technique to specific equipment types are described 

below and illustrated in Chapter 3 of Reference 1: 

 

-  Valve stem: Leaks can occur at the interface between the seal and the stem or the seal and the 

stuffing box. Place the probe at the interface where the stem exits the packing and sample the 

stem circumference. Repeat for packing gland nose. 

 

- Flange and other connection (including valve bonnet, valve flanges and body flanges of 

equipment): Place the probe at the outer edge of the flange-gasket interface and sample the 

circumference of the flange or connection. 

 

- Pump or compressor seal: Place the probe at the interface of the seal with the shaft and sample 

the circumference, maintaining the probe tip within 1 cm of the shaft-seal interface. A spacer can 

be used to avoid direct contact of the probe tip with rotating parts. 

 

- Pressure relief device: For those devices discharging to atmosphere, place the probe inlet at 

approximately the centre of the exhaust area to the atmosphere. This measures leakage through 

the normal pressure relief discharge path. No other leakage path is normally expected on these 

Devices. 
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VDI 2440[2] 

Niewątpliwie w Europie najbardziej rozpowszechnionym podejściem 
do niskiej emisji w przemyśle rafineryjnym jest to ,prezentowane przez 
niemieckie regulacje nazywane TA-Luft [3].  

 
Regulacje te powołują się na normę VDI 2440 z 2000roku. Opracowanie 

to zajmuje się wieloma aspektami emisji w przemyśle rafineryjnym, w tej 
liczbie emisjami z pomp, kompresorów, połączeń kołnierzowych i armatury 
także. Standard narzuca minimalne wymagania szczelnościowe. Natomiast 
metodyka badań szczelności jest opisana w  bardzo ogólnie. Skutek 
praktyczny jest taki, że certyfikacji na zgodność z wymaganiami TA-Luft (a 
zatem na zgodność z wymaganiami VDI 2440) poddawane są zarówno 
same uszczelnienia dławnicowe zabudowane w stanowisku, lub armatura. 
Standard nie podaje bliższych wytycznych dotyczących czy to konstrukcji 
stanowiska czy samej procedury prowadzenia badania. Praktyka zatem jest 
taka , że certyfikat na zgodność z normą jest zawsze związany z raportem z 
badań i w nim są zawarte szczegóły konstrukcji, montażu i przebiegu 
badania. 



Jednostka szczelności wg VDI 2440 

[ mbarl/(sm) ] 
 

W zamkniętej objętości 1 litra ciśnienie zmienia 
się o 1 mbar w ciągu 1 sekundy przy stałej 
temperaturze w odniesieniu   do uszczelki o 
średnim obwodzie 1 m. 



Wymagania alternatywne  

TA-Luft - VDI 2200 

Połączenia 
kołnierzowe 
40 bar 

30 MPa 

medium Hel 

badanie spoczynkowe 

temp.  max dla produktu 

wyciek właściwy 
110-2 mbarl/(sm) 



Przeliczanie jednostek szczelności wg 

VDI 2200 

1 [ mbarl/(sm) ] = 0,165 [ mg/(sm) ]  

 

1 [ mg/(sm) ] = 6,06 [ mbarl/(sm) ]  

 







Klasy szczelności wg EN 13555 
 

Klasa szczelności L1,0 L0,1 L0,01 

Wyciek właściwy 

mg  

m*s 

 1,0  0,1  0,01 

Wyższe klasy szczelności możliwe do określenia 













Sposób spełnienia wymagań TA-Luft w odniesieniu do połączenia 
kołnierzowego przed 2012 



Sposób spełnienia wymagań TA-Luft w odniesieniu do połączenia kołnierzowego wg 
VDI 2290 





 



 





Ścieżka obliczeń połączenia 
kołnierzowego po 2012 wg TA-Luft 



Zawory przemysłowe są poważnym źródłem wycieku czynnika 

transportowanego przez rurociągi 



Wymagania szczelnościowe 
armatury przeznaczonej do mediów 

niebezpiecznych. 





VDI 2440[2] 

Niewątpliwie w Europie najbardziej rozpowszechnionym podejściem 
do niskiej emisji w przemyśle rafineryjnym jest to ,prezentowane przez 
niemieckie regulacje nazywane TA-Luft [3].  

 
Regulacje te powołują się na normę VDI 2440 z 2000roku. Opracowanie 

to zajmuje się wieloma aspektami emisji w przemyśle rafineryjnym, w tej 
liczbie emisjami z pomp, kompresorów, połączeń kołnierzowych i armatury 
także. Standard narzuca minimalne wymagania szczelnościowe. Natomiast 
metodyka badań szczelności jest opisana w  bardzo ogólnie. Skutek 
praktyczny jest taki, że certyfikacji na zgodność z wymaganiami TA-Luft (a 
zatem na zgodność z wymaganiami VDI 2440) poddawane są zarówno 
same uszczelnienia dławnicowe zabudowane w stanowisku, lub armatura. 
Standard nie podaje bliższych wytycznych dotyczących czy to konstrukcji 
stanowiska czy samej procedury prowadzenia badania. Praktyka zatem jest 
taka , że certyfikat na zgodność z normą jest zawsze związany z raportem z 
badań i w nim są zawarte szczegóły konstrukcji, montażu i przebiegu 
badania. 



Rodzaj uszczelnienia 
Wyciek średni na medium gazowym na 

jednostkę obwodu uszczelnienia 
mg/(s*m) 

dławnica z pakunkiem 1 

dławnica z uszczelnieniem profilowanym, 
o-ring 

0,1 

dławnica z pakunkiem, uszczelnieniem 
profilowym ,o-ring certyfikowanym na 
zgodność  TA-Luft 

0,001 

mieszek metalowy z uszczelką 0,01 

mieszek metalowy z uszczelką 
certyfikowaną na zgodność  z TA-Luft 

0,001 

dławnica pakunkowa z medium 
zaporowym/odsysaniem, mieszek 
metalowy dwustronnie spawany 

technicznie szczelne 

Tabela 1. Średnie emisje z dławnic armatury odcinającej i regulacyjnej wg. VDI 2440 









Type Testing of Process Valve Packing 

for Fugitive Emissions 

 

 

API STANDARD 622 

SECOND EDITION, AUGUST 2011  



Norma API 622[5] 
Norma stosowana jest do sprawdzenia jakości pakunków dławnicowych  (nie armatury! jak w przypadku ISO 

15848-1) w zakresie: 
• szczelności 
• korozyjności 
• własności i składu materiału pakunku. 

 
Bada się pakunki o zakresie stosowania -29˚C do 538˚C, jakkolwiek próbę szczelności przeprowadza się dla 

260oC. Medium próbnym jest wyłącznie metan. Norma nakazuje zbudować specjalne stanowisko do badania 
szczelności, które łączy się z napędem. Jego konstrukcja jest bardzo szczegółowo opisana. Ciekawostką jest, że w 
tym wypadku położenie trzpienia jest poziome. Norma narzuca procedury badawcze dla trzpienia wznoszącego i 
obrotowego. Armatura podlega obciążeniu cyklami mechanicznymi i termicznymi w ściśle określony sposób. 
Pomiaru dokonuje się przy użyciu analizatora związków organicznych jonizowanych płomieniowo, zasysanych z 
określoną wydajnością z obszaru wycieku wokół trzpienia i ścianki komory dławnicowej. Jednostka w której 
wyrażany jest przeciek to koncentracja w powietrzu wyciekającego medium . Próba obejmuje 5 cykli obciążenia 
temperaturą oraz 1510 przesterowań w 11 cyklach przeprowadzonych zarówno „na zimno” jak i w podniesionej 
temperaturze. Ciśnienie metanu podczas próby wynosi między 0 a 600 psi. W żadnym wypadku wyciek z dławnicy 
testowej nie może przekroczyć 500ppm. 

 
Inne punkty oceny pakunku zawarte w normie tj. ocena korozyjności „na zimno” i w podniesionej 

temperaturze, utrata masy pakunku, określenie ilości środków smarnych nie są w tym miejscu omawiane. Norma 
API 624[6] jest  normą związaną, zawiera metodę oceny i kryteria akceptacji armatury o wymaganiach niskiej 
emisyjności pracującej w temperaturze -29˚C -538˚C  wielkości NPS ˂ 24. 

Także i w tym wypadku medium wzorcowym jest metan, ale badania dotyczą konkretnego typu armatury i w 
określonym zakresie wymiarowym i class-owym. Warunkiem wstępnym badań wg API624 jest zastosowanie w 
armaturze pakunków badanych wcześniej (niezbędny przynajmniej raport z tych badań) wg API 622. 

 



















Type Testing of Rising Stem Valves 

Equipped with Graphite Packing for 
Fugitive Emission 

 

API STANDARD 624 

FIRST EDITION, FEBRUARY 2014 
 









Armatura przemysłowa 
Procedury pomiarów, badań i kwalifikacji 

dotyczące przecieków substancji szkodliwych. 

 
Część 1: Systemy klasyfikacji i procedury kwalifikacji 

dla badań typu armatury. 

PN-EN ISO 15848-1 



EN-ISO 15848 [3] 

Norma  ISO-15848-1 weszła w życie w 2006 roku, zawiera procedury badania szczelności 
zewnętrznej armatury przeznaczonej do lotnych związków organicznych oraz substancji 
niebezpiecznych. Badaniu podlega egzemplarz armatury zamocowany w stanowisku wraz z 
napędem. Medium badawczym jest hel lub metan i dla obu tych mediów można określić 3 
stopnie szczelności. Norma narzuca odrębnie badanie szczelności dławnicy (stąd wynikają 
klasy szczelności) a odrębnie sprawdzenie dopuszczalnej (50 ppm)szczelności połączenia 
korpusu. Do badania szczelności dławnicy stosować należy metodę próżniową  z użyciem 
spektrometru helowego lub metodą przepłukiwania komory wokół wylotu dławnicy. Tę drugą 
metodę można stosować zarówno do określenia szczelności na helu jak i na metanie. Tu do 
określenia koncentracji wyciekającego gazu w gazie nośnym wykorzystać można 
spektrometrię masową, absorbcję podczerwieni i skanowanie cząsteczkowe. Do określenia 
szczelności połączeń korpusu wykorzystuje się metodę opartą o standard EPA Method 21. 
Jest to zatem pomiar koncentracji wyciekającego medium (hel lub metan) z użyciem 
przenośnych mierników koncentracji gazu. Jako metodę pomiaru tej koncentracji proponuje 
się przykładowo spektrometrię masową, absorbcję podczerwieni lub skanowanie 
cząsteczkowe dla helu oraz utlenianie  katalityczne, jonizację płomieniową, absorpcję 
podczerwieni lub fotojonizację dla metanu. Norma szczegółowo określa metodę kalibracji, 
dokładności przyrządów procedury testowe. Odróżnia wymagania dotyczące wymagań dla 
armatury regulacyjnej i odcinającej zarówno z trzpieniem wznoszącym  jak i obrotowym.   































Oznaczenie poziomu 
temperatury 

(t-196°C) (t-46°C) (tRT) (t 200°C) (t 400°C) 

Temperatura -196°C -46°C 
temperatura 

otoczenia 
200°C 400°C 

Tabela 4. Oznaczenia poziomów temperatur dla badań wg. ISO 15848-1 
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Przedmiot oceny/kwalifikacji 
VDI 2440 

armatura lub 
pakunek 

ISO 15848-1 
konstrukcja 

armatury 

ISO 15848-2 
produkcja 
armatury 

API 622 
pakunek 

API 624 
konstrukcja armatury 

Wymagania wstępne - - 
armatura po 

ocenie wg ISO 
15848-1 

- 
pakunek po ocenie wg 

API 622 

Medium testowe hel hel lub metan hel metan metan 

Zabudowa pakunku 
w armaturze lub na 

stanowisku 
w armaturze w armaturze na stanowisku w armaturze 

Ciśnienie testu wg producenta wg producenta 6 bar 0-600 psi 

mniejsze z dwóch: 60 
psi i max 

dopuszczalne przy 
260°C 

Temperatura testu wg producenta wg tabeli 3 otoczenia otoczenia i 260°C otoczenia i 260°C 

Ilość przesterowań wg producenta wg tabeli 4 otoczenia otoczenia i 260°C otoczenia i 260°C 

Cykle temperatury 1 wg tabeli 4 5 1510 310 

Dopuszczalna liczba regulacji 
dławika 

brak regulacji 1 0 1 0 

Jednostki mbar*1/(m*s) mg/(s*m) ppm ppm ppm 

Kryteria akceptacji 

10-4 mbar*l/(m*s) 
dla t < 250°C 

10-4 mbar*l/(m*s) 
dla t ≥ 250°C 

wg tabeli 1 wg tabeli 1 500 ppm 100 ppm 

Tabela 5. Porównanie standardów do badania szczelności niskoemisyjnej armatury 
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