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Metoda konwencjonalna produkcji rurociągów 
a metoda gięcia w systemie 3D 
- porównanie i wynikające korzyści

Adam Reś 
ZRE Katowice SA 

Wydział Prefabrykacji Rurociągów

Wstęp 

 W dzisiejszych czasach podczas budowy nowych bloków energetycznych  
bardzo ważnym wymaganiem stawianym producentom rurociągów jest wysoka 
jakość produktu, wysoka dokładność wykonania oraz wykonanie maksymalnej  
ilości spoin warsztatowych w celu zminimalizowania czasu trwania prac 
montażowych. Długości wykonanych spoin obwodowych rurociągów podczas  
budowy nowych bloków energetycznych można liczyć w kilometrach. Gatunki 
stali wykorzystywane w energetyce przeznaczone do pracy w podwyższonych 
temperaturach należą do materiałów o ograniczonej spawalności. Większość 
tych gatunków, to stale chromowo-molibdenowe oraz wysokostopowe, które 
wymagają podgrzewania wstępnego przed spawaniem, utrzymania odpowiedniej 
temperatury międzyściegowej, a szczególnie w przypadku stali wysokostopowych,  
obróbki cieplnej po spawaniu. Zabiegi te oraz sam proces spawania powodują, że 
wykonywanie złączy spawanych jest długotrwałe i kosztowne [1]. Zasadne jest więc 
dążenie do zminimalizowania ilości spoin montażowych. Jednym ze sposobów,  
by to uczynić, jest wybór odpowiedniej metody prefabrykacji rurociągów  
z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn pozwalających na gięcie przestrzenne 
w systemie 3D. Artykuł ten ma na celu przedstawienie dwóch metod prefabrykacji  
rurociągów pod kątem zmiany kierunku trasy:

• Metody konwencjonalnej z wykorzystaniem tzw. łuków gładkich krótkich  
 - kolan hamburskich (rysunek 1),
• Metody produkcji rurociągów z wykorzystaniem gięcia przestrzennego  
 w systemie 3D (rysunek 2).
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Rys. 1.  Metoda konwencjonalna 
 prefabrykacji rurociągów

Rys. 2.  Metody produkcji rurociągów  
 z wykorzystaniem gięcia w systemie 3D

Metoda konwencjonalna prefabrykacji rurociągów

Metoda konwencjonalna produkcji rurociągów pod kątem zmiany kierunku 
trasy polega na wykorzystaniu gotowych kolan (tzw. kolan hamburskich),  
wykonanych wg norm europejskich i międzynarodowych oraz odcinków  
prostych rur połączonych w zespoły ciśnieniowe za pomocą spoin doczołowych. 
Do  głównych czynności procesu produkcji rurociągów metodą konwencjonalną 
należą:

• kontrola elementów do produkcji,
• pomiary i znakowanie,
• cięcie na wymiar prostych odcinków rur,
• przygotowanie końcówek rur (fazowanie), 
 tzn. przygotowanie pod złącza,
• ustawianie elementów do spawania,
• wykonanie spoin łączących,
• w przypadku stali wysokostopowych, obróbka cieplna po spawaniu,
• kontrola wymiarów oraz gabarytów wykonywanych elementów,
• badania nieniszczące,
• obróbka strumieniowo-ścierna gotowych elementów,
• zabezpieczenie antykorozyjne,
• wykonanie dokumentacji jakościowej i powykonawczej,
• odbiór końcowy,
• wysyłka.
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Charakterystyka kolan hamburskich na przykładzie
europejskiej normy DIN 2605

Hamburska metoda kształtowania kolan rurowych została zapoczątkowana w 
roku 1916 roku przez braci Böhling z Hamburga i niewiele zmieniła się od czasu 
jej opatentowania [2]. 

Odcinki rury pocięte na odpowiednie długości (1) nakłada się na drąg prasy 
(2). Koniec drąga z odcinkami rur przekłada się przez tuleję popychającą (3)  
i mocuje na sztywno do gniazda prasy (4). Do drugiego końca drąga mocowany 
jest trzpień odkształcający (5). W tym czasie suwak prasy (6) znajduje się  
w pozycji początkowej. Po włączeniu nagrzewnicy gazowej lub elektrycznej 
(7) uruchamia się suwak prasy z tuleją popychającą. Po dosunięciu tulei do  
ostatniego z odcinków rur wsadowych znajdujących się na trzpieniu następuje 
przepychanie pierwszego odcinka przez strefę nagrzewania i jednocześnie 
stopniowe wtłaczanie go na odcinek odkształcający trzpienia. Nagrzewany 
odcinek rury poddawany jest stopniowemu zaginaniu z równoczesnym 
powiększaniem średnicy. Po przejściu odcinka rury przez odkształcający  
i kalibrujący odcinek trzpienia uzyskuje się kolano o założonej średnicy i promieniu 
krzywizny. Ukształtowane kolano spada na samotok. W tym czasie na odcinku 
odkształcającym znajduje się następny - częściowo już odkształcony - odcinek 

Rys. 3.  Schemat wytwarzania łuków hamburskich [5]
 1 - rura wsadowa; 2 - drąg; 3 - tuleja popychająca; 4 - gniazdo prasy; 5 - trzpień kształtujący; 
 6 - suwak prasy; 7 - palniki gazowe [4]



10

Metoda konwencjonalna produkcji rurociągów a metoda gięcia w systemie 3D 
- porównanie i wynikające korzyści

rury, który popychany jest kolejnym, jeszcze prostym, odcinkiem rury. Proces 
prowadzi się w sposób ciągły aż do momentu wtłoczenia na odcinek kształtujący 
trzpienia ostatniego odcinka rury. Wtedy suwak prasy zostaje wycofany a trzpień 
odczepiony od drąga. Nowa partia rur wsadowych zostaje nałożona na drąg  
i proces może być kontynuowany [6].

 Kolana hamburskie produkuje się seryjnie i ze względów ekonomicznych 
ich wymiary są znormalizowane, dla przykładu norma DIN 2605 obejmuje kolana 
o średnicach zewnętrznych od 21,3 do 711 mm, grubościach ścianek od 2mm do 
20mm oraz kątach gięcia wynoszących 45° , 90° i 180° [3]. Należy zwrócić uwagę, 
że zakres średnic oraz grubości ścianek, dla których produkowane są kolana 
hamburskie są nieco wyższe, lecz niestety z uwagi na nieduże zapotrzebowanie 
największych średnic (powyżej DN600) są one w programie produkcyjnym  
niewielu producentów i wykonywane są jako kolana hamburskie ze szwem 
wzdłużnym. Należy także dodać, że istnieją różne rodzaje budowy kolan, 
w zależności od promienia gięcia. Można wyróżnić  kolana hamburskie o 
następujących konstrukcjach:

• bauart 2r = 1,0 da,
• bauart 3r = 1,5 da,
• bauart 5r = 2,5 da,
• bauart 10r = 5,0 da,
• bauart 20r = 10,0 da,

gdzie: bauart – konstrukcja, da – średnica zewnętrzna.

Jednym ze standardów europejskich jest norma DIN 2605 składająca się  
z dwóch części. Pierwsza DIN 2605-1 obejmuje łuki bezszwowe spawane, których 
grubości ścianek odpowiadają grubościom ścianek rur, do których są spawane  
i dopuszczają niewielkie ciśnienia wewnętrzne . 

Natomiast kolana hamburskie wg DIN 2605-2 można zastosować w takim samym 
zakresie ciśnień jak rury, do których są spawane (pełny zakres wykorzystania).
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Poniżej przedstawiono rysunki kolan wg normy DIN 2605:

Metoda prefabrykacji rurociągów z gięciem w systemie 3D

Metoda produkcji rurociągów w systemie 3D pod kątem zmiany kierunku  
trasy polega na wytworzeniu gotowego elementu za pomocą gięcia metodą na  
zimno lub gorąco (indukcyjnie) za pomocą  nowoczesnych maszyn posiadających 
możliwość obrotu rury bez używania dodatkowych środków transportowych. Do  
głównych czynności procesu produkcji rurociągów w systemie 3D należą:

• kontrola elementów do produkcji,
• pomiary i znakowanie,
• gięcie na gorąco lub na zimno,
• obróbka cieplna wygiętych elementów (jeżeli wymagana),
• kontrola wymiarów oraz gabarytów elementów,
• badania nieniszczące i niszczące (jeżeli wymagane),
• cięcie na wymiar,

Rys. 4. 
Łuk hamburski 45° [3]

Rys. 7. 
Łuk hamburski [2]

Rys. 5. 
Łuk hamburski 90° [3]

Rys. 6 . 
Łuk hamburski 180° [3]
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• przygotowanie końcówek rur (fazowanie),
• obróbka strumieniowo-ścierna gotowych elementów,
• zabezpieczenie antykorozyjne,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej,
• odbiór końcowy,
• wysyłka.

Charakterystyka gięcia łuków metodą na gorąco (indukcyjnie)

 Gięcie indukcyjne zastosowano po raz pierwszy w USA w 1970 roku. Maszyny 
opracowała firma Cojafex BV dla rur o dużych średnicach, nawet do 1600mm.  
W chwili obecnej wykonywane są również maszyny do gięć z indukcyjnym  
nagrzewem o znacznie mniejszych średnicach [7].

 Gięcie metodą na gorąco (indukcyjne) jest w pełni automatycznym  
procesem swobodnego formowania materiałów, stosowanym do gięcia rur  
o dużej średnicy przy stosunkowo niewielkich promieniach gięcia. Gięcie rur przy 
zastosowaniu miejscowego grzania indukcyjnego jest procesem dosyć złożonym. 
Ciepło wymagane do gięcia jest indukowane w wąskim zakresie na obwodzie za 
pomocą pierścienia indukcyjnego który przesuwa się w procesie gięcia w trybie 
ciągłym wzdłuż rury. Prąd zmienny przepływający przez pierścień indukcyjny, 
indukuje potencjał powodujący powstawanie prądów wirowych w materiale 
giętym.

Rys. 8.  Gięcie rur przy zastosowaniu miejscowego 
 grzania indukcyjnego



13

Metoda konwencjonalna produkcji rurociągów a metoda gięcia w systemie 3D 
- porównanie i wynikające korzyści

Poniżej przedstawiono schematycznie urządzenie do gięcia indukcyjnego, które 
jest złożone z czterech podstawowych elementów:

• ramy, 
• ramienia gnącego, 
• systemu grzania indukcyjnego, 
• układu chłodzenia

Poniżej przedstawiono schematycznie urządzenie do gięcia indukcyjnego, które 
jest złożone z czterech podstawowych elementów:

• ramy, 
• ramienia gnącego, 
• systemu grzania indukcyjnego, 
• układu chłodzenia

Zacisk jest ustawiany na ramieniu gnącym (6) dla uzyskania wymaganego  
promienia gięcia. W łożu maszyny umieszczana jest prosta rura, a jej przedni 
koniec jest zaciskany na ramieniu gnącym (6). System grzania indukcyjnego  
za pomocą induktora (4) podgrzewa wąską strefę na obwodzie rury do 
właściwej temperatury. Po osiągnięciu tej temperatury rura jest przepychana 
przez pierścień grzewczy i do rury przykładany jest moment gnący (Fb).  

Rys. 9.  Schemat maszyny do gięcia indukcyjnego
 1 - Popychacz; 2 - Rolka gnąca; 3 - Transformator; 4 - Induktor; 
 5 - Zacisk ramienia gnącego; 6 - Ramię gnące; 7 - Rura; P - siła pchania; R - promień gięcia
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Po przejściu przez pierścień rura może być ochładzana szybko lub naturalnie  
(strumieniem powietrza lub wody), w zależności od wymagań stosowanej 
kwalifikowanej procedury gięcia. Po wygięciu łuku na odpowiedni kąt, następuje  
zwolnienie zacisku ramienia gnącego oraz rozładunek łuku lub, w przypadku  
gięcia w systemie 3D, przejazd o odpowiednią odległość. Następnie, jeżeli jest  
wymagana zmiana orientacji rurociągu, następuje obrót rury. W kolejnym etapie 
zamyka się zacisk ramienia gnącego i proces zaczyna się od nowa. 

Charakterystyka gięcia łuków na zimno

Istnieją różne metody gięcia rur na zimno, do których należy zaliczyć [7]:

• dociskowe z nieruchomą matrycą kształtującą,
• dociskowe z rolką obrotową jako matrycą kształtującą,
• z użyciem prasy gnącej,
• przez roztłaczanie w prasach w stanie wysokiego naprężenia
 ściskającego.

 W celu przybliżenia tematyki gięcia na zimno poniżej opisano sposób  
z wykorzystaniem rolki obrotowej, która obecnie jest najbardziej rozpowszechnioną 
metodą.

 Gięcie na zimno odbywa się z użyciem matrycy kształtującej oraz 
smarowanego trzpienia wypełniającego (lub bez trzpienia dla rur o znacznych 
grubościach ścianek), dzięki któremu zniekształcenia przekroju kołowego  
i pocienienie ścianek kolan nie przekraczają wartości dopuszczalnych.

Rys. 10. 
Oprzyrządowanie stosowane w 
maszynach do gięcia na zimno firmy 
Schwarze-Robite

1 - Matryca kształtująca; 
2 - Matryca prowadząca; 
3 - Szczęka wewnętrzna; 
4 - Szczęka zewnętrzna; 
5 - Trzpień; 
6 - Pręt podtrzymujący trzpień; 
7 - Tuleje zaciskowe; 
8 - Wygładacz; 
9 - Wkładka wygładzacza
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Prosta rura nakładana jest na trzpień (5) następnie zaciskana za pomocą szczęki 
wewnętrznej (3) oraz szczęki zewnętrznej (4), trzpień zostaje ustawiony do 
określonego położenia. W kolejnym etapie następuje obrót matrycy kształtującej 
(1) na odpowiedni kąt. W celu uniknięcia pofałdowań na wewnętrznej stronie 
łuku stosowany jest wygładzacz (8) wraz z odpowiednią wkładką (9). Po wygięciu 
łuku na odpowiedni kąt , następuje zwolnienie szczęk oraz rozładunek łuku lub,  
w przypadku gięcia w systemie 3D, przejazd o odpowiednią odległość Następnie, 
jeżeli jest wymagana zmiana orientacji rurociągu, następuje obrót rury. W kolejnym  
etapie zamykają się szczęki i proces zaczyna się od nowa.

 Bardzo ważnym elementem przed wyborem metody prefabrykacji 
jest sprawdzenie możliwości technicznych wykonania. Dla metody gięcia  
przestrzennego w systemie 3D istotne jest sprawdzenie możliwości wykonania 
pod kątem gatunku materiału, średnicy giętej rury, grubości ścianki, promienia 
gięcia, a także sprawdzenie geometrii całego elementu w celu wyeliminowania 
kolizji podczas procesu wytwarzania. Dla metody konwencjonalnej istotne jest 
sprawdzenie dostępności danych łuków pod kątem gatunku, średnicy, grubości 
ścianki oraz promienia gięcia. 

Poniżej przedstawiono wynik sprawdzania możliwości wykonania rurociągu pod 
kątem kolizji na przykładzie rurociągu z rysunku 2. Sprawdzenia dokonano na 
programie CojafexCalc2010.

Rys. 11. 
Sprawdzanie kolizji 
za pomocą programu 
CojafexCalc2010
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Porównanie nakładów wykonania prefabrykacji metodą
konwencjonalną, a metodą gięcia przestrzennego 
w systemie 3D

 W celu przeprowadzenia porównania nakładów wykonania prefabrykacji 
rurociągów dla metody konwencjonalnej wygląd geometryczny przyjęto zgodnie 
z rysunkiem 1. Do obliczeń przyjęto następujące czynności:

• kontrola elementów do produkcji,
• pomiary i znakowanie,
• cięcie na wymiar prostych odcinków rur,
• przygotowanie końcówek rur (fazowanie), tzn. przygotowanie 
 pod złącza,
• ustawianie elementów do spawania,
• wykonanie spoin łączących,
• w przypadku stali wysokostopowych - obróbka cieplna po spawaniu,
• kontrola wymiarów,
• badania nieniszczące.

W celu przeprowadzenia porównania nakładów wykonania prefabrykacji 
rurociągów, dla metody gięcia przestrzennego w systemie 3D, wygląd geometry- 
czny przyjęto zgodnie z rysunkiem 2. Do obliczeń przyjęto następujące czynności: 

• kontrola elementów do produkcji,
• pomiary i znakowanie,
• gięcie na gorąco,
• obróbka cieplna wygiętych elementów,
• kontrola wymiarów,
• badania nieniszczące i niszczące (jeżeli wymagane),
• cięcie na wymiar,
• przygotowanie końcówek rur (fazowanie).

Ze względu na te same wartości do obliczeń nie przyjęto następujących czynności: 

• obróbka strumieniowo-ścierna gotowych elementów,
• zabezpieczenie antykorozyjne,
• wykonanie dokumentacji,
• odbiór końcowy,
• wysyłka.
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Poniżej przedstawiono wyniki porównań w formie procentowej dla dwóch 
przykładów. Jako punkt odniesienia przyjęto sumę nakładów podczas procesu 
gięcia przestrzennego w systemie 3D:

Przykład 1. 
Rurociąg wykonany z rur i łuków o średnicy ø273x30 w gatunku  
13CrMo4-5. Ze względu na wysokostopowy materiał, dla wykonania spoin  
w metodzie konwencjonalnej, wymagane jest podgrzewanie wstępne 
przed spawaniem, utrzymanie odpowiedniej temperatury międzyściegowej  
oraz wykonanie obróbki cieplnej po spawaniu. Natomiast dla metody gięcia 
przestrzennego w systemie 3D, należy doliczyć wykonanie obróbki cieplnej  
po gięciu. 

Tab. 1. 
Porównanie nakładów %  
wykonania prefabrykacji 
dla rur i łuków ø273x30 
gat. 16Mo3

Przykład 2. 
Rurociąg wykonany z rur i łuków o średnicy ø355,6x12,5 w gatunku 16Mo3.  
Dla metody gięcia przestrzennego w systemie 3D należy doliczyć wykonanie 
obróbki cieplnej po gięciu. 

Tab. 2. 
Porównanie nakładów % 
wykonania prefabrykacji 
dla rur i łuków ø355,6 x 12,5 
gat. 16Mo3
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Wnioski

 Metoda kształtowania przestrzennego łuków w systemie 3D pozwala 
przede wszystkim na zminimalizowanie ilości spoin montażowych w stosunku do 
warsztatowych, pod warunkiem możliwości technicznych wykonania. Zostało to 
przedstawione w wartościach procentowych w tabeli 1 i 2. Jak widać z uzyskanych  
wyników, gięcie przestrzenne w systemie 3D będzie miało istotny wpływ na obniżenie 
kosztów produkcji, które mogą być w zależności od gatunku materiału, średnicy 
i grubości ścianki nawet dwukrotnie niższe. Wielokrotne gięcie przestrzenne 
 w systemie 3D przynosi także korzyści w stosunku do metody konwencjonalnej, 
przede wszystkim w zakresie bardzo wysokiej dokładności wykonania wymiarów 
geometrycznych łuków, oraz daje możliwość zamawiania łuków specjalnych,  
o nietypowych gabarytach. Ponadto minimalizacja ilości spoin do wykonania 
pozwala na znaczące oszczędności w postaci mniejszej ilości przygotowania 
końcówek do spawania, procesów cieplnych towarzyszącym wykonaniu spoin dla 
materiałów wysokostopowych oraz mniejszej ilości badań spoin, co w bezpośredni 
sposób będzie miało przełożenie na niższe koszty wykonania instalacji.

Przedstawione porównanie opierało się na gięciu metodą na gorąco (indukcyjnie) 
łuków giętych przestrzennie w systemie 3D. Dla mniejszych średnic pod uwagę 
należy brać gięcie na zimno, którego koszty są jeszcze niższe. 

Korzyści wynikające bezpośrednio z zastosowania gięcia przestrzennego w sys-
temie 3D to m. in. :

• oszczędność czasu, kosztów materiału (rur) oraz kosztów wykonania,
• szybkość i łatwość montażu na obiekcie,
• zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników specjalistycznych
 (spawaczy),
• lepsza jakość dzięki warunkom pracy na warsztacie,
• optymalne wykorzystanie długości dostarczanych rur
 do procesu gięcia.
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Poniżej przedstawiono porównanie obu metod:
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Rys. 12.  Metoda konwencjonalna 
 prefabrykacji rurociągów

Metoda konwencjonalna:  
-   4 dodatkowe łuki,
-   5 sekcji rurociągu, 
-   10 operacji przygotowania    
     końcówek do spawania,
-   8 dodatkowych spoin,   
-   dodatkowy montaż i spawanie,
-   dodatkowe badania spoin i odbiory.

Rys. 13.  Metody produkcji rurociągów 
 z wykorzystaniem gięcia w systemie 3D

System 3D gięcia łuków:
-   1 sekcja rurociągu,
-   4 łuki gięte,                                            
-   2 operacje przygotowania końcówek  
     do spawania,
-   brak dodatkowych spoin,
-   brak badania spoin,
-   odbiór na produkcji.
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Wstęp 

 Rurowe elementy gięte znajdują szerokie zastosowanie praktycznie 
we wszystkich dziedzinach gospodarki. Poczynając od przemysłu lotniczego  
i motoryzacyjnego, gdzie dzięki zastosowaniu cienkościennych półfabrykatów 
giętych możliwe jest znaczne obniżenie masy konstrukcji, po przemysł  
budowlany, który na szeroką skalę wykorzystuje tego typu wyroby w konstrukcjach 
 architektonicznych. Szczególne wymagania muszą spełniać elementy gięte 
rurociągów, które znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym [1]. Od 
tego typu giętych łuków wymaga się wysokich parametrów wytrzymałościowych, 
zbliżonych do własności nieodkształconych odcinków rur. Również wymagania co 
do warunków geometrycznych są znacznie wyższe, aniżeli stawiane w stosunku 
 do półfabrykatów wykorzystywanych w innych dziedzinach gospodarki. 

 Obecnie wykorzystuje się szereg metod gięcia łuków rurowych, które  
w zależności od temperatury realizacji procesu można podzielić na gięcie na 
zimno oraz gięcie na gorąco [2, 3]. Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej  
wykorzystuje się procesy gięcia na zimno, które są znacznie tańsze od  
procesów realizowanych na gorąco i pozwalają osiągnąć założony promień gięcia 
i wymaganą dokładność. Odpowiednie prowadzenie procesu pozwala również 
uzyskać gięte łuki o niewielkiej deformacji przekroju poprzecznego. Innym  
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kryterium klasyfikacji gięcia kolan rurowych jest sposób prowadzenia procesu. 
Wybór odpowiedniej technologii uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia 
 gotowego wyrobu i jego warunków pracy. Natomiast jakość i precyzja gięcia zależą 
głównie od parametrów geometrycznych procesu, w szczególności względnego 
promienia gięcia R, grubości ścianek kształtowanej rury g oraz wykorzystanego 
oprzyrządowania.

 Większość obecnie stosowanych metod gięcia pozwala na kształtowanie 
łuków rurowych w szerokim zakresie promieni gięcia i grubości ścianek, przy 
zachowaniu wysokich parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych. 
Ograniczeniem jest tutaj jednak maksymalna średnica giętych rur. Dlatego też 
do gięcia rur o dużych średnicach (powyżej 300 mm) ze stosunkowo niewielkimi 
promieniami, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w przemyśle  
energetycznym, wykorzystuje się niekonwencjonalne metody kształtowania 
łuków. Do tego typu metod zalicza się między innymi procesy gięcia z lokalnym 
nagrzewem indukcyjnym, które oprócz możliwości kształtowania łuków  
o dużych przekrojach poprzecznych pozwalają na uzyskanie wyrobów o wysokich  
parametrach wytrzymałościowych i geometrycznych. Należy jednak podkreślić, 
że są to procesy relatywnie nowe (opracowane w latach 80. ubiegłego wieku), 
które dotychczas nie zostały w pełni opanowane i przebadane. 

Istota gięcia indukcyjnego łuków rurowych

 Schemat przebiegu procesu gięcia rur na giętarkach ze strefowym 
nagrzewaniem indukcyjnym przedstawiono na rys. 1. Rura zamocowana jest  
z jednej strony w uchwycie obrotowego ramienia urządzenia 7, które służy do  
nastawiania promienia gięcia. Drugi koniec utwierdzony jest w uchwycie 
urządzenia pchającego 1 (popychacza), które może jedynie przemieszczać 
się wzdłuż osi rury. W trakcie procesu gięcia rura nagrzewana jest lokalnie, 
 na stosunkowo niewielkiej długości, prądami wielkiej częstotliwości za 
pomocą induktora 6 w kształcie pierścienia. W tym czasie urządzenie pchające  
przemieszcza rurę wzdłuż jej osi w kierunku obrotowego ramienia. W wyniku 
utraty stateczności lokalnie podgrzanego odcinka rury (spowodowanej  
zmniejszeniem oporów plastycznego płynięcia metalu wraz ze wzrostem  
temperatury), dochodzi do gięcia rury bezpośrednio w strefie nagrzewania, bez 
uplastycznienia pozostałych obszarów rury [4, 5]. W zaawansowanym stadium 
procesu strefa nagrzewania, a tym samym i strefa gięcia, przemieszczają się 
wzdłuż osi rury podczas jej przesuwu, wywołując samoczynny obrót ramienia 
wraz z utwierdzonym końcem rury.
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 Proces gięcia rur z lokalnym nagrzewem indukcyjnym wydaje się  
stosunkowo prostym do realizacji, wymaga jednak zastosowania specjali- 
stycznych urządzeń, które umożliwiają wzajemne zsynchronizowania prędkości  
przemieszczania giętej rury z ilością ciepła dostarczanego na obwodzie  
w strefie gięcia. Również utrudnieniem w realizacji jest duża wrażliwość  
procesu na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak: gatunek materiału,  
średnica i grubość ścianki rury, tolerancje jej wykonania. Wymaga to  
indywidualnego ustawienia parametrów procesu. Niejednokrotnie nawet różnice 
w składzie chemicznym i właściwościach mechanicznych w zakresie tego samego 
gatunku materiału, powodują konieczność wprowadzania korekty parametrów, tak 
aby dostosować je do własności mechanicznych i mikrostruktury w odpowiednich 
 odcinkach prostych rurociągu. Zastosowanie złych temperatur gięcia, może 
spowodować ryzyko zmniejszonej odporności na pełzanie i wczesnej awarii  
podczas użytkowania. Dlatego też uzyskanie giętych łuków o wysokich  
parametrach geometryczno-wytrzymałościowych warunkowane jest przede 
wszystkim dużym doświadczeniem w gięciu rur tą metodą. 

Rys. 1.  Gięcie rur za pomocą giętarki z nagrzewaniem indukcyjnym:
 
 1 - element mocujący (popychacz rury), 
 2 - prowadnice mechanizmu posuwowego, 
 3 - gięta rura, 
 4 - rolki prowadzące, 
 5 - miejscowa strefa nagrzewania i kształtowania, 
 6 - induktor, 

7 - ramię kształtujące wraz 
z mechanizmem mocującym 
koniec rury, 
P - siła popychająca,  
Mg - moment gnący
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 W stosunku do gięcia rur na giętarkach konwencjonalnych proces 
kształtowania z lokalnym podgrzewaniem charakteryzuje się szeregiem za-
let, do których można zaliczyć przede wszystkim  znacznie większe możliwości 
technologiczne (gięcie rur o średnicach od 300 mm do nawet 1600 mm) oraz 
możliwość uzyskania stosunkowo małych wartości promieni gięcia przy niewiel-
kiej deformacji przekroju poprzecznego. Zasadniczą wadą technologii jest duża 
energochłonność (gięcie trwa kilka a nawet kilkanaście godzin), co powoduje  
znacznie większe zużycie energii w stosunku do innych metod gięcia. 

Modelowanie MES gięcia indukcyjnego łuków rurowych

W celu określenia zjawisk zachodzących w strefie kształtowania podczas gięcia 
indukcyjnego rur przeprowadzono symulacje numeryczne (w oparciu o metodę 
elementów skończonych) kształtowania łuku rurowego w gatunku 16Mo3 
o średnicy D = 355,6 mm i grubości ścianki g = 36 mm, dla którego promień 
gięcia wynosił R = 533,4 mm. W trakcie obliczeń analizowano geometrię giętych 
rur, wyznaczono rozkłady intensywności odkształcenia, naprężeń, temperatury  
i kryterium pękania. 

 Do symulacji gięcia indukcyjnego wykorzystano dostępny na rynku  
komercyjny pakiet oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0.  
Oprogramowanie to wielokrotnie było wykorzystywane przez autorów do  
modelowania numerycznego złożonych procesów kształtowania plastycznego, 
 a uzyskane wyniki z powodzeniem weryfikowano doświadczalnie [6, 7]. Analizę 
prowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia z uwzględnieniem 
zjawisk termicznych, co pozwoliło na modelowanie zarówno procesu gięcia, jak  
i lokalnego nagrzewania i chłodzenia rury. Zbudowany na potrzeby prowadzonych 
obliczeń model geometryczny gięcia rur z miejscowym nagrzewaniem  
indukcyjnym pokazano na rysunku 2. W skład modelu wchodzi bezwładna 
szczęka zaciskowa 1, w którym zamocowany jest jeden koniec giętej rury 7. Drugi 
 koniec półfabrykatu osadzony jest w popychaczu 6. Właściwe położenie rury  
w czasie gięcia zapewniają trzy rolki: podtrzymująca dolna 2, boczna kształtowa 
3 oraz boczna gładka 4. Lokalne nagrzewanie rury w strefie odkształcania 
zapewnia pierścień grzewczy (induktor) 6, który w początkowym etapie procesu 
 przesunięty jest poza oś gięcia w kierunku końca rury o wartość wynoszącą 
około 100 mm. Proces gięcia rozpoczyna się od lokalnego podgrzania rury przez 
pierścień grzewczy, który powoli przemieszcza się w wzdłuż osi rury, aż zajmie 
położenie, odpowiadające początkowi promienia gięcia. Następnie popychacz 
zaczyna przemieszczać rurę w kierunku szczęki zaciskowej (która ma możliwość 
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swobodnego obrotu dookoła osi gięcia). W rezultacie dochodzi do uplastycznie-
nia materiału w strefie podgrzewania i stopniowego wyginania rury. Podczas 
obliczeń przyjęto, że prędkość popychacza jest stała i wynosi V = 10 mm/min. Rurę  
w gatunku 16Mo3 o średnicy zewnętrznej D = 355,6 mm oraz grubości ścianki  
g = 36 mm, zamodelowano przy pomocy ośmiowęzłowych elementów 
powłokowych typu Solid Shell.

Wybór do analizy tego gatunku materiału nie był przypadkowy. Znajduje on  
szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, stoczniowym  
i petrochemicznym do budowy zbiorników ciśnieniowych, kotłów oraz nitek 
rurociągów do transportu gorących cieczy i par [8]. Stal 16Mo3 charakteryzuje się 
stosunkowo wysokimi własnościami wytrzymałościowymi (zarówno doraźnymi, 
jak i zmęczeniowymi), dobrą odpornością na korozję oraz działanie wysokich 
temperatur. Ponadto daje się łatwo spawać z zastosowaniem konwencjonalnych 
metod i materiałów spawalniczych [9]. Sprężysto-plastyczny model materiałowy 
stali 16Mo3 opracowano na podstawie badań plastometrycznych (w próbie 
ściskania). Przykładowe charakterystyki materiałowe pokazano na rysunku 3. 
W trakcie symulacji numerycznych przyjęto, że rura będzie lokalnie nagrzewana 
na wskroś (na odcinku około 60 mm) do temperatury kształtowania wynoszącej 
890°C. Następnie w odległości około 1,5g rura będzie chłodzona nadmuchem 
powietrza do temperatury otoczenia (około 50°C). Dodatkowo w obliczeniach 
przyjęto stałą wartość temperatury narzędzi (zacisku, rolek oraz popychacza), 

Rys. 2. 
Model geometryczny gięcia  
indukcyjnego rur:  
a) początek procesu,  
b) koniec procesu; 
 
1 - szczęka zaciskowa, 
2 - rolka dolna podtrzymująca, 
3 - rolka gładka, 
4 - rolka kształtowa,  
5 - popychacz, 
6 - pierścień grzewczy, 
7 - półfabrykat, 
8 - wygięty łuk rurowy
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 Wyznaczoną podczas symulacji numerycznych geometrię łuku rurowego 
wraz z rozkładem intensywności odkształcenia pokazano na rys. 4.  
Charakterystycznym zjawiskiem podczas gięcia rur jest zmiana grubości ścianki 
w przekroju poprzecznym ukształtowanego łuku. Wywołana jest ona działaniem 
naprężeń o różnych znakach w przekroju poprzecznym kształtowanego  
elementu. Zgodnie z rys. 4 w obszarze promienia wewnętrznego (strefa ściskania 
podczas gięcia) następuje spęczanie materiału i znaczne zwiększenie grubości 
ścianki. Natomiast w strefie promienia zewnętrznego (strefa rozciągania  
podczas gięcia) dochodzi do rozciągania materiału i w efekcie zmniejszenia 
grubości ścianki. Zaobserwowane zmiany grubości są dość duże i wynikają  
z geometrii giętej rury (duża grubość ścianki w stosunku do średnicy rury).  
Co ciekawe, podczas gięcia rur z lokalnym nagrzewaniem można zaobserwować 
przesunięcie osi obojętnej w kierunku zewnętrznego promienia w stosunku  
do osi geometrycznej ukształtowanego łuku (w analizowanym przypadku  
przesuw wyniósł około 10 mm). Jest to zjawisko odwrotne do występującego  

Rys. 3. 
Wyznaczone w badaniach 
plastometrycznych 
charakterystyki materiałowe 
stali 16Mo3 
(dla prędkości odkształcenia  

)

która wynosi T = 20°C. Pozostałe parametry procesu to: czynnik tarcia między 
rurą a narzędziami  m = 0,1 (model tarcia stałego), współczynnik wymiany ciepła 
między materiałem a narzędziem – 10 kW/m2K, współczynnik wymiany ciepła 
między pierścieniem grzewczym a rurą – 100 kW/m2K oraz między materiałem a 
otoczeniem – 3 kW/m2K (dla chłodzenia strumieniem powietrza).
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w czasie gięcia łuków konwencjonalnymi metodami i wynika z kinematyki  
przebiegu procesu, w którym moment gnący powstaje w wyniku działania siły 
osiowej, przyłożonej do nieodkształcanego końca rury. Gięcie rur zawsze wiąże 
się z deformacją przekroju poprzecznego (owalizacja przekroju). Należy jednak 
zauważyć, że podczas gięcia indukcyjnego zniekształcenie zarysu jest znacznie 
mniejsze w stosunku do występującego podczas kształtowania łuków innymi 
metodami. 

 W celu oceny zmiany kształtu rury w obszarze giętego łuku dokonano 
pomiarów średnic oraz grubości ścianek w punktach charakterystycznych 1-5 
(pokazanych na rys. 4). Wyniki pomiarów (dla geometrii wyznaczonej MES, jak 
również dla łuków ukształtowanych w warunkach przemysłowych) zestawiono 
w tabeli 1. Przedstawione dane potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenie 
na temat niewielkiego zniekształcenia przekroju poprzecznego wygiętego  
kolana. Wyznaczona wartość średnia owalizacji przekroju poprzecznego wynosi  
odpowiednio około 2% dla łuków uzyskanych podczas obliczeń oraz około 3%  
dla półfabrykatów giętych w warunkach przemysłowych. Są to wartości  
kilkakrotnie mniejsze od dopuszczalnych (określonych w normach PN EN 12952 
oraz PN EN 13480).

Rys. 4.  Wyznaczona MES geometria giętego indukcyjnie łuku rurowego wraz z zaznaczonym 
 rozkładem intensywności odkształcenia
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Tab. 1.  Parametry geometryczne gięcia indukcyjnego rury ze stali 16Mo3 otrzymane 
 w symulacji MES (wiersz A) oraz w próbie przemysłowej (wiersz B)

 Wyznaczone MES rozkłady intensywności odkształcenia, naprężeń, 
temperatury oraz kryterium pękania pokazano na rysunku 5. Analizując rozkład 
odkształceń (rys. 4 oraz rys. 5a) można zauważyć dużą niejednorodność.  
Największe odkształcenia plastyczne występuje w strefie promienia  
wewnętrznego, gdzie materiał zostaje przerobiony plastycznie praktycznie na całej 
grubości ścianki. Po przeciwnej stronie w strefie promienia zewnętrznego 
odkształcenia przyjmują dwukrotnie mniejsze wartości, zaś w obszarze osi 
obojętnej są one bliskie zera. Duża niejednorodność odkształceń w obszarze 
kształtowanego łuku niewątpliwie będzie miała wpływ na parametry 
wytrzymałościowe giętych łuków. Dlatego też po procesie gięcia zawsze 
przeprowadza się obróbkę cieplną.
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 Również dużą niejednorodnością charakteryzują się rozkłady naprężeń 
zredukowanych (rys. 5b), które koncentrują się przede wszystkim w obszarze 
giętego łuku. Największe wartości naprężeń zredukowanych zlokalizowane są 
w okolicach zewnętrznego i wewnętrznego promienia giętej rury. Jednak ich 
zasięg jest lokalny (powierzchniowy). W strefie zewnętrznego promienia giętego 
rury, obszar maksymalnych naprężeń jest zdecydowanie większy od obszaru  
ekstremalnych naprężeń w okolicach promienia wewnętrznego. Przy czym  
w strefie promienia wewnętrznego będą to naprężenia ściskające, zaś w strefie 
promienia zewnętrznego – naprężenia rozciągające. Dla lepszego zobrazowania 
charakteru naprężeń występujących podczas procesu gięcia rury wyznaczono 
rozkłady naprężeń promieniowych (rys. 5c) i obwodowych (rys. 5d) w strefie 
gięcia. Zgodnie z przypuszczeniami w obszarze zewnętrznego promienia giętego 
łuku lokalizują się największe naprężenia rozciągające promieniowe i obwodowe  
(ze znakiem dodatnim), zaś w strefie wewnętrznego promienia dominują 
naprężenia ściskające (ze znakiem ujemnym). W rezultacie w obszarze 
zewnętrznego promienia dochodzi do znacznie większego wytężenia materiału 
podczas gięcia. W niesprzyjających warunkach może być to przyczyną pękania 
materiału w tej strefie.
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 W procesach gięcia indukcyjnego czynnikiem, który inicjuje proces 
 kształtowania jest temperatura, która obniża opory plastycznego płynięcia  
w strefie gięcia, dzięki temu materiał odkształcany jest na stosunkowo  
krótkim odcinku, co umożliwia uzyskanie łuków rurowych o wysokich parametrach  
geometrycznych. Dlatego też podczas analizy MES zwrócono również uwagę 
na rozkład temperatury (rys. 5e). W trakcie symulacji gięcia zamodelowano  
proces lokalnego nagrzewania rury w początkowej strefie kształtowania 
(pierścień grzewczy w ustalonej fazie procesu znajdował się w osi gięcia). 
Następnie za obszarem nagrzewanym rura była chłodzona strumieniem  
powietrza. Zgodnie z rys. 5e rozkład temperatury w strefie kształtowania  
ma charakter warstwowy. Bezpośrednio w obszarze pierścienia grzewczego 
 temperatura osiąga maksymalną wartość (około 890 °C). Następnie w miarę 
oddalania się od induktora szybko spada, aż do osiągnięcia temperatury  
otoczenia. Analizując rozkład kryterium zniszczenia (wg Cockrofta-Lathama)  
(rys. 5f), obserwuje się największe jego wartości w strefie promienia zewnętrznego 
giętego łuku. Jest to obszar, w którym lokalizują się największe wartości naprężeń 
rozciągających, które mogą prowadzić do pękania materiału. Można jednak 
zauważyć, że wartości ekstremalne całki Cockrofta-Lathama są stosunkowo 
niewielkie (około 0,3). Dla typowych stali konstrukcyjnych wartości graniczne 
kryterium Cokrofta-Lathama zawierają się w zakresie wartości 0,7 ÷ 1 [10, 11]. 
Na tej podstawie można wnioskować, że w trakcie gięcia nie powinno dochodzić 
do pękania materiału podczas gięcia.

Rys. 5.  Wyznaczone MES w końcowym 
 etapie gięcia rozkłady: 
 a) intensywności odkształcenia, 
 b) naprężeń zastępczych, 
 c) naprężeń promieniowych, 

d) naprężeń obwodowych, 
e) temperatury, 
f)  kryterium pękania wg Cockrofta-Lathama
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Próby przemysłowe gięcia indukcyjnego rur

 Próby przemysłowe gięcia łuków rurowych dla zastosowań energe-
tycznych zrealizowano w Zakładach Remontowych Energetyki Katowice S.A. 
W badaniach wykorzystano zainstalowaną tam giętarkę indukcyjną PB1200R, 
która umożliwia gięcie rur w szerokim zakresie średnic od 168,3 mm do 1220 mm 
przy grubościach ścianek od 5 mm do 100 mm. Dodatkowo urządzenie pozwala 
kształtować łuki rurowe w dość szerokim zakresie kątów zagięcia od 0o do 180o 

oraz przestrzennie w systemie 3D.

 Przykładowy przebieg gięcia łuku rurowego, zrealizowany w ZRE  
Katowice S.A. pokazano na rys. 6. Proces gięcia przeprowadzono zgodnie ze 
schematem, według którego wykonano obliczenia MES. Rura jednym końcem 
zamocowana jest w uchwycie, umieszczonym na obrotowym ramieniu, którego 
oś obrotu przechodziła przez oś gięcia. Drugi koniec rury osadzony był w uchwycie 
popychacza hydraulicznego, który przemieszczał rurę wzdłuż jej osi, wymuszając 
ruch ramienia dookoła osi gięcia i w rezultacie stopniowe zaginanie łuku.  
Do lokalnego nagrzewania półfabrykatu zastosowano nagrzewnicę indukcyjną, 
której moc podczas gięcia regulowano na podstawie wskazań pirometrów  
optycznych, na bieżąco monitorujących temperaturę zewnętrznej i wewnętrznej 
strefy gięcia rury. 

Rys. 6. 
Gięcie łuku rurowego 

w ZRE Katowice SA 
z lokalnym nagrzewem 

indukcyjnym
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W rezultacie możliwe było utrzymanie stałej wartości temperatury w strefie 
kształtowania przez cały czas trwania procesu, niezależnie od wpływu czynników 
zewnętrznych. Ukształtowany na giętarce indukcyjnej łuk rurowy o kącie gięcia  
α = 90o pokazano na rysunku 7. W trakcie gięcia rury nie zaobserwowano zjawisk 
zakłócających przebieg procesu, zaś uzyskana geometria wygiętego kolana wolna 
 była od wad. W celu określenia stopnia deformacji przekroju poprzecznego, 
dokonano pomiarów średnic i grubości ścianek ukształtowanego łuku, zgodnie  
z rys. 4, a uzyskane wyniki zestawiono w tab. 1.

 Przekrój osiowy wygiętego w warunkach przemysłowych łuku rurowego 
pokazano na kolejnym rysunku 8. Widoczna jest duża zgodność geometrii  
wyrobu wygiętego w warunkach przemysłowych z zarysem wyznaczonym  
podczas analizy numerycznej MES. Podobnie jak podczas symulacji, również tutaj 
można zaobserwować dużą zmianę grubości ścianki. W strefie ściskania (obszar 
promienia wewnętrznego) widoczny jest znaczny wzrost grubości ścianki (o około 
32,5% w stosunku do grubości początkowej). Natomiast w strefie rozciągania 
(obszar promienia zewnętrznego) zaobserwowane pocienienie ścianki jest ponad 
dwukrotnie mniejsze od pogrubienia i wynosi około 13,5% w stosunku do grubości 
początkowej giętej rury.

Rys. 7.  Ukształtowany na giętarce indukcyjnej  w ZRE Katowice SA łuk rurowy 
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Podsumowanie i wnioski

 Obecnie coraz częściej wykorzystuje się techniki numeryczne do 
analizy procesów kształtowania plastycznego metali i ich stopów. Projektując 
nowe technologie, narzędzia i maszyny można już w początkowej fazie prac 
optymalizować parametry procesu, a często nawet rozwiązania konstrukcyjne,  
eliminując w ten sposób przynajmniej część prób wdrożeniowych. Jest to  
szczególnie istotne w przypadku technologii nowych i stosunkowo drogich, 
gdzie trudno jest przewidzieć końcowy efekt, a każdy popełniony błąd wiąże się  
z dużymi nakładami finansowymi. Do tego typu procesów można zaliczyć również 
gięcie indukcyjne rurociągów, w którym koszt materiału wejściowego - rur  
liczony jest w setkach tysięcy złotych. Dlatego też w takich przypadkach w pełni 
zasadne jest prowadzenie przedwdrożeniowych analiz w wirtualnej przestrzeni 
komputera, które pozwolą na określenie optymalnych parametrów procesów, 
gwarantujących uzyskanie łuków o wysokich parametrach geometrycznych 
i wytrzymałościowych, spełniających wymogi stawiane przez Urzędu Dozoru 
Technicznego.

 Wykorzystując techniki numeryczne zamodelowano proces gięcia łuków 
rurowych z lokalnym nagrzewaniem giętej rury. W trakcie obliczeń wyznaczono 

 Zaobserwowane zmiany grubości 
ścianki wygiętego łuku mieszczą się  
w zakresie akceptowanym przez 
międzynarodowe normy, a powstała 
deformacja przekroju poprzecznego  
(owalizacja) jest ponad trzykrotnie  
mniejsza od dopuszczalnej.
 

Rys. 8. 
Przekrój łuku rurowego, 
ukształtowanego w czasie prób 
przemysłowych procesu gięcia 
indukcyjnego
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geometrię giętych rur, a także określono rozkłady intensywności odkształceń, 
naprężeń, temperatur oraz kryterium pękania. Uzyskane wyniki zweryfikowano 
doświadczalnie w warunkach przemysłowych w Zakładach Remontowych  
Energetyki Katowice SA.

 W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

• metoda gięcia rur z lokalnym podgrzewaniem indukcyjnym
 półfabrykatów, pozwala kształtować łuki o wysokich parametrach
 geometrycznych, 
• możliwe jest modelowanie numeryczne procesów gięcia indukcyjnego
 łuków rurowych,
• zaobserwowano dużą zgodność wyników analizy numerycznej 
 i prób przemysłowych gięcia łuków rurowych z lokalnym nagrzewem,
• w trakcie gięcia dochodzi do znacznie mniejszych deformacji przekroju
 poprzecznego ukształtowanych łuków oraz zmian grubości ścianki 
 w stosunku do konwencjonalnych metod kształtowania,
• cechą charakterystyczną procesu gięcia rur z lokalnym nagrzewem jest  
 przesunięcie osi obojętnej w kierunku promienia zewnętrznego, 
 w stosunku do innych procesów gięcia, gdzie oś obojętna przesuwa 
 się w kierunku promienia wewnętrznego,
• w trakcie symulacji zaobserwowano dużą niejednorodność rozkładów 
 odkształceń, naprężeń, temperatur i kryterium pękania.
• wskazane jest prowadzenie dalszych badań celem określenia 
 szczegółowych związków między parametrami procesu gięcia, 
 a parametrami uzyskanych łuków.
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Wstęp 

 Dynamicznie rozwijający się przemysł energetyczny wpływa na równie 
szybki wzrost zapotrzebowania na nowe rozwiązania technologiczne w zakresie 
spajania materiałów. Zmieniający się rynek wymaga od inżyniera spawalnika, jak 
również od firm stosujących technologie spawalnicze, śledzenia wszelkich zmian 
w branży, nowości technologicznych oraz ciągłego doskonalenia i poszerzania 
swojej wiedzy dotyczącej  procesów spawalniczych. Praktyka pokazuje, że wysoką 
efektywność ekonomiczną można osiągnąć tylko poprzez ciągłe doskonalenie 
i optymalizację procesów technologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiej jakości.

 Postęp technologiczny oferuje wiele nowych rozwiązań. Można rozważyć 
automatyzację lub robotyzację stanowisk spawalniczych. Rozwiązania te należy 
wziąć pod uwagę w przypadku, gdy spawamy wiele różnych części, lecz są one 
na tyle do siebie podobne, że mogą być wykonywane na tym samym stanowisku 
zrobotyzowanym lub przy wykorzystaniu tych samych zautomatyzowanych 
urządzeń.

 W przypadku złączy doczołowych rur grubościennych bardziej  
korzystnym może być zastosowanie spawania wąskoszczelinowego metodą 
141 zamiast spawania metodą 141/111, do czego przekonuje porównanie 
objętości rowka spawalniczego dwóch spoin, ukosowanych do spawania 
wąskoszczelinowego oraz spawania metodą tradycyjną 141/111 o grubości 
52 mm. W pierwszym przypadku objętość spoiny wynosi 851,25 cm3 a masa 
zużytego spoiwa 6,59 kg, uwzględniając uzysk stopiwa dla metody 141 równy 1.  
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Przy ukosowaniu do spawania metodą 141/111 objętość spoiny wynosi 1634 cm3  
a masa zużytego spoiwa 25,67 kg. Założono uzysk stopiwa dla metody 111  
równy 0,5.

 ZRE Katowice SA mając na uwadze rozwój stosowanych w firmie  
technologii spawania oraz dążąc do zapewnienia Klientom wyrobów o najwyższej 
jakości przeprowadziło próby technologiczne spawania rur grubościennych ze 
stali X10CrMoVNb9-1, przy zastosowaniu spawania wąskoszczelinowego metodą 
141. Urządzenie do przeprowadzenia pierwszej próby spawania dostarczyła  
firma Unidaweld, będąca przedstawicielem firmy Polysoude. Druga próba  
technologiczna została przeprowadzona na urządzeniu firmy AMI, dostarczonym 
przez firmę Lincoln Sp. J. W efekcie przeprowadzonych prób zostanie wybrane 
najlepsze urządzenie, które spełni poniższe kryteria:

• pozytywne wyniki badań zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-1 [1],
• wzrost efektywności ekonomicznej,
• poprawa oraz zapewnienie wysokiej jakości złączy spawanych.

Charakterystyka materiałów podstawowych oraz dodatkowych 
zastosowanych do prób

 Stal X10CrMoVNb9-1 należy do grupy stali martenzytycznych, które 
oprócz głównych składników żelaza i chromu zawierają dodatki stopowe  
molibdenu, wanadu, niklu i niobu. Stal ta powstała w wyniku modyfikacji stali 
T/P 9 (X12CrMo91), wcześniej stosowanej głownie w instalacjach chemicznych 

Rys. 1. 
Porównanie wielkości rowka spawalniczego  
dla spawania wąskoszczelinowego metodą  
141 oraz metodą 141/111.  
Grubość złącza 52 mm.
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i rafineriach, jako stal odporna na kruchość wodorową, o wytrzymałości na 
pełzanie zbliżonej do stali typu 2,25Cr-1Mo [2].

Wpływ głównych pierwiastków stopowych stali X10CrMoVNb9-1 na jej 
własności [4]:

• chrom – polepsza odporność na korozję i żaroodporność tj. utlenianie  
 stali w podwyższonej temperaturze, zwiększa hartowność, wytrzymałość  
 i ciągliwość. Duża zawartość chromu decyduje, że stale te maja małą  
 krytyczną prędkość chłodzenia i ulegają przemianie martenzytycznej;
• węgiel – umożliwia zmianę własności mechanicznych oraz rozszerza  
 obszar istnienia fazy ɣ,
• molibden – zwiększa pasywność stali oraz odporność na korozję,  
 polepsza odporność na pękanie i ścieranie w temperaturze podwyższonej,  
 zwiększa odporność na pełzanie,
• wanad – podwyższa odporność na pełzanie, wpływa na wzrost  
 hartowności stali, opóźnia spadek twardości podczas odpuszczania,
• nikiel – polepsza właściwości plastyczne i zmniejsza udział ferrytu delta. 

Rys. 2.  Etapy rozwoju martenzytycznych stali żarowytrzymałych typu 9Cr [2]
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 Stal X10CrMoVNb9-1 charakteryzuje się zadowalającą spawalnością, 
tzn. taką, dla której połączenie spawane bez pęknięć można uzyskać stosując  
poprawnie dobrane materiały dodatkowe, właściwie dobrane parametry spawania 
i odpowiednie zabiegi cieplne. Spawanie stali X10CrMoVNb9-1 nastręcza pewne 
trudności technologiczne. Proces spawania może być realizowany zadowalająco 
pod warunkiem przestrzegania następujących zaleceń technologicznych:

• prawidłowo dobrane materiały dodatkowe,
• podgrzewanie wstępne przed spawaniem,
• stosowanie jak najniższych prądów spawania,
• ograniczenie szerokości SWC i nadmiernego przetapiania 
 materiału rodzimego,
• stosowania gazów osłonowych podczas wykonywania warstwy 
 graniowej,
• stosowania obróbki cieplnej po spawaniu – ochłodzenie po spawaniu 
 do temperatury poniżej 100°C oraz przeprowadzenie wyżarzania
 odprężającego.

 Skład chemiczny oraz własności mechaniczne stali X10CrMoVNb9-1 
przedstawiono w tablicy 1 i 2.

Tab. 1.  Skład chemiczny stali X10CrMoVNb9-1 [3]

Tab. 2.  Skład chemiczny stali X10CrMoVNb9-1 [3]
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Jako materiał dodatkowy podczas prób spawania wąskoszczelinowego metodą 
141 rury w gatunku X10CrMoVNb9-1 zastosowano drut w gatunku THER-
MANIT MTS3 Ø0,8 mm produkcji voestalpine Böhler Welding. Skład chemiczny 
oraz własności wytrzymałościowe drutu THERMANIT MTS3 przedstawiono  
w tablicach 3 i 4.

Próby technologiczne spawania
Przygotowanie rowka spawalniczego

Do przeprowadzenia prób przygotowano dwa odcinki rury w gatunku X10Cr-
MoVNb9-1 o wymiarach Ø508x55 i długościach 1000 mm oraz 3000 mm. Rowek 
spawalniczy został przygotowany wg zaleceń dostawcy urządzenia do spawania 
wąskoszczelinowego. Wymiary rowka pokazano na rysunku 3.

Tab. 3.  Skład chemiczny drutu THERMANIT MTS3 [5]

Tab. 4.  Własności mechaniczne drutu THERMANIT MTS3 [5]

Rys. 3. 
Szczegół przygotowania 
złącza próbnego
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 Ze względu na tolerancje wykonania średnicy i grubości ścianki rury 
zgodne z normą  PN-EN 10216-2 [3], a wynoszące: D±1% (± 5,08 mm) oraz T±12,5% 
(±6,8 mm), wykonano podtoczenia na średnicy wewnętrznej, umożliwiające 
wykonanie złącza z przesadzeniami krawędzi wewnętrznych łączonych rur nie 
przekraczających 1 mm. 

 W przypadku spawania wąskoszczelinowego metodą 141 nie stosuje 
się odstępu między krawędziami łączonych elementów. Uniemożliwia to pomiar 
przesadzenia łączonych krawędzi od strony średnicy wewnętrznej, dlatego wyko-
nano także zatoczenie średnicy zewnętrznej, od której dokonywano pomiaru 
przesadzenia przy zastosowaniu przyrządu pokazanego na rysunku 5.

 Jednym z warunków technologicznych spawania stali X10CrMoVNb9-1 
jest konieczność stosowania gazów osłonowych podczas wykonywania warstwy  

Rys. 4. 
Wizualizacja 
rowka spawalniczego

Rys. 5. 
Przyrząd do pomiaru 
przesadzeń łączonych 
elementów
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graniowej. Spowodowane jest to negatywnym działaniem tlenu zawartego  
w powietrzu, który utlenia strefy nagrzane do wysokich temperatur,  
powodując w ten sposób obniżenie ich odporności korozyjnej. Aby zabezpieczyć 
spoinę przed utlenianiem od strony grani, stosowane są specjalne 
gazy osłonowe, tzw. gazy formujące, których ciągły przepływ powoduje 
wypieranie tlenu zawartego w powietrzu w obrębie wykonywanej spoiny. 
 Działanie takie zapobiega utlenianiu nie tylko grani wykonywanej spoiny, ale także  
przyległych do niej stref materiału rodzimego rozgrzanych do wysokich 
temperatur. Aby ograniczyć pojemność przepłukiwanego układu, w łączonych 
elementach zamontowano wkładki, tzw. „gaz stopery” (rysunek 6).

Przygotowanie stanowiska

Przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia prób spawania
wąskoszczelinowego składało się z następujących etapów:

•	 ułożenia rur na 4 obrotnikach rolkowych (4 punkty podparcia), w celu:
 • prawidłowego montażu wstępnego obu odcinków rur względem siebie,
 • zniwelowania wpływu temperatury na odkształcenia podczas spawania 
  oraz obróbki cieplnej po spawaniu;

•	 zamocowania mat grzewczych, które służyły do:
 • podgrzewania wstępnego przed spawaniem oraz utrzymywania 
  temperatury elementu na odpowiednim poziomie w trakcie spawania,
 • przeprowadzenia procesu obróbki cieplnej po spawaniu;

•	 montażu pierścienia prowadzącego, służącego jako bieżnia 
 dla głowicy spawalniczej;
•	 montażu głowicy spawalniczej wraz z palnikiem;
•	 montażu źródła prądu wraz z układem chłodzenia i sterowania;
•	 montażu rolki z drutem THERMANIT MTS3 Ø0,8 mm.

Rys. 6.   
Schemat 
rozmieszczenia 
„gaz stoperów”
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Rys. 7. 
Widok ustawionych 
elementów do spawania 
wraz z matami grzewczymi 
oraz pierścieniem 
prowadzącym

Rys. 8. 
Widok zamocowanej 

na bieżni głowicy, 
wraz z palnikiem

Rys. 9. 
Widok palnika 
do spawania 
wąskoszczelinowego 
met. 141
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Przebieg spawania

 Proces spawania rozpoczęto od wykonania 10 spoin szczepnych 
rozmieszczonych równomiernie na całym obwodzie złącza. Wykonywanie spoin 
szczepnych odbywało się bez dodawania materiału dodatkowego. Po wykonaniu 
spoin szczepnych wykonano warstwę graniową oraz ściegi 2-6. Materiał dodatkowy 
był wykorzystany do spawania tylko ściegów 1 i 4. Schemat wykonywania  
pierwszych warstw oraz parametry spawania warstwy graniowej pokazano na 
rysunku 12 oraz w tablicy 5.

Rys. 10. 
Widok źródła prądu 
POLYSOUDE 
AUTOTIG 600 PC

Rys. 12.  Schemat spawania pierwszych warstw

Rys. 11. 
Widok źródła prądu POLYSOUDE AUTOTIG 600 

PC wraz z układem chłodzenia i sterowania
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Wszystkie warstwy do grubości 20 mm wykonano techniką ściegów prostych. 
Od ściegu nr 7 do wszystkich warstw dodawano materiał dodatkowy. Schemat 
wykonywania warstw 7-16 oraz parametry spawania pokazano na rysunku 14 
oraz w tablicy 6.

Tab. 5.  Parametry spawania ściegów 1-6

Rys. 13. 
Widok wykonywania 
warstwy przetopowej 
(ścieg nr 1)

Rys. 14. 
Schemat 
spawania 
warstw 7-16
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 Po wykonaniu spoiny o grubości ok. 20mm, nastąpiła zmiana typu  
palnika (rysunek 15) z wąskoszczelinowego na typ standardowy oraz zmiana tech- 
niki spawania ze ściegów prostych na ściegi zakosowe (rysunek 16).  Parametry 
spawania ściegów 17-38 pokazano w tablicy 7.

Tab. 7. 
 Parametry spawania 

warstw 17-38

Tab. 6. 
 Parametry spawania 

warstw 7-16

Rys. 15.  Widok palnika typu „standard TIG” Rys. 16.  Widok spawania palnikiem standardowym
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Całkowity czas spawania złącza wyniósł 16h, a ilość zużytego drutu 6 kg. Po 
zakończeniu spawania złącze spawane poddano obróbce cieplnej polegającej na 
ochłodzeniu do temperatury 80-100°C, wytrzymaniu w tej temperaturze przez 
czas 130 minut oraz przeprowadzaniu wyżarzania odprężającego w tempera-
turze 750°C/2h.

Badania złącza spawanego

Po zakończeniu obróbki cieplnej złącza spawanego przeprowadzono badania 
nieniszczące tj.: VT, MT, UT metodą echa, UT metodą TOFD w zakresie 100%. 
Badania te wykonano z uwzględnieniem poziomu jakości B wg normy PN EN ISO 
5817 [6]. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań NDT, ze złącza spawanego 
zostały pobrane próbki do badań niszczących, wg schematu przedstawionego w 
normie PN-EN ISO 15614-1 [1]. Wszystkie badania wykonano w Laboratorium 
badań niszczących i nieniszczących ZRE Katowice SA

Rys. 17. 
Widok warstwy wykonanej ściegiem zakosowym

Rys. 18. 
Widok lica spoiny wykonanego ściegiem zakosowym

Rys. 19. 
Widok zestawu do badania 
ultradźwiękowego metodą 
TOFD
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Zakres badań niszczących obejmował: 

•	 statyczną próbę rozciągania złącza spawanego (w temperaturze  
 pokojowej oraz podwyższonej), 
•	 próbę zginania (zginanie boczne), 
•	 badania udarności (karb nacięty w spoinie oraz karb nacięty w strefie  
 wpływu ciepła), 
•	 badania makroskopowe, 
•	 pomiary twardości. 

Statyczna próba rozciągania 

 Badania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z600 
zgodnie z normą PN-EN ISO 4136:2013E [7], w celu określenia wytrzymałości 
złącza spawanego na rozciąganie oraz weryfikacji uzyskanych wyników ze  
względu na minimalną wartość wytrzymałości na rozciąganie (Rm) materiału 
rodzimego. Minimalna wartość wytrzymałości na rozciąganie dla gatunku stali  
X10CrMoVNb9-1 rur stalowych wykonanych wg normy PN-EN 10216-2 [3]  
wynosi 630MPa, natomiast minimalna wartość umownej granicy plastyczności 
Rp0,2 w temperaturze +550°C 270MPa. 

Rys. 20. 
Maszyna wytrzymałościowa 
Zwick Z600
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Wszystkie próbki zostały zerwane poza spoiną, w obszarze materiału 
rodzimego. Otrzymane wyniki badań potwierdzają spełnienie kryterium 
wytrzymałościowego.

Rys. 21.   Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie

Rys. 22.   Wyniki badań umownej granicy plastyczności Rp0,2 +550°C
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Próba zginania 

 Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 5173:2010E [8]. 
Kryterium narzucone przez normę PN-EN 15614-1 [1] określa maksymalną 
długość pojedynczego pęknięcia na 3 mm. Podczas próby zginania bocznego 
zaobserwowano pęknięcia o maksymalnym wymiarze 0,4 mm.

Próba udarności w spoinie i strefie wpływu ciepła 

 Badania przeprowadzono przy użyciu młota Zwick RKP 450 zgodnie 
z normą PN EN ISO 148-1:2010E [9].  Celem badania było określenie wartości 
pracy łamania w spoinie oraz w SWC. Kryterium narzucone przez normę  
PN-EN 10216-2 określa minimalną 
wartość pracy łamania na 27J  
w temperaturze +20°C. Wyniki 
próby udarności przedstawiono 
na rysunku 25, próbki 1-6 dotyczą 
pracy łamania w spoinie, 7-12 
pracy łamania w SWC. 

Rys. 23. 
Widok próbek po zakończeniu 
próby zginania bocznego

Rys. 24. 
Młot Zwick RKP 450
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 Otrzymane wyniki pracy łamania, zarówno w spoinie, jak i w SWC dla 
rury w gatunku X10CrMoVNb9-1, są znacznie wyższe niż wartości minimalne 
określane przez normę PN-EN 10216-2.

Pomiar twardości 

Pomiar twardości został przeprowadzony na twardościomierzu HP0-250 wg 
normy PN-EN ISO 6507-1:2007P [10]. Badanie wykonano w celu sprawdzenia 
twardości złącza spawanego i porównaniu otrzymanych wyników  
z dopuszczalnymi wartościami maksymalnymi określonymi przez normę  
PN-EN 15614-1 [1]. Maksymalna twardość w wymienionej  normie dla złączy 

obrobionych cieplnie ze stali 
X10CrMoVNb9-1 wynosi 350 HV10.

Otrzymane wyniki spełniły kryteria  
narzucone przez normę PN-EN 
15614-1 [1].

Rys. 25.   Wyniki badań pracy łamania

Rys. 26. 
Wyniki pomiaru twardości
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Rys. 27.   Złącze doczołowe wykonane metodą spawania orbitalnego 141, 
 trawienie: Nital; poziom jakości: B

Badania metalograficzne makroskopowe 

 Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 17639:2013-
12E [11]. Jako kryterium oceny przyjęto poziom jakości B wg normy PN-EN ISO 
5817:2009P. Na rys. 27 przedstawiono zdjęcie makroskopowe złącza spawanego. 

Podsumowanie

 Złącze doczołowe wykonane ze stali X10CrMoVNb9-1 w warunkach war-
sztatowych metodą spawania orbitalnego 141 charakteryzuje się wysoką jakością, 
co potwierdziły wyniki badań nieniszczących i niszczących. 
 Czas wykonania złącza spawanego metodą 141/111, w porównaniu do 
metody spawania orbitalnego 141, jest dwukrotnie dłuższy, stosując kryterium, 
że złącze wykonywane metodą 141/111 jest spawane jednocześnie przez dwóch 
spawaczy.
 Ilość zużytego spoiwa jest 4,5 niższa dla spawania metodą orbitalną 141, 
w porównaniu do metody 141/111.
 Przeprowadzenie kolejnych prób wraz z nabywaniem doświadczenia przez 
operatora urządzenia oraz personel nadzoru spawalniczego może spowodować 
dalszy wzrost efektywności wykonywania złączy doczołowych metodą spawania 
orbitalnego, a w związku z tym obniżenie kosztów wytwarzania.
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Wstęp 

 W 2010 roku Południowy Koncern Energetyczny SA z siedzibą  
w Jaworznie (obecnie Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno 
III) ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie kotłów  
OP-650  na blokach nr 1÷6 w PKE SA Elektrowni  Jaworzno III do obniżenia emisji 
NOx”, które miało być realizowane etapami w latach 2011 - 2015. Składaniem 
ofert na realizację tego tematu zainteresowanych było kilka firm zajmującymi się  
modernizacjami w sektorze energetycznym. Jedną  z nich była fińska  firma 
FORTUM Power and Heat Oy (zwana dalej FORTUM), która zaproponowała ZRE  
Katowice SA współpracę na zasadzie konsorcjum, mającego na celu przygoto- 
wanie oferty, a docelowo realizację projektu. ZRE podjęło to wyzwanie. Aby  
móc mu sprostać powołano zespół pracowników składający się z doświadczonych 
inżynierów reprezentujących specjalności niezbędne do opracowania oferty. 
Po dokładnym zapoznaniu się z SIWZ i odbyciu wizji lokalnej zorganizowanej 
przez Inwestora, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli przyszłego 
Konsorcjum celem opracowania strategii i podziału zadań przy przygotowaniu 
oferty. Firma FORTUM przedstawiła koncepcje rozwiązań projektowych, które 
powinny spełniać wymagania ujęte w SIWZ. Na kolejnym spotkaniu dokonano 
szczegółowego podziału prac przy wycenie poszczególnych węzłów. 
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Przedmiot projektu i przygotowanie oferty

Przedmiotem prac było zaprojektowanie kompletnych instalacji odazotowania 
spalin wraz z wymianą palników dla kotłów OP-650  na blokach 1-6 opalanych 
węglem kamiennym i biomasą w PKE  S.A – Elektrownia Jaworzno III w celu 
obniżenia emisji NOx  do średnio-godzinowego  poziomu ≤ 190 mg/m3 w przelic-
zeniu na NO2, przy zawartości O2 w spalinach 6%. Zaprojektowana instalacja w 
żaden sposób nie powinna pogorszyć parametrów pracy bloków, dyspozycyjności 
oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla.

Aby przybliżyć temat spróbuję pokrótce przedstawić założenia  opracowane przez 
FORTUM, celem których było osiągniecie wymaganych przez inwestora param-
etrów pracy kotła po przeprowadzonej modernizacji. 

Metoda redukcji emisji NOx z kotłów OP-650 w Elektrowni Jaworzno III zakłada 
wykorzystanie  następujących elementów technologicznych:

 1. niskoemisyjne palniki  typu NR 3 z odchylaniem,
 2. dwustopniowy system dysz OFA,
 3. instalacja Selektywnej Niekatalitycznej Redukcji NOx (SNCR),
 4. system ochrony przed korozją ściany tylnej oraz ścian 
  bocznych.

Szczegółowe informacje na temat założeń technologicznych wraz z opisem tech-
nologii redukcji tlenków azotu  zamieszczone zostały w Załączniku nr 1 autorstwa 
przedstawicielki  FORTUM,  pani Kati Sovalainen.

Projekt obejmował szeroki wachlarz zagadnień, które należało poddać 
szczegółowej analizie w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty cenowej. 
W myśl ustalonego podziału zadań, firmie ZRE Katowice SA przypadły do wyceny 
niżej wymienione zagadnienia:

•	 prace projektowe dotyczące kotła w zakresie części mechanicznej,  
 ciśnieniowej, jak również automatyki i części elektrycznej, 
•	 prace projektowe w zakresie części wspólnej, to jest instalacji rozładunku,  
 magazynowania oraz transportu mocznika do kotłów,
•	 dostawa i montaż elementów i podzespołów ujętych w dokumentacji w  
 obszarze kotła i części wspólnej.
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Firma FORTUM zobligowała się do dostawy kompletu palników niskoemi-
syjnych, instalacji dozowania roztworu mocznika, części systemów AKPiA oraz 
do przeprowadzenia rozruchu instalacji i optymalizacji pracy kotła po modern-
izacji. Niemniej jednak, najistotniejszym zobowiązaniem ze strony FORTUM 
było zapewnienie gwarancji poprawnego działania instalacji i dotrzymania war-
unków eksploatacyjnych kotła zawartych w SIWZ. Z tego też powodu firma ta 
sprawowała (i nadal sprawuje) nadzór nad wszystkimi pracami projektowymi i 
montażowymi.

Na kolejnych spotkaniach omawiano istotne kwestie, które pojawiały się w 
trakcie prac nad przygotowaniem oferty. Podstawową trudność przy budowaniu 
oferty cenowej, w przypadkach podobnych do opisywanego, stanowi precyzyjne 
określenie zakresu niezbędnych prac, ilości materiałów, kosztów dostaw i zak-
upów w momencie, gdy nie ma jeszcze szczegółowych projektów. Ponadto, w 
związku z etapowym rozłożeniem prac na lata 2011 -2015 należało również 
rozważyć kwestię indeksacji kosztów.

W efekcie opisanych wyżej prac i spotkań Konsorcjum FORTUM–ZRE opracowało 
ofertę, która okazała się najkorzystniejszą spośród pięciu ogółem złożonych ofert. 
Tym samym Konsorcjum zostało wybrane jako wykonawca przedmiotowego za-
dania, a po podpisaniu stosownych umów z inwestorem, we wrześniu 2010 r.,  
rozpoczęto prace nad realizacją przedsięwzięcia. 
Ramowy harmonogram prac ujęty  w SIWZ  i przyjęty do realizacji przedstawia 
się następująco:

•	 etap I  - Cześć wspólna oraz modernizacja kotła nr 2 – od podpisania  
 umowy do 30.06.2011 (zakończenia prac na kotle); postój kotła od  
 01.02.2011  do 30.06.2011
•	 etap II   – Modernizacja kotła nr 4 – 01.02 – 30.06.2012
•	 etap III  – Modernizacja kotła nr 6  - 01.02 – 30.06.2013
•	 etap IV – Modernizacja kotła nr 3  - 01.02 – 30.06.2014
•	 etap V  – Modernizacja kotła nr  5 – 01.02 – 30.06.2015
•	 etap VI – Modernizacja kotła nr 1 – 01.07 – 30.11.2015.

Podane wyżej daty dotyczą postoju poszczególnych kotłów celem prowadzenia na 
nich prac montażowych. Oprócz tego, po zakończeniu montażu i 72-godzinnym 
ruchu próbnym, harmonogram ramowy przewiduje na każdym z etapów 60-d-
niowy okres regulacji i optymalizacji pracy kotła, zwieńczony przeprowadzeniem 
pomiarów gwarancyjnych przez niezależną  instytucję wybraną przez inwestora, 
w terminie określonym w umowie.
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Realizacja zadania

Jedną z pierwszych czynności po przystąpieniu przez Konsorcjum do realizacji 
zadania było opracowanie harmonogramu prac projektowych, bowiem od ich 
zakończenia zależało ustalenie planu zakupów i dostaw oraz zaplanowanie prac 
nie związanych z postojem kotła. Dotyczyło to w szczególności prac przy real-
izacji części wspólnej, czyli stacji rozładunku i magazynowania mocznika.

Zespoły projektantów ZRE Katowice SA oraz firm podwykonawczych przystąpiły 
do opracowania szczegółowej dokumentacji poszczególnych zagadnień, tj.:

•	 stacji rozładunku, magazynowania i przesyłu mocznika do kotłowni wraz  
 rozwiązaniem systemów  dozowania na poszczególne kotły,
•	 instalacje  powietrza nadmiarowego, osłonowego i rdzeniowego,
•	 instalacje elektryczne, system  opomiarowania, automatyki 
 i sytemu kontroli.

Podstawowe projekty dotyczące instalacji systemów powietrznych na ko-
tle zostały zakończone na przełomie 2010/2011, co umożliwiło opracowanie  
szczegółowych  harmonogramów niezbędnych zakupów i dostaw oraz organizacji 
prac demontażowo-montażowych. Były one również podstawą do dalszych prac 
projektowych dotyczących systemów elektrycznych  i pomiarowych.

Z uwagi na to, iż autor niniejszego opracowania zajmuje się pracami związanymi 
bezpośrednio z modernizacją samego kotła w części mechanicznej, ciśnieniowej, 
oraz budowlano-izolacyjnej,  dalsza część artykułu  będzie dotyczyła tych właśnie 
prac.

Prace modernizacyjne – Etap I: Kocioł nr 2

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych wchodzących w zakres Etapu I, tj. 
na kotle nr 2, jak również na pozostałych kotłach po uwzględnieniu niezbędnych 
modyfikacji wynikających ze specyfiki poszczególnych jednostek oraz nabytych 
doświadczeń, przedstawiał się następująco:

1) Demontaż starych palników pyłowych w liczbie 24 szt. o łącznej wadze  
 ok. 72 ton oraz montaż nowych, zmodyfikowanych palników wraz  
 z  osprzętem w postaci dodatkowych rozdzielnic powietrza (zwanych dalej  
 wind boxami) oraz klap regulacyjnych zabudowanych przed każdym  
 z palników. (Rys. 1 i 2)
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2) Demontaż elementów dotychczasowej instalacji powietrza do starych  
 dysz OFA, powietrza osłonowego ściany tylnej i ścian bocznych, 
 o łącznym ciężarze ok. 25 ton, wraz usuwaniem izolacji.
3) Demontaż i regeneracja dysz OFA dolnego poziomu (zwanych dalej  
 „starymi dyszami OFA”).
4) Regeneracja odgięć palnikowych na ścianie przedniej komory  
 paleniskowej wraz z wykonaniem nowych wymurówek.
5) Demontaż i montaż odgięć pod dysze OFA górnego poziomu (zwanymi  
 dalej „nowymi dyszami OFA”) (Rys. 3).

Rys. 1.   Wkład zmodyfikowanego palnika Rys. 2.   Kompletny palnik wraz z klapą  
 sterującą i wind boxem

Rys. 3.   Rozmieszczenie dysz 
 i palników na ścianach kotła
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6) Montaż odgięć pod dysze powietrza osłonowego na ścianie tylnej  
 i przedniej. (Rys. 4)
7) Wykonanie otworów w ścianie przedniej i montażu instalacji wtrysku  
 mocznika.  (Rys. 5, 6 i 7)
8) Dostawa i montaż instalacji powietrza nadmiarowego zasilającego stare  
 i nowe dysze OFA oraz powietrze osłonowe w zakresie kanałów wraz  
 zawieszeniami i podparciami, kompensatorów, klap regulacyjnych oraz  
 elementów pomiarowych o łącznej wadze ok.75 ton. (Rys. 8 i 9)
9) Dostawa i montaż instalacji tzw. „powietrza rdzeniowego”   
 doprowadzającego powietrze dodatkowe do pyłoprzewodów  przed pal 
 nikami wraz systemem regulacji ilości powietrza o łącznej wadze ok. 35  
 ton. (Rys. 10)
10) Dostawa i montaż zmodyfikowanej instalacji powietrza  uszczelniająco- 
 chłodzącego palniki pyłowe.
11) Dostawa i montaż niezbędnych podestów obsługowych.

Rys. 4.   Schemat rozmieszczenia dysz powietrza osłonowego
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Rys. 5.   Rozmieszczenie dysz wtrysku mocznika (kolor czerwony) w wersji pierwotnej

Rys. 6.   Rozmieszczenie dysz wtrysku mocznika po modyfikacji
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Rys. 7.   Panel ekranowy z zabudowaną dyszą wtrysku mocznika

Rys. 8.   Instalacja powietrza nadmiarowego – przód kotła
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Rys. 9.   Instalacja powietrza nadmiarowego – tył kotła

Rys. 10.   Instalacja powietrza rdzeniowego
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Zakres prac budowlanych obejmował:

1) wykonanie  termoizolacji grubości 240 mm na kanałach powietrza  
 nadmiarowego oraz ścianach kotła, które poddano modernizacji  
 (ok. 3 000 m2 izolacji),
2) wykonanie nowych wymurówek gardzieli palnikowych oraz nowych 
 i starych dysz OFA i powietrza osłonowego,
3) budowę i przebudowę  rusztowań w zależności od potrzeb.

 Należy dodać, że trakcie realizacji prac modernizacyjnych, na  
kotle prowadzone były roboty remontowe części ciśnieniowej oraz urządzeń 
pomocniczych wynikające z planów remontowych inwestora, co powodowało 
określone trudności. Nad całością prac nadzór sprawował specjalistyczny zespół  
koordynacyjny powołany przez inwestora, którego zadaniem było przestrzeganie  
harmonogramu realizacji, koordynowanie prac wykonywanych przez wszystkich 
uczestników procesu remontowego oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy.

Do prac modernizacyjnych na kotle nr 2 przystąpiono zgodnie z harmono-
gramem, tj. w dniu 02.02.2011 r. Szczegółowy harmonogram prac przewidywał 
trzy kluczowe daty określane mianem  „kamieni milowych”, których dotrzymanie 
było warunkiem zakończenia prac w terminie i przekazania kotła do ruchu  
próbnego. Kamieniami milowymi dla każdego etapu prac były:

•	 termin próby ciśnieniowej kotła,
•	 termin zakończenia prac montażowych i odbioru palników,
•	 termin zakończenia wszystkich prac umożliwiających przeprowadzenie  
 prób funkcjonalnych. 

 Podczas realizacji prac modernizacyjnych nie obeszło się bez kłopotów 
wynikających z nowatorskich rozwiązań, dużego zakresu prac, zaistniałych 
kolizji i konieczności weryfikacji dokumentacji. Z poważniejszych napotkanych 
trudności  warto wymienić  regenerację odgięć palników pyłowych, wykonanie 
wymurówek gardzieli palników, czy spiętrzenie prac w okresie końcowym, które 
spowodowało opóźnienie zakończenia wszystkich prac termoizolacyjnych. Mimo 
tych trudności, kocioł przekazano do uruchomienia w przewidzianym terminie. 

 Problemy wystąpiły również w trakcie prac związanych z optymalizacją 
pracy kotła. Nie wszystkie parametry udało się uzyskać od razu i oficjalne prze-
kazanie kotła do eksploatacji nastąpiło dopiero po wprowadzeniu modyfikacji 
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na instalacji wtrysku mocznika. Firma FORTUM zdecydowała się na całkowitą 
zmianę sposobu wtrysku mocznika, z zastosowaniem akustycznego systemu  
pomiaru temperatury spalin w komorze palnikowej umiejscowionej na  
poziomach wtrysku mocznika

Warto również nadmienić, że w trakcie eksploatacji kotła miała miejsce dość 
poważna awaria, której skutkiem było zniszczenie trzech kompensatorów,  
w wyniku cofnięcia się płomienia z komory paleniskowej do  kolektora powietrza 
osłonowego na tylnej ścianie kotła.

Analiza zaistniałych trudności przez uczestników procesu modernizacyjnego 
pozwoliła lepiej przygotować się do II etapu – modernizacji kotła nr 4, zaplanowanej 
 na 2012 rok.

Prace modernizacyjne – Etap II: Kocioł nr 4

 Kocioł nr 4 jako jedyny w Elektrowni nie posiadał zbiorczych skrzyń 
powietrza wtórnego zasilających poszczególne poziomy palników. Wobec  
konieczności ujednolicenia systemów na wszystkich kotłach, podjęto decyzję  
o zaprojektowaniu i zabudowie zbiorczych skrzyń powietrza.

 Trudności z regeneracją odgięć palnikowych i wykonawstwem 
wymurówek  spowodowały podjęcie wspólnej decyzji przez inwestora  
i Konsorcjum o wymianie ściany przedniej do wysokości obejmującej dolne dysze 
OFA.

 Ponieważ nowy system wtrysku mocznika zastosowany na kotle nr 
2 zdał egzamin, odpowiednio wcześniej  przygotowano elementy do zabudowy 
wraz z całym systemem  AKPiA.

Do prac na kotle nr 4 przystąpiono zgodnie z planem w lutym 2012 roku. W tym 
przypadku szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy był zakres prac zwiększony o 
w/w zadania oraz przyjęcie do realizacji prac remontowych na części ciśnieniowej 
kotła w wyniku wygranego przetargu. W tym celu zostały przygotowane  
odpowiednie opracowania technologiczne, zapewniające wszystkim wykonaw-
com bezpieczną pracę oraz gwarantującą wysoką jakość.
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W nowatorski sposób w stosunku do poprzedniego etapu rozwiązane zostało 
wykonanie prac wymurówkowych wszystkich odgięć (pod palniki pyłowe, 
nowe i stare dysze OFA, powietrze osłonowe). Wymurówki wykonano przed 
montażem  na polu odkładczym (ogrzewana hala warsztatowa), gdzie możliwe 
było zapewnienie wyraźnie wyższej jakości. Należy również wspomnieć  
o zmianie materiałów zastosowanych do tych prac. Materiał preferowany 
przez projektantów i zastosowany na kotle nr 2 okazał się zbyt gęsty, co miało  
niekorzystny wpływ na pracochłonność robót. Na wniosek specjalistów ZRE, 
mających duże doświadczenie w tego typu pracach, zastosowano materiał  
o parametrach jakościowych podobnych do poprzedniego,  o konsystencji  
umożliwiającej dokładne wylanie gardzieli przy mniejszym nakładzie 
pracochłonności. Zgodnie z technologią wykonania wymurówki poddano  
procedurze wstępnego suszenia, stosując maty grzejne z rejestracją przebiegu 
temperatur.

Zdobyte doświadczenia z I etapu oraz usprawnienia organizacyjne pozwoliły 
na sprawne przeprowadzenie zadań modernizacyjnych  i przekazanie kotła nr 
4 do eksploatacji, mimo znacznie większego zakresu prac. Prace regulacyjno-
optymalizacyjne przebiegły sprawnie i po osiągnięciu zadawalających wyników 
eksploatacyjnych, obiekt  przekazano  do pomiarów gwarancyjnych w terminie 
przewidzianym w umowie.

Prace modernizacyjne – Etap III: Kocioł nr 6

 Mając taki bagaż doświadczeń przygotowania do III etapu rozpoczęto 
już we wrześniu 2012 roku. W wyniku uzgodnień pomiędzy stronami umowy,  
wprowadzono zmiany dotyczące zakresu wymiany elementów ściany  
przedniej. Postanowiono wymienić  tylko część  obejmującą odgięcia palnikowe 
do wysokości IV rzędu palników. Dokonano odpowiednich zmian w projekcie, 
uwzględniając również sugestie zespołu odpowiedzialnego za montaż paneli - co 
do ich rozmiarów i ciężaru. Poprawki te znacznie zmniejszyły pracochłonność 
montażu i ustawienia paneli. 

Drugą zmianą, do której należało się wcześniej przygotować była decyzja  
inwestora o wymianie skrzyń palnikowych wraz elementami zawieszeń. Zadanie to 
zostało objęte osobnym zleceniem, w którego zakres wchodziło zaprojektowanie, 
prefabrykacja i zakupy elementów zawieszeń oraz prace montażowe 

Modernizacja kotła bloku nr 6 rozpoczęła się, zgodnie z terminem 02.02.2013 roku.
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Na tym etapie pojawiły się inne trudności, które wynikły z rozstrzygnięcia 
przetargów na prace remontowe kotła – jego części ciśnieniowej oraz urządzeń  
pomocniczych. Przetarg na remont części ciśnieniowej wygrała firma, która 
realizację swojego zakresu prac prowadziła w technologii odbiegającej od tej 
stosowanej przez ZRE. Sprawa dotyczyła sposobu wykonania rusztowania  
w komorze paleniskowej.

Na pierwszej naradzie remontowej uzgodniono taki sposób ustawienia rusz-
towania, który będzie umożliwiał wymianę elementów ściany przedniej bez 
zakłócania prowadzenia pozostałych prac remontowych. Sytuacja ta wymusiła 
na ZRE zmianę technologii wymiany o dodatkowe prace demontażowe  
elementów kanałów powietrza zasilającego skrzynie palnikowe na lewej stronie 
kotła. Wprowadzone poprawki, o których wspomniano wcześniej, a dotyczące 
rozmiarów paneli, okazały się bardzo trafne i  znacznie usprawniły montaż. 

Analizując organizację prac budowlanych dotyczących montażu rusztowań 
w poprzednich etapach modernizacji, dokonano w tym zakresie znacznych 
zmian organizacyjnych. Zmiany te przyczyniły się do ograniczenia konieczności  
przebudowy rusztowań w trakcie realizacji poszczególnych węzłów.

Mając do dyspozycji doświadczone zespoły projektantów, kadrę inżynieryjno-
techniczną, a przede wszystkim pracowników realizujących bezpośrednio 
prace montażowe, etap III modernizacji przebiegł, jak do tej pory, najsprawniej. 
Zakończenie tego etapu i przekazanie kotła przekazano do rozruchu i optymal-
izacji odbyło się bez opóźnień.

Podsumowanie i wnioski

 Po zrealizowaniu trzech etapów modernizacji kotłów pod względem 
redukcji NOx, czyli mając za sobą połowę zadań przewidzianych w umowie, 
można dokonać oceny dotychczasowych działań oraz wyciągnąć pewne wnioski. 
Należy przede wszystkim stwierdzić, że każdy następny etap przebiega sprawniej. 
Świadczy to, o wyciąganiu pozytywnych wniosków z trudności i problemów,  
z którymi spotkaliśmy się na początku realizacji. Ciągłe doskonalenie procesu 
projektowo-montażowego i organizacyjnego poskutkowało również poprawą 
efektywności ekonomicznej całego projektu.

 Przed nami druga część realizacji, obejmująca modernizację kotła nr 
3 w 2014 roku oraz kotłów nr 5 i nr 1, zaplanowaną na 2015 rok. Szczególnym  
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wyzwaniem logistycznym będzie przygotowanie prac w roku 2015, albowiem 
prace przygotowawczo-projektowe, jak również zapewnienie dostaw i wszelkie 
zakupy, trzeba  planować  jednocześnie dla dwóch kotłów.

 Patrząc na projekt od strony ekonomicznej, warto zauważyć, że  
stabilizacja cen materiałów i usług w latach 2011-2013 nie zakłóciła zakładanych 
wyników finansowych przedsięwzięcia, a prognozy na najbliższe lata pozwalają  
z optymizmem oczekiwać pozytywnych efektów całości projektu.

 Załącznik nr 1
1.   Założenia technologiczne

Projekt przewiduje zastosowanie najkorzystniejszego rozwiązania modernizacji 
układu paleniskowego kotłów typu OP-650 w PKE SA Elektrownia Jaworzno III 
w celu redukcji emisji NOx do wartości średnio – godzinowej ≤190 mg/m3u 
(6% tlenu, spaliny suche), z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych  
z wykluczeniem reburningu paliwem ciekłym i gazowym. Zakres modernizacji 
poszczególnych kotłów przewiduje wymianę palników pyłowych. Jako reagent  
w procesie spalania będzie zastosowany mocznik.

Zaprojektowana Instalacja odazotowania spalin umożliwi spełnienie 
następujących kryteriów technicznych podlegających rozliczeniom i Pomiarom 
Gwarancyjnym (poniższe wymagania dotyczą każdego bloku):
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(*) Dyspozycyjność Instalacji w stosunku do okresu rocznego określana  
 będzie wg zależności:
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gdzie: 
DI – dyspozycyjność instalacji
Tr – ilość godzin w roku, a mianowicie: 8760 godzin w roku kalendarzowym (365 
dni) oraz 8784 godzin w roku przestępnym (366 dni),
A – liczba godzin awarii instalacji, która spowoduje wyłączenie kotła lub prze-
kroczenie granicznego średniego godzinowego stężenia NOx = 200 mg/m3u w 
przeliczeniu na NO2 przy zawartości 6% O2 w spalinach. 

(**) rok przeliczeniowy przy założeniu 7500 roboczogodzin pracy kotła

2.  Ogólny opis technologii redukcji tlenków azotu

 System redukcji emisji NOx dla kotłów OP-650 w Elektrowni Jaworzno 
III składa się z następujących elementów technologicznych:

1. palniki niskoemisyjne nowego typu – NR3 z odchylaniem,
2. dwustopniowy system dysz OFA,
3. system ochrony przed korozją ściany tylnej i ścian bocznych kotła,
4. selektywną Niekatalityczną Instalację Redukcji NOx (SNCR).

System nowych palników niskoemisyjnych z dyszami OFA był rozwijany we 
współpracy z partnerem technologicznym firmy Fortum – japońską firmą Bab-
cock-Hitachi K.K. (BHK) i jest obecnie najnowocześniejszą technologią spalania 
niskoemisyjnego (low-NOx) dostępną na rynku.

Aby zwiększyć efekt redukcji NOx dodatkowo zainstalowano system SNCR. In-
stalacja SNCR była opracowana i została zainstalowana przez naszego partnera 
firmę Mehldau & Steinfath Umwelttechnik. Ten system jest wysoce efektywną i 
szeroko stosowaną technologią redukcji emisji NOx.

3.  Zasada działania zaawansowanej technologii spalania 
 niskoemisyjnego (Low-NOx)

3.1  Palniki niskoemisyjne z odchylaniem typu NR3

Koncepcja palnika niskoemisyjnego HT-NR3 (High Temperature NOx  
Reduction – tłum. Redukcja NOx w wysokiej temperaturze) skupia się na  
wytwarzaniu wysokotemperaturowego płomienia o działaniu redukcyjnym  
bardzo blisko końcówki palnika (patrz Rys. 1). Powietrze spalania podzielone 
jest na strumienie powietrza wtórnego i trzeciego. Strumień powietrza trzeciego 
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oddzielony jest od pierwotnej strefy spalania za pomocą tulei kierującej tak, by 
utworzyć płomień redukcyjny i w ten sposób ograniczyć emisję NOx. Powietrze 
trzecie jest zastosowane również do dopalenia koksu pozostałego za strefą 
spalania wtórnego. Oddzielenie powietrza trzeciego od strefy spalania wtórnego 
dokonuje się poprzez tuleję kierującą w palniku.

Poniżej wyjaśniono główne cechy palników niskoemisyjnych NR3 i podano 
rozwiązania techniczne, służące osiągnięciu wymaganej redukcji NOx  
w płomieniu. Zasada redukcji NOx w płomieniu została zaprezentowana na  
rysunku 1.

1. Szybki zapłon i bardzo stabilny płomień poprzez zastosowanie 
 zaawansowanego Pierścienia Stabilizacji Płomienia (FSR) na końcu 
 rury węglowej. 
2. Wzmocniony zapłon płomienia i stabilność płomienia są osiągnięte  
 przez zastosowanie zwężki „Venturi’ego” w rurze węglowej palnika.  
 Zwężka „Venturi’ego” podwyższa również prędkość, zapobiegając w ten  
 sposób zjawisku „cofania się” płomienia.
3.  Ulepszony zapłon cząstek węgla poprzez Koncentrator Pyłu Węglowego.  
 Koncentrator pyłu węglowego oddziela większe cząstki węgla od  
 głównego strumienia pyłu węglowego, dzięki czemu cząstki te  
 natychmiast mieszają się z powietrzem wtórnym i następuje ich zapłon.  
 Dodatkowo mniejsze cząstki są kierowane do środka strumieni  
 mieszanki pierwotnej, zwiększając koncentrację cząstek węgla w tej  
 strefie płomienia, co wzmacnia zjawisko wyjaśnione w pierwszej fazie  
 procesu.

Rys. 1.   
Koncepcja redukcji NOx 
w płomieniu palnika

Tłumaczenie określeń użytych na rysunku:

A - Devolatilization zone - tłum.: strefa wydzielania 
części lotnych z węgla,
B - Hydrocarbon   radical   generation   zone  -   
tłum.: strefa wydzielania rodników
węglowodorowych,
C - NOx reduction zone - tłum.: strefa redukcji NOx,
D - Oxidation zone - tłum.: strefa utleniania,
Pulverised coal -  
tłum.: mieszanka pyłowo - powietrzna,
Primary air - tłum.: powietrze pierwotne.
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4. Oddzielenie strugi powietrza trzeciego od strefy spalania wtórnego  
 poprzez tuleję kierującą palnika. Jest to bardzo ważne w celu osiągnięcia 
 wysokiej temperatury płomienia redukującego, potrzebnej do  
 uzyskania maksymalnej redukcji NOx. Konstrukcja tulei kierującej  
 jest zoptymalizowana, aby zapewnić odpowiednie mieszanie powietrza 
 trzeciego ze strumieniem węgla w celu zminimalizowania poziomu  
 niedopału węgla w popiele lotnym (UBC) i do zoptymalizowania 
  kształtu płomienia. Kształt płomienia powinien być szeroki, blisko  
 końcówki palnika, aby tworzyć warunki redukcyjne, ale wąski po 2-3  
 metrach od końcówki palnika, aby uniknąć zetknięcia płomienia ze  
 ścianami bocznymi komory paleniskowej. Nowy kształt płomienia  
 ogranicza ryzyko korozji wysokotemperaturowej ścian bocznych kotła  
 przy pracy palników w warunkach podstechiometrycznych (z pracującymi  
 dyszami OFA).
5. Dodatkowo palniki nowego typu NR3 z odchylaniem są wyposażone  
 w klapy regulacyjne powietrza spalania. Dzięki zastosowaniu tych  
 klap regulacyjnych można kierować płomień do dołu lub do góry. Odchy 
 lanie płomienia jest stosowane do regulacji temperatur pary, jak również  
 do dostosowania czasu przebywania spalin i cząstek paliwa w warunkach 
 redukcyjnych (obszar pomiędzy palnikami i systemem dysz OFA).
 
3.2. System powietrza OFA

Dwustrefowe spalanie (stopniowanie powietrza) jest uzyskane przez zastoso-
wanie powietrza OFA. Dwustrefowe spalanie w komorze paleniskowej stwar-
za potrzebę wprowadzenia powietrza OFA powyżej głównej strefy spalania tj. 
powyżej najwyższego rzędu palników. Poprzez stworzenie warunków podste-
chiometrycznych w strefie palnikowej, uzyskuje się niższe emisje NOx spow-
odowane niższym udziałem O2, wyższą temperaturą płomienia i większą ilością 
rodników CH (węglowodorowych), które reagują z NOx tworząc cząsteczkowy 
N2. Sprawność redukcji emisji NOx za pomocą układu OFA zależy głównie od 
współczynnika stechiometrii w strefie palnikowej, czasu przebywania spalin w 
atmosferze redukcyjnej, jak również od penetracji i mieszania strumienia powi-
etrza OFA z gorącymi spalinami.

W celu maksymalnej redukcji NOx i jednoczesnej kontroli tworzenia niedopału 
węgla w popiele lotnym (UBC) i koncentracji tlenku węgla (CO) za kotłem, opra-
cowano dwustopniowy system dysz OFA. Istniejący poziom dysz OFA będzie 
używany, jako dolny poziom OFA, a nowy poziom dysz OFA zostanie zainsta-
lowany w komorze paleniskowej powyżej istniejącego systemu. Wyższy system 
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powietrza OFA zostanie wyposażony w nowe dysze OFA typu hybrydowego, które 
będą mogły wprowadzać powietrze do środka komory spalania, zapewniając 
doskonałą penetrację.

3.3   Ochrona ścian bocznych i ściany tylnej przed korozją

W celu zmniejszenia prędkości korozji ścian bocznych i tylnej (prędkość  
korozji <0.15 mm/rok), zaprojektowano specjalny system ochrony przed korozją.  
System ten składa się z dysz powietrza na ścianie tylnej i dysz powietrza na 
ścianie przedniej (z palnikami). Dysze ochraniające ścianę tylną zapewniają 
przepływ powietrza, który jest rozprzestrzeniany i tworzy osłonę tej ściany  
i w ten sposób ochrania ją przed korozją. Ściany boczne są chronione za pomocą 
dysz, zabudowanych w ścianie przedniej i tylnej, które wytwarzają prosty i dobrze 
penetrujący przepływ powietrza. Zabezpiecza on ściany boczne przed korozją.

3.4   Selektywna Niekatalityczna Redukcja (SNCR)

Proces Selektywnej Niekatalitycznej Redukcji (SNCR) to niekatalityczna  
przemiana reagenta w reakcji z tlenkiem azotu (NOx) generowanym  
podczas spalania w celu wytworzenia produktów bezpiecznych dla środowiska 
cząsteczkowego azotu (N2) i pary wodnej (H2O). SNCR jest technologią służącą 
do regulowania emisji NOx, zapewniającą spełnienie przez elektrownie węglowe 
wymagań przepisów dotyczących emisji NOx, za pomocą ekonomicznych 
rozwiązań technicznych.

System wtrysku zagęszczonego reagenta (RRI) wraz z palnikami niskoemisyjny-
mi (low-NOx) i głębokim stopniowaniem spalania w komorze kotła za pomocą 
powietrza OFA jest bardzo skuteczną metodą redukcji emisji NOx. Te 3 kompo-
nenty technologiczne współpracują ze sobą, przez co pozawalają uzyskać efekt 
synergii (Rys. 2).

Zubożony roztwór mocznika jest wtryskiwany bezpośrednio do kotła  
w temperaturze pomiędzy 850 °C a 1100 °C w zależności od składu spalin.  
W tych warunkach dochodzi do termolizy mocznika w wyniku której powstają 
rodniki amoniaku, z kolei amoniak wchodzi w reakcję z NOx i powstaje para 
wodna i cząsteczkowy azot. Ogólna reakcja mocznika w procesie SNCR wygląda 
następująco:
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Wymaganiem wysoce selektywnej redukcji NOx metodą SNCR jest utrzymanie 
 się we wspomnianym wyżej przedziale temperatury, w którym możliwa jest 
powyższa reakcja. Aby spełnić to wymaganie, czynnik redukujący wtryskiwany jest  
przy pomocy dysz umieszczonych na różnych poziomach wtrysku. Który poziom 
wtrysku pracuje zależy od zmiany temperatury gazów spalinowych - przesu-
wanie obszaru reakcji do optymalnego dla SNCR zakresu temperatur (Rysunek 
2). Woda jest używana jako nośnik i rozpylacz dla reagenta czyli mocznika.

3.5.   Ochrona ścian bocznych i ściany tylnej przed korozją

W celu zmniejszenia prędkości korozji ścian bocznych i tylnej (prędkość  
korozji <0.15 mm/rok), zaprojektowano specjalny system ochrony przed korozją.  
System ochrony przed korozją składa się z dysz powietrza na ścianie tylnej i dysz 
powietrza na ścianie przedniej (z palnikami). Dysze ochraniające ścianę tylną 
zapewniają przepływ powietrza, który jest rozprzestrzeniany i tworzy osłonę tej 
ściany i w ten sposób ochrania ją przed korozją. Ściany boczne są chronione za 
pomocą dysz, zabudowanych w ścianie przedniej i tylnej, które wytwarzają prosty 
i dobrze penetrujący przepływ powietrza. Zabezpiecza on ściany boczne przed 
korozją.

Rys. 2.   
Wpływ temperatury 
na proces SNCR
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Modernizacja instalacji obniżania NOx 
w TAURON Wytwarzanie SA – Branża AKPiA

Marcin Nowak
ZRE Katowice SA

 Zakład Automatyki
  

 W wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej, duży nacisk kładzie się 
na dbałość o środowisko. Działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska 
wymusiły na przedsiębiorstwach energetycznych ograniczenie stężenia tlenków 
azotu w spalinach odprowadzanych do powietrza z kotłów poniżej poziomu 200 
mg/m3u.   
                      
 Jedną z metod pozwalających na redukcję NOx poniżej wymagane-
go poziomu jest zastosowanie niekatalitycznej metody SNCR (Selective Non 
– Catalytic Reduction), polegającej na wtrysku czynnika redukcyjnego do  
komory paleniskowej[1]. Jako reagent można stosować mocznik 32,5% w postaci  
roztworu wodnego. Drugą metodą obniżania NOx jest zastosowanie palników 
niskoemisyjnych z odchyleniem typu HT – NR3 (High Temperature – NOx  
Reduction)[1].

 W wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego dotyczącego 
ograniczenia emisji tlenków azotu przez TAURON Wytwarzanie SA – Oddział 
Elektrownia Jaworzno III, wybrano konsorcjum Fortum Power and Heat Oy  
i Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA  28.07.2010 został podpisany  
kontrakt na wykonanie instalacji odazotowania spalin na blokach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
realizowany w sześciu etapach od 01.02.2011 do 26.11.2015.

 W obecnej chwili Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA  
zakończyły trzeci etap modernizacji. 
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 Zakres prac modernizacyjnych branży AKPiA wykonywanych przez 
Zakład Automatyki obejmował poniższe układy bloku[2]:

I. Powietrze do spalania do palników pyłowych
II. Powietrze do istniejących dysz OFA
III. Powietrze chłodzące do palników
IV. Wymiana skanerów płomienia mazutu 
oraz dodatkowe nowe układy bloku, takie jak:
V. Powietrze osłonowe płaszczyzny ekranów
VI. Dodatkowe dysze OFA
VII. Instalacja wtrysku mocznika do komory paleniskowej
VIII. Analizatory spalin.

Powietrze do spalania do palników pyłowych

 Na kotle pierwszy rząd palników wyposażono w sześć klap sterowanych 
 siłownikami regulacyjno-pneumatycznymi i sześć klap dwupołożeniowych 
sterowanych siłownikami pneumatycznymi. Natomiast na drugim i trzecim 
rzędzie palników zainstalowano po dwanaście klap  sterowanych siłownikami 
regulacyjno-pneumatycznymi. Palniki rzędu czwartego zostały wyposażone 
w sześć klap sterowanych siłownikami regulacyjno-pneumatycznymi i sześć klap 
dwupołożeniowych sterowanych siłownikami pneumatycznymi. Zastosowano 
 napędy obrotowe produkcji AIR TORQUE wraz z pozycjonerami SIPART PS2 
produkcji SIEMENS. Wykonano montaż okablowania sygnałów sterowniczych  
i odzewowych do/z siłowników. Przykład montażu napędu wraz z pozycjonerem 
na przypalnikowej klapie regulacyjnej został przedstawiony na rys. 1a i 1b.

Rys. 1a.   
Przypalnikowy 
napęd klapy 
regulacyjnej        

Rys. 1b.  
Pozycjoner 

napędu klapy 
regulacyjnej
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Rozdział powietrza doprowadzonego z istniejącej instalacji powietrza AKPiA  
odbywa się na kolektorze rozdziału powietrza, który został przedstawiony 
na rys. 2. Natomiast pomiar ciśnienia (8 sztuk) w skrzyniach palnikowych  
realizowany jest za pomocą przetwornika różnicy ciśnień typu DSIII produkcji 
SIEMENS przedstawiony na rys. 3.

Wymiana istniejących siłowników  
elektrycznych sterujących powietrzem 
do skrzyń palnikowych na inteligentne 
siłowniki wahliwe produkcji INTEC 
Wrocław wraz z okablowaniem (Fot. 
4). Przepływy powietrza do skrzyń  
palnikowych są wyliczane w systemie 
na podstawie informacji o położeniu 
siłownika, ciśnieniu i temperaturze 
przed klapami.

Rys. 2.   
Kolektor rozdziału 
powietrza 

Rys. 4.   
Powietrze do skrzyń 
palnikowych

Rys. 3.  
Ciśnienie 

w skrzyniach 
palnikowych
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Powietrze do istniejących dysz OFA

Wymiana czterech sztuk istniejących 
siłowników elektrycznych sterujących powie- 
trzem do starych dysz OFA na inteligentne 
siłowniki produkcji INTEC Wrocław (Rys. 5).

Podobnie jak w przypadku skrzyń palniko-
wych, przepływ powietrza wyliczany jest na 
podstawie informacji o położeniu siłownika, 
ciśnieniu i temperaturze przed klapami.

Powietrze chłodzące do palników 

 Doposażenie instalacji w dwa nowe wentylatory powietrza chłodzącego  
z siłownikami  pneumatycznymi dwustanowymi (Rys. 6) na tłoczeniu, wysterowane 
 za pomocą falowników. Powietrze to chłodzi palniki, które w danym momencie 
nie pracują.

 Montaż pomiarów temperatury na łożyskach wentylatorów został  
przedstawiony na Rys. 7.

 Montaż klap odcinających powietrza chłodzącego wraz z siłownikami 
pneumatycznymi wyposażonymi  we własne zawory pilotowe (Rys. 8). Zachowano 
 istniejące sterowanie grupowe klapami, realizowane jednym wspólnym  
rozkazem dla danego rzędu.  

Rys. 6.   
Wentylator 
powietrza 
chłodzącego            

Rys. 7.  
Wentylator 
powietrza 

chłodzącego

Rys. 5.  
Powietrze do dolnych dysz OFA
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Skanery płomienia mazutu

Wymiana skanerów płomienia na nowe zintegrowane układy w wykonaniu EXd 
produkcji ABB wraz z całym oprzyrządowaniem tj. kable sygnałowe, skrzynki 
obiektowe itp., przedstawia rys. 9. Ze 
względu na to, że skanery płomienia 
są elementem układu zabezpieczeń 
kotła, ich praca została odebrana 
przez CLDT Poznań. 

Powietrze osłonowe płaszczyzny ekranów

Instalacja nowych dysz osłonowych wraz z siłownikami pneumatycznymi  
z pozycjonerami, po dwie sztuki z lewej i prawej strony kotła w celu osłony  
bocznych rur ekranowych. Przepływ powietrza w kanale wyliczany jest na  
podstawie informacji w systemie z położenia siłownika, ciśnienia i temperatury 
przed klapami. 

Rys. 8.   
Klapa na powietrzu 
chłodzącym do 
pyłoprzewodu

Rys. 9. 
Skaner płomienia 
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Dodatkowe dysze OFA

Montaż dwunastu sztuk siłowników pneumatycznych na każdym wlocie do nowo 
zabudowanych dysz OFA wraz z podłączeniem do systemu sygnałów sterowania 
zaworami (Rys. 10). Na podstawie informacji o położeniu siłownika, ciśnieniu  
i temperaturze przed klapami wyliczany jest przepływ powietrza do każdej dyszy 
OFA.

Instalacja wtrysku mocznika do komory paleniskowej (SNCR)

 Instalacja rozładunku, magazynowania, przesyłu i dozowania mocznika 
została pokazana na rysunku 11 i 12. Mocznik przywożony jest autocysternami 
do stacji rozładunkowych, gdzie za pomocą pomp rozładowywany  jest do 
dwóch zbiorników magazynowych. Na rurociągach ssących zamontowane 
są przepływomierze produkcji SIEMENS i czujniki temperatury produkcji  
Limatherm. Przepływomierze wyposażone są w przetworniki z dwoma  

Rys. 10. Klapy powietrza do górnych dysz OFA
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licznikami przepływu, z których sygnał przesyłany jest do sterownika.  
W ten sposób dzięki oprogramowaniu stacji operatorskiej można automatycznie 
przekazać informację dotyczącą dostaw do wszystkich służb elektrowni  
tj. księgowości, laboratorium, służb magazynowania oraz do dostawcy  
mocznika. 

 Zbiorniki magazynowe, stanowiska rozładunkowe, pompownia, rurociągi 
wyposażone są w niżej przedstawione pomiary AKPiA: 

•	 lokalny pomiar poziomu,
•	 lokalny pomiar temperatury,
•	 zdalny pomiar poziomu z sygnalizacją max. i min.,
•	 zdalny pomiar temperatury z sygnalizacją max. i min. ,
•	 zdalne sterowanie zaworami oraz w sekwencjach automatycznych,
•	 zdalny pomiar ciśnienia.

 Rurociągi i zbiorniki wraz z przyłączami procesowymi urządzeń pomi-
arowych były izolowane, a na zewnątrz budynku dodatkowo ogrzewane elektryc-
znie i izolowane ciepłochronnie. Ciągła praca pomp obiegowych zapobiega krys-
talizacji mocznika w rurociągach i zbiornikach. 

 Wszystkie urządzenia elektryczne i AKPiA na zewnątrz obiektów zostały 
wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe produkcji PHOENIX CON-
TACT. Elementy zabezpieczenia przepięciowego dla urządzeń AKPiA zostały do-
brane i przetestowane na okoliczności przepuszczania dla sygnału HART. 
  
 Wykonano komunikację pomiędzy systemem METSO a systemem  
Procontrol ABB.

Rys. 11.   
Schemat instalacji rozładunku, 
magazynowania i przesyłu 
reagenta
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 System wtrysku, mieszania oraz pomiaru reagenta SNCR (Selective 
Non – Catalytic Reduction) został przedstawiony na poniższych zdjęciach 13 i 14.

 Dawkowanie mocznika – montaż urządzeń AKPiA na zbiornikach  
dziennych magazynowania i podawania mocznika 32,5%  oraz wody zdeminerali-
zowanej przedstawia rysunek 15.
 System akustycznego pomiaru temperatury AGAM (Rys. 16).

Rys. 12.  Rozładunek, magazynowanie oraz przesył reagenta

Rys. 13.   
Dysze wtryskowe 
reagentu     

Rys. 14. 
Układ przygotowania 
i pomiarów mocznika
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Analizatory spalin

 Zabudowa nowych analizatorów O2 w spalinach za kotłem wraz  
z całym osprzętem tj. skrzynka obiektowa, skrzynka zasilająca, okablowanie, itp.  
pokazano na rysunku 17.

Rys. 15.   
Zbiorniki dzienne mocznika 
oraz wody zdemineralizowanej

Rys. 17.      Analizatory tlenu

Rys. 16.
Pomiar temperatury 
w komorze paleniskowej
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 Montaż nowego kontenera analizy spalin za wentylatorem spalin, 
wyposażonego w szafę z analizatorami ULTRAMAT 23 produkcji SIEMENS (Rys. 
18), służącymi do pomiarów: O2 , NOx, CO, SO2  dla każdej z trzech nitek spalin.

 Zakończone etapy przez Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA / 
Zakład Automatyki modernizacji instalacji obniżenia NOx w TAURON Wytwarza-
nie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III, zrealizowano z należytą rzetelnością i 
starannością.       
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Rys. 18.      Kontener analizy spalin
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Optymalizacja pracy 
bloków energetycznych

Mirosław Wójcik
ZRE Katowice SA

Zakład Automatyki
  

 Procesy optymalizacyjne we współczesnych elektrowniach są bardzo 
wymagającymi zadaniami – szczególnie w sytuacji, kiedy muszą być  
realizowane bez kosztownych modernizacji generatorów, turbin parowych oraz 
urządzeń skojarzonych.
 
 Tradycyjne kotły opalane węglem kamiennym posiadają wielki potencjał 
jeśli chodzi o redukcję kosztów operacyjnych oraz emisyjności. W obecnej 
rzeczywistości elektrownie węglowe stykają się z wieloma wyzwaniami, dla 
których tak naprawdę nie były zaprojektowane. Chodzi głównie o spalanie dodat-
kowych oraz uzupełniających paliw, takich jak: mączki kostne, biomasa, osady 
ściekowe oraz coraz większa ilość różnych rodzajów węgla.

 Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku i pozwalających na 
optymalizację procesów produkcyjnych w takich elektrowniach jest system  
SPPA-P3000 firmy SIEMENS. Skrót pochodzi od angielskich słów oznaczających 
nazwę systemu: Siemens Power Plant Automation Solutions for Process  
Optimization.  Jest to rozwiązanie oparte głównie na oprogramowaniu i zawiera 
 szereg narzędzi umożliwiających zwiększenie elastyczności, efektywności, 
żywotności bloków energetycznych oraz zmniejszenia emisyjności w tychże 
blokach.

 Jednym z tych narzędzi jest SPPA-P3000 Combustion Optimizer.   
Metoda ta wykorzystuje siatkę laserów oraz tomografię komputerową, dzięki 
którym możemy określić rozkład i koncentrację O2, H2O, CO, CO2 i temperatury 
 w komorze paleniskowej. Co ważne, sam pomiar jest wielce wiarygodny  
bowiem odbywa się wewnątrz komory paleniskowej, a nie, jak w innych 
tego typu rozwiązaniach, poza nią.  Na podstawie zgromadzonych wyników,  
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odpowiednio dozując paliwo i powietrze, możliwa jest optymalizacja procesu  
spalania,  zmniejszenie emisyjności, zwiększenie żywotności kotłów oraz  
redukcja zapotrzebowania na amoniak w procesach DeNOx.

 Zasada działania systemu jest oparta na technologii pomiarowej TDLAS 
(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Technologia ta wykorzystuje 
fizyczne zjawisko absorbcji światła o określonym kolorze lub określonej długości 
fali świetlnej przez cząstki otaczającej substancji.

 Im większa ilość cząstek tego samego rodzaju na drodze światła, tym 
więcej światła o odpowiednim i określonym kolorze zostanie pochłonięta.

Rys. 1.
Umiejscowienie pomiarów  
w komorze paleniskowej, 
źródło: SIEMENS AG

Rys. 2.
Wykres absorbcji fali świetlnej, 
źródło: SIEMENS AG
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 Powyższa grafika ilustruje przykład względnej absorpcji fali świetlnej  
w zależności od jej długości dla pary wodnej. W środkowej części wyraźnie widoczne 
jest maksimum. 

 Jeśli spojrzymy na powyższy proces z punktu widzenia mocy wyjściowej  
odbiornika (detektora) fali świetlnej, to możemy stworzyć pewien współczynnik,  
zilustrowany na poniższej grafice:

 Współczynnik ten jest całkowicie niezależny od mocy nadajnika, dlatego 
też jest nieczuły na czynniki zakłócające, takie jak popiół lub sadze.

 Laserowa technologia pomiarowa bazuje właśnie na tym współczynniku. 
Specjalny laser emituje światło o długości fali charakterystycznej dla badanej 
substancji i na podstawie ubytku mocy detektora określa koncentrację tejże  
substancji. W taki sposób jesteśmy w stanie zmierzyć dokładnie koncentrację O2, 
CO, H2O i CO2. Temperatura jest z kolei określana na podstawie zmierzonego 
widma H2O. W celu określenia rozkładu substancji wewnątrz komory paleni-
skowej, stosuje się wiele takich laserowych urządzeń pomiarowych, które dzięki 
odpowiedniemu i równomiernemu rozmieszczeniu na ścianach kotła, pozwalają 
uzyskać siatkę pomiarów. 

 Jeśli chodzi o stronę montażową, to system nie jest specjalnie  
skomplikowany. Dla każdej ścieżki pomiarowej należy wyciąć otwory pomiarowe 
w ścianach kotła (w płetwach) pomiędzy rurami ekranowymi.

Rys. 3.
Współczynnik mocy,
źródło: SIEMENS AG
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 Wymiar takiego otworu to 10 mm szerokości i 75…100 mm wysokości. 
Dodatkowo trzeba przyspawać do ściany kotła 4 śruby montażowe, na których 
zawieszona zostanie specjalna konstrukcja montażowa dla urządzeń detekcji  
laserowej.

 Sytuacja nieco się komplikuje, gdy  
konstrukcja ściany kotła nie pozwala 
bezpośrednio na wycięcie otworów 
montażowych o wymaganych wymiarach,  
a ściślej, gdy odległość pomiędzy dwoma 
sąsiadującymi rurami ekranowymi jest 
mniejsza od 10 mm. Wówczas trzeba 
przebudować ścianę kotła w miejscu montażu. 
Robi się to wykonując tzw. odgięcia:

Rys. 5.
Wykonanie odgięć rur ekranowych, 

źródło: SIEMENS AG

Rys. 4. Montaż mechaniczny urządzeń pomiarowych, źródło: SIEMENS AG
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 Poniższy rysunek ukazuje typowe rozmieszczenie urządzeń wchodzących 
w skład systemu optymalizacji. W obrębie kotłowni, w pobliżu urządzeń  
pomiarowych zamontowanych na ścianach kotła usytuowana jest szafa  
dystrybucyjna MDC (Matrix Distribution Cubicle). Wymaga ona zasilania oraz 
jest połączona głównym światłowodem z szafą sterowniczą, posadowioną  
w pomieszczeniu szaf systemowych. Z szafy MDC rozchodzą się zasilania  
i okablowanie do skrzynek obiektowych połączonych już bezpośrednio  
z laserowymi urządzeniami pomiarowymi. Całość okablowania poprowadzona 
jest wewnątrz zamkniętych tras kablowych wykonanych z aluminiowych rur 
ochronnych. Dodatkowo, do każdej głowicy pomiarowej, doprowadzone jest  
powietrze sprężone, ponieważ system pomiarowy wyposażony jest  
w automatyczny system oczyszczania i przedmuchu.

 Sam proces opracowywania wyników pomiarów i podawania ich  
w  odpowiedniej postaci jest wspomagany komputerowo. Rozkłady temperatury 
 oraz mierzonych składników są kalkulowane wykorzystując tomografię 
komputerową CAT (Computer Aided Tomography). W wyniku obróbki  
komputerowej laserowo mierzonych koncentracji operator otrzymuje obraz 
rozkładów w komorze paleniskowej widoczny poniżej:

Rys. 6. Schemat ogólny systemu optymalizacji, źródło: SIEMENS AG
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 Mając do dyspozycji dane z powyższej mapy spalania, można, poprzez 
odpowiednie dozowanie paliwa oraz powietrza, wpływać na proces spalania 
wewnątrz komory paleniskowej uzyskując następujące korzyści:

•	 większą wydajność spalania i w efekcie niższe koszty paliwa,
•	 lepsze spalanie dodatkowych paliw, takich jak mączki kostne, biomasa,  
 osady ściekowe itp.,
•	 zmniejszenie zapotrzebowania na amoniak w procesach DeNOx;
•	 wyeliminowanie procesów szlakowania i korozji wewnątrz kotła.
 
 Poniżej dla przykładu przedstawiono kilka zdjęć z rzeczywistej  
instalacji wykonanej na bloku nr 7 w Elektrowni Bełchatów. W montażu wraz 
z pracownikami firm SIEMENS oraz ZOLO brali udział pracownicy Zakładu  
Automatyki ZRE Katowice SA.

Rys. 7. Przykład ekranu operatora, źródło: SIEMENS AG
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Rys. 8. 
Otwór w ścianie kotła

Rys. 9. 
Zamontowany uchwyt detektora

Rys. 10. 
Światłowody umieszczone 
wewnątrz ochronnych rurek 
aluminiowych

Rys. 11.
Wnętrze skrzynki pomiarowej
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Rys. 13. 
Rozmieszczenie urządzeń na ścianie kotła

Rys. 14. 
Kompletny montaż

Rys. 12. Wnętrze szafy MDC
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Uszczelnienia parowe – wady i zalety

Mirosław Matusik, Tomasz Rolnik, Piotr Kawaliło
ZRE Katowice SA

Wydział Diagnostyki i Badań

Wprowadzenie

 Każda turbina parowa, niezależnie kiedy została wyprodukowana  
i na jakie parametry zaprojektowana, musi posiadać uszczelnienia zapobiegające 
przeciekom czynnika roboczego. Podstawową rolą uszczelnień parowych jest 
zapewnienie właściwej współpracy elementów ruchomych, w tym głównie  
wirnika turbiny, z jej pozostałymi elementami tj. korpusami, dławnicami,  
kierownicami, przy zachowaniu minimalnych przecieków pary. Dla osiągnięcia 
tego celu od samego początku eksploatacji turbin parowych do dnia dzisiejszego 
stosuje się głównie uszczelnienia labiryntowe. Największa ilość uszczelnień 
parowych znajduje się w układach przepływowych turbin, gdyż są to rejony, w 
których przecieki mają istotny wpływ na sprawność turbiny. Do uszczelnień tych 
zaliczamy uszczelnienia przywałowe i nadłopatkowe (rys. 1), których zasada 
działania oraz wady i zalety zostaną opisane w niniejszym artykule.

Rys. 1. 
Rozmieszczenie uszczelnień układu przepływowego w typowej turbinie parowej
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 Coraz wyższe wymagania dotyczące sprawności turbin wymuszają 
wprowadzanie coraz sprawniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, również w 
dziedzinie uszczelnień parowych. Każde nowe rozwiązanie w tej dziedzinie to 
prawie zawsze kompromis pomiędzy szczelnością a łatwością eksploatacyjną 
maszyny wirnikowej, nie wymagającą skomplikowanych procedur obsługi, w tym 
głównie uruchamiania.

O jakości pracy każdego uszczelnienia świadczy przede wszystkim, wielkość 
przecieków, co w turbinach parowych przekłada się na minimalizację szczelin 
pomiędzy współpracującymi elementami. Celem takich działań jest osiągnięcie 
maksymalnej możliwej sprawności całego układu.

W turbinach parowych forsowanie takiego podejścia, tj. minimalizacji szczelin, 
prowadzi nieuchronnie do balansowania na krawędzi przytarć, co ostatecznie 
przekłada się na stabilność wirnika i awaryjność całego urządzenia.

Konstrukcje uszczelnień labiryntowych do dnia dzisiejszego pozostają  
w podstawowej wersji niezmienione, a modernizacje ich polegają głównie na 
sposobach montażu, kształtach, precyzji wykonania, jak i zmiany materiałów,  
z których są wykonane. 

Każde nowe rozwiązanie techniczne poza swoimi zaletami, posiada również 
wady. W przypadku uszczelnień turbin parowych, wady nowych rozwiązań 
mogą ograniczyć ich stosowanie lub całkowicie je wyeliminować. Należy  
zatem, przed ostateczną decyzją o zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych 
w tej dziedzinie, rozważyć szczegółowo wszystkie za i przeciw, aby nie pojawiły 
się kolejne wymuszone, a zarazem kosztowne operacje techniczne, likwidujące 
skutki wcześniej wykonanych modernizacji.

Konstrukcje uszczelnień parowych 

Typy uszczelnień parowych
Obecnie najczęściej eksploatowane uszczelnienia to: 

•	 labiryntowe z ząbkami prostymi (rys. 2 i 7),
•	 labiryntowe z „plastrem miodu” (rys. 3),
•	 labiryntowe, samozamykające (rys. 4),
•	 labiryntowe, kombinowane z ww. (rys. 5),
•	 labiryntowe ze szczotkami (rys. 6).



94

Uszczelnienia parowe – wady i zalety

Rys. 2. 
Uszczelnienie labiryntowe. 

Rys. 3. 
Uszczelnienie plaster miodu.

Rys. 4. Uszczelnienie samozamykające

Rys. 5. Uszczelnienie kombinowane  (plaster miodu – labirynt oraz szczotka – labirynt)
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Rys. 6. 
Uszczelnienie szczotkowe

Rys. 7. 
Typowe uszczelnienia dławnicy parowej turbiny

Oprócz ww. można spotkać również uszczelnienia:

•	 labiryntowe z ząbkami pochylonymi,
•	 listkowe i wargowe,
•	 palcowe,
•	 gazowe,
•	 foliowe,
•	 ścieralne,
•	 grafitowe oraz grafitowo – węglowe,
•	 cieczowe,
•	 metaliczno-ślizgowe,
•	 typu tłumiącego,
•	 sterowane aktywną szczeliną,
•	 magnetyczne,

Budowa i zastosowanie

 Uszczelnienia labiryntowe układów przepływowych turbin ze względu 
na swoją konstrukcję, zasadę działania i warunki w których pracują są najlepiej 
sprawdzającymi się uszczelnieniami w turbinach parowych. Uszczelnienie tego 
typu to labirynt wytworzony z szeregu ostrzy tworzących, ze współpracującymi 
elementami, niewielkie szczeliny, które mają za zadanie:

•	 ograniczyć wielkości przecieków w możliwie każdej fazie pracy turbiny,
•	 ograniczyć powierzchnię wzajemnego, ewentualnego kontaktu  
 elementów wirnika z elementami stałymi.
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Działanie takiego uszczelnienia, jak i praktycznie każdego stosowanego obecnie 
w turbinach parowych, polega na wielokrotnym dławieniu pary przy przepływie 
przez kanał o nagle zmieniających się przekrojach. Czynnik roboczy, przepływając 
przez szczelinę, rozpręża się, zwiększając prędkość. W kolejnej komorze, energia  
kinetyczna pary przechodzącej przez szczelinę nadząbkową, jest rozpraszana 
zamieniając się w energię cieplną, która częściowo jest odbierana przez  
metalowe elementy tworzące uszczelnienie.

Po przejściu przez szczelinę, rośnie objętość pary, która trafia na kolejną szczelinę, 
powodując utrudnienie przepływu pary przez kolejne stopnie w uszczelnieniu.  
W ten sposób powtarzające się procesy w kolejnych labiryntach powodują 
dławienie przepływającego czynnika (rys. 8).Wzrost liczby labiryntów  
i zmniejszenie luzu między współpracującymi elementami, powoduje wzrost 
oporów hydraulicznych, który zmniejsza przeciek.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że odpowiednie ukształtowanie  
strumienia przecieku na wylocie z uszczelnienia, może zmniejszyć straty 
przecieku nawet o kilka procent.

Do głównych przecieków w układzie przepływowym 
(rys. 9) można zaliczyć:

•	 przecieki przez uszczelnienia tarcz 
 kierowniczych,
•	 przecieki nadbandażowe łopatek 
 wirnikowych,
•	 przecieki przez szczelinę u stopy łopatki,
•	 przecieki przez otwory wyrównawcze,
•	 przecieki przez dławnice wewnętrzne 
 i zewnętrzne.
•	 przecieki przez uszczelnienia rurociągów 
 dolotowych pary.

Rys. 8. 
Przykład zawirowanie czynnika roboczego (pary)  
w uszczelnieniu labiryntowym

Rys. 9. 
Konstrukcja i schemat 
przepływu przecieków 
w uszczelnieniu labiryntowym
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Wady i zalety uszczelnień parowych

Jak we wstępie wspomniano nie ma idealnych rozwiązań, także w zakresie 
uszczelnień stosowanych w turbinach parowych. Oczywistym jest, że każde 
uszczelnienie proponowane przez danego producenta będzie prezentowane  
z pominięciem ich wad. Brak tej informacji uniemożliwia użytkownikowi podjęcie 
właściwej decyzji, co do wyboru typu uszczelnienia, skutkując później min.  
problemami remontowymi, eksploatacyjnymi i logistycznymi.

Podstawowymi  cechami uszczelnień labiryntowych, którymi powinien się 
kierować inwestor podczas doboru właściwego uszczelnienia do danej  
turbiny to:

•	 sprawność,
•	 prostota konstrukcji,

W przypadku uszczelnień układu przepływowego 
stwierdzono że:

•	 przecieki przez uszczelnienia między
 łopatkami wirnika lub bandażem łopatek, 
 a korpusem są funkcją liniową (rys. 10),
•	 przecieki wpływają na przepływ główny,
•	 przepływ migruje w kierunku poziomym 
 i zmienia wektory prędkości przepływu
 u wierzchołka stopnia wirnikowego.

Ciągłe zwiększenie sprawności uszczelnień  
labiryntowych wymusza ich stałą modernizację. 
Powstały uszczelnienia kombinowane, które są  
niczym innym jak wykorzystaniem kilku różnych 
typów uszczelnień i połączeniem w jedno.  
Podstawowym atutem nowych typów uszczelnień 
jest wykorzystanie zalet uszczelnień podstawowych.

Nowe typy uszczelnień kombinowanych to:

•	 plaster miodu – labirynt,
•	 labirynt – szczotki,
•	 labirynt – grafit.

Rys. 10. 
Charakter ekspansji czynnika 
roboczego w uszczelnieniu 
labiryntowym
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•	 wytrzymałość na: wysokie temperatury, ciśnienia, spadki ciśnień,
 zabrudzenia itp.,
•	 duża żywotność i niezawodność,
•	 możliwości  regeneracji,
•	 prostota aplikacji,
•	 ogólna dostępność,
•	 wpływ na drgania elementów wirujących,
•	 koszt wytworzenia itp.

Typowe uszczelnienie labiryntowe

Podstawowymi uszczelnieniami, stosowanymi do dnia dzisiejszego, są  
uszczelnienia labiryntowe segmentowe. Podstawowa zasada działania. tego  
uszczelnienia nie zmieniła się, a jedynym elementem, który ciągle jest  
udoskonalany to „grzebień” tj. ilość, wielkość i kształt wypustów  mających 
zminimalizować przeciek. 

Do podstawowych zalet takiego uszczelnienia zaliczamy:

•	 prostą konstrukcję, a z tym związaną łatwość i szybkość wykonania,
•	 prostą aplikację tj. stosunkowo  niskie koszty montażu i regulacji,  
 oraz prac związanych z ich obsługą podczas remontów,
•	 stosunkowo niski koszt zakupu,
•	 trwałą i odporną konstrukcję, np. na zmienne warunki panujące  
 w układach przepływowych,
•	 możliwość ich regeneracji itp.

Wadą tego typu uszczelnienia jest głównie nieznacznie powiększony luz  
promieniowy w stosunku do innych rozwiązań.

Uszczelnienie typu plaster miodu –„honeycomb”

Ideą ograniczania przepływu w uszczelnieniach parowych jest również  
doprowadzenie przepływającego przez nie czynnika  do zawirowań.  
Zawirowania takie wywołują zwiększenie oporów przepływu efektywniej 
zmniejszając przeciek. Jednym z rozwiązań realizujących m.in. ten  
schemat działania jest zastosowanie materiału o strukturze „plastra miodu”, 
jako wypełnienie uszczelnień przywałowych i nadbandażowych.
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Przestrzenna i wytrzymała konstrukcja „plastra miodu” wykonana z małej 
ilości materiału - cienkie blaszki o grubości 0,05÷0,1mm tworzące sześciokątne 
cele - zmniejsza ryzyko uszkodzenia współpracujących z tym plastrem ząbków 
wirnika w przypadku ich ewentualnego kontaktu. Struktura plastra miodu użyta  
w prostym układzie współpracującym  z gładką powierzchnią wału lub 
bandaża (rys. 11) nie daje wyraźnego zmniejszenia wielkości przecieków.  
Dopiero współpraca materiału tego typu z konstrukcjami labiryntowymi, choćby  
najprostszymi, jak pojedynczy ząbek, pozwala na uzyskanie znacznego  
zawirowania (rys. 12) i w rezultacie zadowalającego ograniczenia wycieku.

Dla uzyskania wysokiej sprawności uszczelniania celowo zakłada się samoistne 
zagłębienie ząbków  w „plaster” dla zminimalizowania przecieków (rys. 13).

Rys. 11. 
Przykładowe uszczelnienie 
typu „plaster miodu”

Rys. 12.
Zawirowania toru przepływu pary 
w uszczelnieniu  „plaster miodu”

Rys. 13.        Uszczelnienia z zagłębionymi w plaster grzebieniami.
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Do podstawowych zalet uszczelnień „plastra miodu” można zaliczyć:

•	 możliwość zmniejszenia do minimum, szczeliny pomiędzy elementem
 wirującym i stałym - zmniejszenie przecieków,
•	 wytrzymała konstrukcja, pozwalająca na pracę z dużym ciśnieniem
 i temperaturą,
•	 możliwość doprowadzenia czynnika chłodzącego do uszczelnienia, 
•	 możliwość pracy kontaktowej, jak i bezkontaktowej,
•	 polepszone właściwości aerodynamiczne w porównaniu 
 ze zwykłym uszczelnieniem labiryntowym, 
•	 stabilizacja przecieków w szczelinie tj. zmniejszenie kąta wylotowego, 
 prędkości wylotowej i ciśnienia,
•	 względna odporność na zanieczyszczenia i jakość pary.

Do wad tych uszczelnień możemy zliczyć:

• możliwość wystąpienia rezonansowych drgań pulsacyjnych 
 w zamkniętych komorach plastra,
•	 uszczelnienia z zagłębianymi ząbkami, mające za zadnie wytworzyć
 własne minimalne pole pracy, wymagają precyzyjnych rozruchów   
 turbin tj. aby nie nastąpiło gwałtowne, nadmiarowe ich wytarcie, 
 które mogłoby powstać z połączenia  naturalnych zmian położenia 
 korpusu i wirnika z niespodziewanych  deformacji termicznymi, 
 np. korpusu i okresowo podwyższonymi drganiami wirnika (rys. 14),
•	 brak możliwości regeneracji „plastra” w przypadku jego uszkodzenia,
•	 ograniczona możliwości wykonywania korekt luzów podczas remontu.
•	 stosunkowo wysoki koszt wytworzenia i zabudowy.

Rys. 14. Rozległe uszkodzenia plastra, spowodowane nadmiernym naborem obrotów, przy gwałtownej 
 zmianie wydłużenia względnego - wytopienie „plastra”
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Uszczelnienia szczotkowe

Konstrukcja tego uszczelnienia opiera się na odcięciu przestrzeni pomiędzy  
elementem ruchomym a korpusem, w którym panuje wysokie ciśnienie,  
warstwami prostopadłych do osi obrotu cienkich drucików tworzących „szczotkę”. 
Przymocowana jest ona z jednej strony do korpusu, a z drugiej ślizga się po 
wirującym elemencie tworząc z jego powierzchnią kąt ok. 45° (rys. 15). 

Materiał „szczotki” musi spełniać wysokie kryteria związane z występującym na 
styku tarciem i temperaturą tak, aby nie następowało nadmierne zużycie zarówno 
uszczelnienia, jak i powierzchni uszczelnianego wału. Powierzchnia styku wału  
z uszczelnieniem szczotkowym może być dodatkowo utwardzona przez 
nawęglanie lub azotowanie. Przepływ pary przez taką konstrukcję jest znacznie 
zredukowany wskutek dużego oporu i zawirowań w gęstej sieci drucików pakietu 
szczotek.

Stosowane są warianty uszczelnień szczotkowych wzmocnionych od strony  
niskiego ciśnienia płytą tylną (rys. 16) pozwalające na stosowanie większych różnic 
ciśnień na uszczelnieniu i zmniejszające zużycie materiału szczotki. Ponadto,  
w celu zmniejszenia naprężeń występujących na szczotkach, stosowane są 
elastyczne przekładki od strony niższego ciśnienia, a dla zmniejszenia tarcia  
szczotki o wirnik odpowiednio ukształtowany profil zakończenia.

Rys. 15. Uszczelnienie szczotkowe wirnika.
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Uszczelnienia szczotkowe mogą być stosowane w rozbudowanych wariantach,  
jako podwójne (rys. 17) o jeszcze większym stopniu uszczelnienia, a także  
w zespołach z uszczelnieniami labiryntowymi (rys. 18). Zjawiska zachodzące  
w uszczelnieniach szczotkowych są ciągle przedmiotem badań,  
a skomplikowane procesy przepływowe i kontakty mechaniczne są trudne  
do pełnego zamodelowania.

Do zalet uszczelnienia szczotkowego zalicza się:

•	 najmniejsze przecieki w porównaniu do innych typów,
•	 dobre właściwości tłumiące (aerodynamiczne), 
•	 stabilizacja przecieków w szczelinie, tj. zmniejszenie kąta 
 wylotowego, prędkości wylotowej i ciśnienia.

Rys. 16. Zmodernizowane i wzmocnione konstrukcje szczotek

Rys. 17. 
Uszczelnienie 
szczotkowe 
podwójne

Rys. 18.
Zespół 

labiryntowo-
szczotkowy
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Wadą tych uszczelnień jest :
•	 szybkie zużywanie się szczotek, poprzez kontakt z powierzchnią wału,
•	 mniejsza dopuszczalna różnica ciśnień przed i za uszczelnieniem, 
 z uwagi na nacisk i tarcie w punkcie styku szczotki z wałem,
•	 możliwe lokalne nierównomierne nagrzewanie wirnika lub tarczy,
 powodujące termiczne ugięcie wirnika,
•	 w przypadku ich zastosowania, praktycznie niemożliwe staje się 
 pomierzenie rzeczywistego bicia i uciekania czopów wirników,
•	 możliwość wpływania na wartość wskazań czujników ekscentryczności 
 wałów podczas pracy na obracarce,
•	 ograniczony zakres dopuszczalnych temperatur i obrotów pracy,
•	 stosunkowo wysoki koszt wytworzenia, 
•	 brak możliwości wykonania korekt luzów podczas remontu.

Uszczelnienia pływające

Podczas rozruchu i wybiegu turbiny następuje przechodzenie wirnika  
przez częstotliwości rezonansowe, co przejawia się podwyższonym poziomem 
drgań i zwiększeniem ugięcia wirnika. Luzy promieniowe, zastosowane  
w standardowych uszczelnieniach labiryntowych, muszą uwzględniać te zjawiska 
poprzez powiększenie szczeliny, aby nie nastąpiło przytarcie. Takiej  wady  
pozbawione są uszczelnienia pływające (cofające się). Stosowane od niedawna 
uszczelnienia cofające się, składają się, z segmentów labiryntowych (rys. 19), 
rozdzielonych na obwodzie sprężynami, utrzymującymi segmenty w stanie 
rozsuniętym, przy niskich parametrach ciśnienia przed uszczelnieniem (rozruch, 
wybieg). W miarę wzrostu ciśnienia pary w układzie, uszczelnienia te są domy-
kane tj. przybliżane do wału (rys. 20).

Rys. 19. 
Przykład uszczelnienia 
samoczynnie 
zamykającego się
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Aby praca takiego układu była prawidłowa, istotne jest właściwe wyregulowanie 
wstępnego napięcia spoczynkowego sprężyn rozwierających uszczelnienie. 
Istotne jest zrównoważenie ciężaru każdego segmentu uszczelnienia tak, 
żeby rosnące ciśnienie podawane na tylną część uszczelnienia równomiernie 
domykało luz labiryntu na całym obwodzie (rys. 21).

Zalety uszczelnień samozamykających to:

•	 możliwość pracy w warunkach podobnych jak zwykłego uszczelnienia
 labiryntowego, tj. ciśnienia, obrotów i temperatury,
•	 możliwość uzyskania mniejszego luzu promieniowego po zamknięciu, 
 w stosunku do typowego uszczelnienia labiryntowego,
•	 bezpieczniejsza wartość luzu promieniowego, w czasie rozruchu 
 i wybiegu turbiny.

Rys. 20. Fazy pracy uszczelnienia domykającego się

Rys. 21. Przykład uszczelnienia samozamykającego z zestawem regulacyjnym
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Wady uszczelnień samozamykających to:

•	 skomplikowana konstrukcja i regulacja - większa podatność na 
uszkodzenia,
•	 możliwość wystąpienia pulsacji segmentów domykanych 
i wzrostu drgań wirnika 
w fazach przymykania,
•	 nierównomierne przymykania się poszczególnych segmentów 
 – najpierw górne segmenty a następnie dolne - co może mieć wpływ 
 na stabilność wirnika w fazie naboru mocy,
•	 konieczność zachowania wysokiej czystości pary, gdyż pojawiające się 
 osady powodują ograniczenia w ruchowości segmentów, mogąc istotnie 
 zmieniać fazy przymykania i otwierania się uszczelnień, a nawet  
 całkowicie uszczelnienia  zablokować,
•	 wrażliwość samoistnej regulacji na zjawiska korozji, czego efektem  
 może być niedomykanie się  lub niemożliwość jego tworzenia,
•	 stosunkowo wysoki koszt zakupu,
•	 stosunkowo skomplikowana technologia dopasowywania uszczelnień  
 do wału wirnika.

Podsumowanie

Analizując przedstawione wady i zalety najczęściej stosowanych uszczelnień 
parowych, nasuwa się jeden podstawowy wniosek tj. nie ma rozwiązań  
uniwersalnych. Dlatego też dobór uszczelnienia do konkretnej turbiny pow-
inien być zawsze poprzedzony gruntowną analizą techniczno-ekonomiczną.  
Dodatkowo, z doświadczeń ZRE Katowice wynika, iż modernizacje uszczelnień 
parowych mogą prowadzić do destabilizacji wirnika, pracującego dotychczas  
w stanie równowagi chwiejnej. Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, sug-
eruje się, aby w procesie wstępnego doboru uszczelnień parowych lub ich  
modernizacji uwzględniać:

•	 warunki pracy tj. technologię eksploatacji np. szybkość naboru obrotów,  
 okresowe deformacje oraz przemieszczenia korpusu i wirnika, kulturę  
 eksploatacji itp.,
•	 warunki postojowe turbiny, 
•	 jakość i czystość pary świeżej oraz zaporowej,
•	 konstrukcję wirnika, w tym szczególnie jego odporność na przytarcia,
•	 zmienność parametrów czynnika roboczego, oraz cechy dobrych  
 uszczelnień zawartych w części „Wady i zalety uszczelnień parowych”,  
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co pozwoli uniknąć kolejnych problemów technicznych, eksploatacyjnych   
i ekonomicznych.
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Wstęp 

 W instalacjach przemysłowych bardzo częstym czynnikiem  
wykorzystywanym do transportu energii jest para wodna, zatem nieuniknionym  
zjawiskiem jest wykraplanie się kondensatu, który powinien być  odprowadzany 
w sposób kontrolowany i ciągły, aby nie dopuścić do jego zalegania. Zadanie takie  
realizowane jest przez instalacje odwadniające.

 Para przegrzana lub nasycona, dopływająca do odbiornika, oddaje 
swoje ciepło przegrzania, a następnie przechodzi w stan nasycenia.  Podczas  
przemiany izobaryczno-izotermicznej (p=const, T=const,  rys. 1)  oddaje ona 
swoje ciepło skraplania „r”. Powstaje mieszanina parowo-wodna (tzw. para 
mokra). Patrząc na wykres (rys. 1), można stwierdzić, iż największą ilość ciepła 
można odebrać w trakcie przemiany pary nasyconej suchej w wodę wrzącą.  

W tym zakresie osiągana jest minimalizacja powi-
erzchni wymiany ciepła (występuje tu najwyższy 
współczynnik przenoszenia ciepła). Jest to obszar  
najbardziej interesujący, gdyż przy najmniejszych  
gabarytach odbiornika, można odebrać 
największą ilość ciepła. 

Rys. 1.
Wykres T-s dla pary wodnej
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W wyniku kondensacji cząsteczek pary w parze mokrej powstaje ciecz, którą 
należy usunąć z instalacji. Funkcję tę spełnia odwadniacz, którego zadaniem 
jest odprowadzenie fazy ciekłej, minimalizując wypływ pary z odbiornika przez 
instalację odwadniającą. Odwadniacz zabudowany za odbiornikiem pracuje po-
prawnie, jeżeli odpływa z niego jedynie bliska nasyceniu faza ciekła, tj. gorący 
kondensat. Wykorzystuje się wtedy całe ciepło skraplania pary wodnej „r”. W 
przypadkach, gdy odwadniacz przepuszcza część pary, nie jest ona w pełni wyko-
rzystana, a zatem następuje jej strata.

Typy odwadniaczy instalacji energetycznych 

Mechaniczne

Ich praca zależy od zmian poziomu kondensatu. Dzieli się je na 3 grupy:

1. Odwadniacze z pływakiem dzwonowym  
 (odwróconym) – rysunek 2

Wykorzystuje się tutaj różnicę wyporności 
pływaka, który wypełniony jest kondensatem 
lub mieszaniną parowo-wodną. Cechują się 
wysoką odpornością na uderzenia hydrauliczne 
, długą żywotnością,  nie wymagają częstych  
konserwacji ani regulacji. Bardzo dobrze pracują 
przy zmiennych ilościach kondensatu.  

2. Odwadniacz z pływakiem zamkniętym – rysunek 3

Składa się on z kadłuba, w którym znajduje się pływak w postaci zamkniętej kuli. 
Kadłub stanowi zbiornik z króćcami dopływowym i odpływowym. Ponadto można 
wyróżnić zawór zamykający oraz odpowietrznik. Odwadniacze te cechują się 
prostotą budowy, dużą odpornością na zanieczyszczenia oraz  wahania obciążeń. 
Stosuje się głównie dla większych wydajności (nawet do dwudziestu kilku t/h). Ich 
wadą jest wrażliwość na działanie niskich temperatur (zamarznięcia). 

Rys. 2. 
Odwadniacz dzwonowy
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3. Odwadniacze z pływakiem swobodnym

Kula (pływak swobodny), znajdujący się w korpusie, podnosi się do góry wraz 
ze wzrostem poziomu kondensatu, otwierając w ten sposób otwór wylotowy. 
Po wypłynięciu kondensatu kula zamyka wylot swoją powierzchnią. Wadą tych 
odwadniaczy jest trudność w dobrym osadzeniu kuli.

Termostatyczne

Sterowane są w zależności od temperatury kondensatu. Są to tzw. odwadniacze 
zrównoważonego ciśnienia. Dzieli się je na 2 grupy:

1. Odwadniacze mieszkowe (zrównoważonego ciśnienia) – rysunek 4

Główny element sterowniczy stanowi kapsuła w postaci mieszka lub  
monomembrany. Wewnątrz mieszka lub monomembrany znajduje się 
płyn (mieszanka spirytusowa) o niższym punkcie wrzenia aniżeli woda.  
W wyniku wzrostu temperatury następuje częściowe odparowanie płynu, co  
prowadzi do wydłużenia mieszka (wygięcia monomembrany), który na dole posiada  
element zamykający. Odwadniacze tego typu charakteryzują małe gabaryty, 
wysoka czułość, duża szybkość reakcji przy małych zmianach temperatury. 
Znajdują one zastosowanie jako odpowietrzniki termiczne lub napowietrzacze 
w urządzeniach parowych. Wadą jest ograniczona trwałość monomembrany.  
Nie mogą być stosowane do pary przegrzanej.   

Rys. 3.
Odwadniacz pływakowy 
z pływakiem kulowym 
zamkniętym
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2. Odwadniacze bimetalowe – rysunek 5

Ich działanie polega na wykorzystaniu 
różnicy temperatur pomiędzy parą a lekko  
przechłodzonym kondensatem. Elementem  
sterującym jest pakiet płytek  
bimetalowych. W wyniku przyrostu  
temperatury płytka wygina się w stronę 
materiału o mniejszej rozszerzalności  
liniowej. W efekcie dochodzi do otwarcia  
lub zamknięcia zaworu odwadniacza. 
Ważne, aby temperaturę płytek  
bimetalowych dobrać tak, aby temperatura  
zamknięcia zaworu była mniejsza o ok. 10  
stopni od temperatury nasycenia kondensatu. Odwadniacze te charakteryzują  
małe gabaryty, oraz odporność na uderzenia hydrauliczne. Wadą ich jest 
niestabilność przy pracy instalacji w niskich ciśnieniach.

Termodynamiczne

Działają w wyniku zmian dynamiki czynnika termodynamicznego. Zalicza się 
do nich odwadniacze labiryntowe i impulsowe.  Ich zaletą jest prosta budowa  
oraz niska cena. Wady to duża wrażliwość na zanieczyszczenia, znaczne straty 
pary, konieczność częstej konserwacji oraz krótka żywotność. Są one rzadko 
spotykane w przemyśle (rys. 6).

Rys. 4.
Odwadniacz 
termostatyczny 
z mieszkiem

Rys. 5.
Odwadniacz 

termostatyczny 
bimetalowy
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Zagadnienia projektowe

 Za właściwe działanie instalacji odwadniającej w pierwszym etapie 
odpowiedzialny jest jej projekt, w tym głównie dobór właściwego odwadniacza. 
Dobierając go należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

Aspekt wytrzymałościowy
 Przy doborze odwadniaczy, bierze się w pierwszej kolejności pod uwagę 
warunki pracy, w jakich odwadniacz będzie pracował, w tym przede wszystkim 
temperaturę i ciśnienie, na działanie jakich będzie on narażony. Na tej podstawie 
dobiera się materiały na korpus i elementy, przy uwzględnieniu innych aspektów, 
takich jak np. korozja, zanieczyszczenia, uderzenia wodne i inne.

Aspekt eksploatacyjny
 Podstawowe cechy, które należy wziąć pod uwagę to przede wszystkim: 
właściwości regulacyjne odwadniacza, jego cena w stosunku do przewidywanego 
okresu użytkowania, zakładając jednak, iż odwadniacz spełnia poniższe kryteria: 

•	 pracuje bez strat pary,
•	 pracuje samoczynnie,
•	 zapewnia automatyczne odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, nawet 
 w przypadku instalacji narażonych na zamarzanie,
•	 jest odporny na działanie zanieczyszczeń niesionych z kondensatem,
•	 jest odporny na działanie korozji,
•	 konstrukcja przyłączy i gabaryt zabudowy są znormalizowane,
•	 istnieje możliwość zastosowania wielu odwadniaczy tego samego typu 
 dla różnych odbiorników na terenie zakładu.

Rys. 6.
Odwadniacz 
termodynamiczny
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 W założeniach projektowych uwzględnia się również własności  
regulacyjne odwadniacza przy minimalizacji jego oddziaływań na proces  
technologiczny, koszty zakupu w stosunku do kosztów konserwacji i naprawy, jak 
i przewidywany czas jego niezawodnego działania.

Przepustowość
 Przepustowość wiąże się zwykle z określeniem zakresu wydajności 
regulatora odwadniacza oraz wyznaczeniem średnicy nominalnej odwadniacza. 
Przepustowość sterowana jest regulatorem odwadniacza. W zależności od  
potrzeb w tym zakresie i od warunków pracy, można dobrać odwadniacz  
o zmiennym przekroju dyszy lub odwadniacz o stałej niezmiennej 
przepustowości.

Podstawowe instalacje z układami odwadniajacymi

Instalacje odwadniające znajdują zastosowanie w wielu układach, w tym 
przykładowych przedstawionych poniżej:

Odwodnienia turbiny parowej 

Rys. 7. Schemat odwodnień turbiny parowej
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 Schemat powyższy przedstawia system odwodnień w obiegach turbiny 
parowej. Bez tych z pozoru drobnych instalacji turbina nie jest w stanie pracować  
w sposób ciągły, bezpieczny i bezawaryjny. Ich prawidłowy dobór oraz właściwa 
konserwacja w bezpośredni sposób wpływają na sprawność urządzeń  
oraz koszty związane z naprawami i remontami całego turbozespołu.
 
Odwodnienie rurociągów przesyłowych pary

 Na schemacie przedstawiono typowy układ odwodnienia oparty  
o tzw. „kieszeń zbiorczą” do której spływa kondensat, skąd przesyłany jest do  
odwadniacza. 

Odwodnienie pętli grzewczych

W przypadku odwadniania kilku 
pętli zasilanych z jednego kolektora,  
z których kondensat odprowadzany 
jest do jednego kolektora kondensatu,  
należy zastosować odwadniacz  
indywidualny dla każdej pętli.

Rys. 8.
Odwodnienie rurociągu 
przesyłowego pary

Rys. 9.
Odwodnienia pętli 
grzewczych
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Nieprawidłowości związane z układami odwadaniającymi

Każde urządzenie nieprawidłowo zaprojektowane, wykonane, jak i eksploatow-
ane niesie ze sobą zagrożenia wadliwego  działania (lub nawet awarii), proporc-
jonalne do kosztów tych urządzeń oraz warunków, w których pracują. W przypad-
ku instalacji odwadniającej krytycznym elementem tego układu jest odwadniacz, 
którego zakłócenia działania mogą być spowodowane przez:

•	 błąd projektowy - zbyt duże przeciwciśnienie, zbyt mała średnica  
 kolektora kondensatu, zbyt wiele odbiorników na jeden odwadniacz, za  
 mała wydajność odwadniacza lub niewłaściwie dobrana dysza,
•	 niewłaściwą zabudowę odwadniacza,
•	 zabrudzenia blokujące wylot i elementy mechaniczne,
•	 mechaniczne uszkodzenie części wewnętrznych np. poprzez uderzenia  
 hydrauliczne,
•	 uszkodzenie mechanizmu zamykającego w wyniku erozji,
•	 niewłaściwą nastawę regulatora odwadniacza,
•	 niewłaściwą konserwację oraz naprawy.

Odwodnienia  nagrzewnic powietrza

Rys. 10.
Nagrzewnica powietrza

Nagrzewnice powietrzne z uwagi, 
iż narażone są na uderzenia  
wodne powinny mieć starannie 
dobrany układ odwadniający.
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Wymienione wady i błędy prawie zawsze prowadzą do mniejszych lub większych 
awarii instalacji i urządzeń z nimi powiązanych. W wielu przypadkach niedoceni-
anie i lekceważenie instalacji odwadniających jest powodem znacznych strat, a w 
skrajnym przypadku nawet przyczyną postoju całego bloku energetycznego.  Dla 
uniknięcia takich zdarzeń należy zwracać uwagę na:

1. Uszkodzenie odwadniacza 
 Do jednych z często pojawiających się uszkodzeń jest tzw. przebicie pary.  
 Mimo, iż nie jest bardzo niebezpieczne, to prowadzi do utraty dużych  
 ilości pary, co  przekłada się na straty finansowe.

2. Brak odwadniacza
 Innym przykładem jest brak odwadniacza, co nie zawsze jest błędem  
 projektowym. Często po długim okresie eksploatacji niektóre odcinki  
 rurociągów zmieniają swoje położenie lub kształt prowadząc do  
 powstawania przeciwspadków. Zbierający się kondensat, po odstawieniu  
 rurociągu, przyspiesza proces korozyjny na tym elemencie, na przykład  
 w formie intensywnej korozji postojowej. Dodatkowo przy  
 rozruchu rurociągu, kondensat, często zabrudzony produktami korozji,  
 trafia na dalsze elementy instalacji m.in. kolektory, zawory, dysze,  
 dławnice, turbinę itp. powodując:

Rys. 11.  a) poprawna praca odwadniacza, b) przebicie pary, c) spiętrzanie kondensatu
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•	 szoki termiczne,
•	 deformacje,
•	 pęknięcia,
•	 zniszczenia elementów całej instalacji.

 Pokazuje to jak istotną rolę w procesie przemysłowych pełni nadzór nad 
eksploatowanymi  instalacjami.

Rys. 12.  Brak odwodnienia na załamaniu spadku rurociągu.

Rys. 13.  Przykład pęknięcia rurociągu spowodowanego zaleganiem kondensatu
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Poniżej przedstawiono inny przykład skutków takiego zjawiska na korpusie 
turbiny, gdzie jedna z instalacji, połączona bezpośrednio z korpusem turbiny, nie 
posiadała wymaganej instalacji odwadniającej. Wynikiem tego było pojawienie 
 się w korpusie części wysokoprężnej turbiny kilkudziesięciu litrów wody  
o temperaturze niższej od temperatury korpusu o ~4000C. Podobne zjawisko 
miało miejsce w części niskoprężnej. Skutkiem tego były :

•	 deformacje korpusów turbiny i korpusów dławnic,
•	 pęknięcia na korpusach w rejonie wrzutu wody,
•	 rozszczelnienia korpusów wewnętrznych i zewnętrznych,
•	 deformacja i rozszczelenienie uszczelnień teleskopowych dolotu  
 pary świeżej,
•	 pęknięcia osłon termoszokowych,
•	 przytarcia promieniowe i osiowe wirników turbin, i ich skrzywienie, 
•	 całkowite uszkodzenie części uszczelnień labiryntowych.

3. Nieprawidłowa obsługa instalacji odwadniających
 Częstym spotykanym zjawiskiem na obiektach energetycznych jest  
 odcinanie dopływu pary w przypadku uszkodzenia odwadniacza, co  
 prowadzi do zatrzymania kondensatu w rurach instalacji odwadniających.  
 W niektórych przypadkach, w momencie odstawienia urządzenia lub  
 instalacji odwadnianej z nieczynną instalacją odwadniającą, zalegający  
 kondensat może zostać wrzucony do maszyny lub odwadnianej insta- 
 lacji, co skutkuje awarią co najmniej taką samą, jak przy całkowitym  
 braku instalacji odwadniającej. Koszty takiej awarii mogą znacząco  
 przekraczać sumy wydawane na remonty i konserwacje danej instalacji  
 odwadniającej. 

Rys. 14.  Obszar pęknięć na skutek szoku termicznego
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 Jednym ze skutków zawodnienia instalacji odwadniających są pęknięcia 
wokół otworów pod króćce odwadniające

Metody kontroli instalacji odwadaniających 

 Przedstawione powyżej przykłady awarii i usterek instalacji parowych, 
jednoznacznie wskazują na niezbędność wykonywania okresowych przeglądów  
i remontów instalacji odwadniających oraz ciągłe monitorowanie ich poprawności 
działania. Monitorowanie takie  można wykonywać jedną z poniższych metod: 

1. Metoda wizualna
 Metoda ta polega na obserwacji wylotu (rys.11). W metodzie tej możemy  
 jedynie poprawnie zdiagnozować spiętrzenie kondensatu i jego  
 schłodzenie poniżej 1000C. Jedynie dla odwadniacza  
 termodynamicznego metoda ta znajduje zastosowanie, ponieważ  
 obserwuje się ilość cykli pracy a nie produkty na wylocie. Dlatego,  
 przy odpowiedniej ilości odczytanych cykli, możemy zdiagnozować  
 poprawność działania instalacji.

Kolejna to metoda wizualna jest oparta  
o obserwację widoku w szkle wziernikowym.  
Obserwując obraz we wzierniku (rys. 16) 
zainstalowanym przed odwadniaczem,  
w prosty i skuteczny sposób, można stwierdzić 
poprawność jego działania (rys. 17). 

Rys. 15.
Pęknięcia powstałe na skutek szoku  
termicznego, tzw. „słoneczka”, 
występujące w rejonie króćców 
odwadniających rurociągów, korpusów, 
turbin, komór zaworowych, kolektorów 
pary itp. 

Rys. 16.    Wziernik
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 Pomimo w/w zalet wzierniki narażone są na zabrudzenie lub zniszczenie 
(pęknięcie szkła). Dlatego też coraz częściej rezygnuje się z tego rozwiązania na 
rzecz metod pomiaru aparaturą kontrolno-pomiarową. 

2. Detekcja  przewodności czynnika
 Metoda ta wraz z pomiarem temperatury zapewnia wykrywanie  
 poprawnego lub wadliwego działania  odwadniacza w każdym jego  
 aspekcie.

Rys. 18.    
Schemat działania 

systemu detekcji 
przewodności 
czynnika wraz 

z pomiarem 
temperatury

Rys. 17.  Analiza pracy odwadniacza w oparciu o obserwację obrazów w szkle wziernika
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 Należy jednak pamiętać, iż prawidłowe odczyty możliwe są tylko  
w połączeniu przewodności czynnika i pomiaru temperatury. Daje to możliwość  
wykrywania przebicia pary oraz spiętrzania kondensatu. Jest to system bardzo 
skuteczny, dzięki któremu można szybko reagować na nieprawidłową pracę  
systemu odwodnienia. Umożliwia on ciągły monitoring instalacji, co zapewnia 
komfort i bezpieczeństwo. 

3. Metoda ultradźwiękowa
 Metodę ultradźwiękową stosuje się głównie  do okresowej kontroli  
 odwadniaczy. Nie wymaga ona demontażu odwadniacza oraz  
 zabudowywania specjalnych układów pomiarowych. Konieczne jest  
 jedynie przeszkolenie pracownika, który okresowo zdiagnozuje  
 poprawność działania danego odwadniacza. 

4. Pomiar poziomu
 Metoda pomiaru poziomu czynnika w instalacji odwadniającej polega  
 na zainstalowaniu czujnika poziomu w odwadniaczu lub zbiorniku przed  
 odwadniaczem. W momencie podniesienia się poziomu kondensatu  
 powyżej przewidywanego, zostaje wygenerowany sygnał o niesprawnym  
 odcinku instalacji odwadniającej.

Podsumowanie

 Przedstawione zjawiska występujące w instalacjach parowych, jak 
również przykłady skutków awarii, spowodowane brakiem lub uszkodzeniem 
układu odwodnień, potwierdzają słuszność, a wręcz wymuszają konieczność 
prowadzenia ich ciągłego  monitoringu oraz okresowych przeglądów i remontów. 

Rys. 19.  Urządzenia do ultradźwiękowej kontroli odwadniaczy
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 Należy zauważyć, iż koszty monitoringu urządzeń instalacji 
odwadniających są nawet setki razy niższe aniżeli naprawy rurociągów,  
kolektorów, zasuw, zaworów, korpusów turbin, wirników itp., uszkodzonych 
przez instalacje odwadniające.
 Dla prawidłowego działania instalacji odwadniających niezbędna jest 
również świadomość służb technicznych obiektów energetycznych, projektantów 
i technologów, o ich wadze w procesie wytwarzania i przesyle pary wodnej.  
Świadomość wiedzy z tego zakresu pozwoli niewielkim kosztem uniknąć przykrych 
i kosztownych konsekwencji, związanych z zaniedbywaniem stosunkowo 
prostych w obsłudze instalacji.
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Modernizacja kotła OP650k 
pod względem redukcji emisji NOx 
do poziomu 190 mg/Nm3 na kotle bloku 
nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA 
Elektrownia Łaziska 
(byłe PKE SA Elektrownia Łaziska)

Wojciech Szczerba
ZRE Katowice SA

Wydział Remontów Kotłów

Wstęp

 Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/
WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania do 
dnia 1 stycznia 2018 r. wartość dopuszczalna emisji NOx ma wynosić poniżej  
200 mg/Nm³ [1].
 W związku z powyższym w dniu 24.01.2011r. PKE SA Elektrownia 
Łaziska,  w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego podpisała umowę  
z wykonawcą, jakim było konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag AG, na instalację 
selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu (SCR – Selective Catalystic  
Reduction).
 Konsorcjum Uniserv SA - ZRE Katowice SA w dniu 24.08.2011 podpisało 
z firmą Strabag umowę podwykonawczą na roboty budowlano-montażowe  
w ramach zadania „Dostosowanie kotła OP-650k bloku nr 9, 10, 11 i 12 w PKE SA 
Elektrownia Łaziska do obniżenia emisji NOx”.
 Inwestycja ta jest realizowana w czterech etapach, wynikających  
z postojów remontowych bloków nr 9, 10, 11, 12:
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190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

•	 etap I – blok nr 12 przypadający na lata 2011-2012 obejmuje przygotowanie 
 instalacji wspólnych dla wszystkich czterech bloków (stacja rozładunkowa  
 i magazynowa amoniaku) oraz instalacja SCR na tym bloku,
•	 etap II – blok nr 11 przypadający na lata 2012-2013 obejmuje podłączenie  
 się do instalacji wspólnej oraz instalacja SCR,
•	 etap III – blok nr 10 przypadający na lata 2013-2014 obejmuje podłączenie  
 się do instalacji wspólnej oraz instalacja SCR,
•	 etap IV – blok nr 9 przypadający na lata 2014-2015 obejmuje podłączenie  
 się do instalacji wspólnej oraz instalacja SCR.

Proces odazotowania

Zastosowany proces odazotowania spalin oparty jest na selektywnej metodzie 
katalitycznej SCR. Proces odazotowania spalin metodą SCR stanowi 90% 
skuteczność oczyszczania spalin. Głównymi elementami instalacji SCR jest 
katalizator zainstalowany w II-im ciągu kotła pomiędzy rozdzielonymi pęczkami 
podgrzewacza wody I°. 
Główną reakcją chemiczną jaka występuje w metodzie SCR(rys.1) jest:

NOx+NH3 → N2+H2O

Rys. 1.  Schemat katalitycznego oczyszczania
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190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

Realizacja zadania

 Zakres prac wykonywanych przez ZRE Katowice, w ramach konsorcjum,  
to montaż dostarczonych przez Uniserv elementów instalacji odazotowania  
spalin, takich jak:

1. pompy rozładunkowe reagenta,
2. pompy przesyłowe reagenta,
3. rurociągi połączeniowe reagenta,
4. stacje przygotowania i dawkowania reagenta (typu SKID),
5. skrzynie reaktora (rys. 2),
6. układ wtrysku reagenta (AIG),
7. konstrukcje wsporcza reaktora,
8. wkłady katalityczne, 
9. podesty wokół reaktora SCR. 

W celu zamontowania układu katalizatora, ZRE Katowice wykonało również 
modernizację wężownic podgrzewacza wody I° dzieląc go na 2 części .

Rys. 2.  Skrzynie reaktorów SCR
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Prace modernizacyjne

 Obecnie prace modernizacyjne są wykonane na trzech kotłach OP-650k 
bloku 12, 11, 10, czyli zrealizowane są już trzy etapy.
W trakcie pierwszego etapu na bloku 12, ZRE Katowice przystąpiło do prac 
związanych z montażem instalacji odazotowania obejmującego  przygotowanie 
instalacji wspólnych dla wszystkich czterech bloków czyli: stacja rozładunkowa 
(rys. 3), stacja pomp przeładunkowych (rys. 4) , rurociągi połączeniowe na 
kotłownie.

W pierwszej kolejności wykonano prace nielimitujące prace kotła, jeszcze przed 
odstawieniem bloku do remontu modernizacyjnego, czyli:

•	 roboty budowlane ( przekucia w stropie na 10,5m do przejścia 
 konstrukcji wsporczej reaktora),
•	 montaż konstrukcji wsporczej reaktora do poziomu 10,5m,
•	 montaż wstępny SKID-a na poziomie 28 m (rys. 5),
•	 montaż podestów obsługowych przy OPP 1 i 3,
•	 montaż wzmocnienia wieszarów potrzebnego do demontażu 
 wężownic podgrzewacza wody I°(rys. 6, rys. 7).

Rys. 3.  Stacja rozładunkowa z pompami Rys. 4.  Pompa przesyłowa



126
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Rys. 5.  Stacja SKID

Rys. 6. Wzmocnienie wieszarów podgrzewacza wody I°
Rys. 7. 
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Kolejnym etapem, po przekazaniu kotła do remontu, było wykonanie prac 
demontażowych, które odejmowały:

•	 demontaż starej izolacji w miejscu przeróbki II ciągu, 
•	 demontaż systemu odprowadzania popiołu z II ciągu, 
•	 demontaż oblachowania II ciągu w rejonie wężownic 
 podgrzewacza wody I°,
•	 częściowy  demontaż kanałów spalin (rys. 8),
•	 częściowy demontaż kanałów powietrza (rys. 9),
•	 demontaż wężownic podgrzewacza wody I°(rys. 10),
•	 demontaż zbędnych podestów obsługowych na II ciągu kotła,
•	 demontaż istniejącej stacji fosforanów. 

W celu sprawnego i bezpiecznego wykonania prac demontażowych kanałów  
spalin, kanałów powietrza oraz wężownic podgrzewacza I° przygotowane zostały 
wszystkie niezbędne, wymagane przez inwestora, technologie demontażowe. 
Technologie te zostały wykonane przez zespół specjalistów, będących stale na 
obiekcie i monitorujących całych przebieg operacji. 

Rys. 8.  Demontaż kanałów spalin

Rys. 9.  Demontaż kanałów powietrza
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 Kolejnym krokiem prac demontażowych, było opuszczanie lejów II 
ciągu (rys. 11). W pierwszym etapie technologia oparta została na zastosowaniu 
prętów SAS do celów opuszczania. W następnych etapach zostały wykorzystane 
systemy wciągów łańcuchowych, co w znacznym stopniu przyspieszyło proces  
opuszczania lejów.

Rys. 10.  Demontaż wężownic podgrzewacza wody I°

Rys. 11.  Schemat poszczania lejów II ciągu
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190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

 Po czynnościach demontażowych, ZRE Katowice przystąpiło do  
następnego etapu prac montażowych, takich jak:

•	 montaż konstrukcji wsporczej reaktora od poziomu 10,5m 
 do 17,4m (rys. 12),
•	 montaż górnej części reaktora składającej się z ścian zewnętrznych,  
 kierownic, belek wsporczych podgrzewacza wody I°  - górna część  
 (rys. 13),
•	 montaż dolnej części reaktora, która stoi na konstrukcji wsporczej,  
 składająca się z ścian zewnętrznych, belek wsporczych podgrzewacza  
 wody I°  - dolna część (rys. 14),
•	 montaż wężownic podgrzewacza wody;  w pierwszej kolejności  
 wężownice górne wraz z komorami,  a po zakończeniu ich montażu -  
 montaż dolnych wężownic wraz z komorami, oraz rurociągi  
 komunikacyjne między komorami rozdzielonego podgrzewacza  
 wody I°(rys. 15),
•	 montaż rurociągów połączeniowych (rys. 16),
•	 montaż SKID-a na poziomie 28m,
•	 montaż systemu przenośników ślimakowych do odprowadzania popiołu  
 spod lejów II ciągu.

Rys. 12.  Konstrukcja wsporcza reaktora
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190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

Rys. 13.  Montaż górnej części reaktora

Rys. 15.  Montaż wężownic podgrzewacza wody I° część górna i dolna

Rys. 14.  Montaż dolnej części reaktora
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 Montaż wężownic podgrzewacza wody zakończył się ciśnieniową próbą 
wodną . Ciśnie próby wodnej wyniosło 20,5 MPa (rys.17).
Ze względu na tak wysokie ciśnienie jakie niosła ze sobą ta próba, należało 
wykonać tą próbę oddzielnie, tj. bez odciskania części ciśnieniowej kotła. Przy-
gotowana technologia została uzgodniona i przeprowadzona z przedstawicielami 
Urzędem Dozoru Technicznego z Katowic. 
W tym celu został odcięty rurociąg komunikacyjny między podgrzewaczem wody 
II° a walczakiem i go zaślepić (rys.18). Sprowadzono dodatkową pompę dobijającą, 
która pozwoliła wykonać tą próbę z wynikiem pozytywnym (rys.19).

Rys. 16.  Schemat wszystkich rurociągów zamontowanych na kotle OP-650k
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Modernizacja kotła OP650k pod względem redukcji emisji NOx do poziomu 
190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

Rys. 17.  Wytyczne wykonania próby ciśnieniowej uzgodnione z UDT

Rys. 18.  
Schemat przeprowadzenia 
próby ciśnieniowej kotła
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190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

 Po pomyślnym wykonaniu próby wodnej podgrzewacza wody można 
było przystąpić do kolejnych etapów prac montażowych, takich jak:

•	 montaż ściany działowej kotła,
•	 montaż siatki wtrysku reagenta AIG wraz z komorami (rys.20),
•	 montaż środkowej części reaktora z belkami pod wkłady 
 katalityczne (rys.21),
•	 montaż zdmuchiwaczy akustycznych,
•	 montaż kanałów powietrza, 
•	 montaż kanałów spalin,
•	 montaż izolacji i oblachowania na reaktorze i kanałach powietrza 
 i spalin,
•	 montaż wciągarki pod wkłady katalityczne wraz z przygotowaniem 
 dokumentacji pod odbiór UDT,
•	 montaż wkładów katalitycznych (rys.22, rys.23),
•	 montaż podestów wokół reaktora (rys.24).

Po zamontowaniu wkładów katalitycznych można było zamykać ostatnie ściany 
reaktora, którymi były transportowane wkłady katalityczne, oraz ich izolowanie.

Rys. 19.  
Schemat blokowy próby 
ciśnieniowej
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Modernizacja kotła OP650k pod względem redukcji emisji NOx do poziomu 
190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

Rys. 20.  
Wtrysk amoniaku AIG

Rys. 22.  
Wkład katalityczny

Rys. 21.  
Montaż ścian wewnętrznych

Rys. 23.  
Montaż wkładów 
katalitycznych
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Modernizacja kotła OP650k pod względem redukcji emisji NOx do poziomu 
190 mg/Nm3 na kotle bloku nr 9, 10, 11 i 12 w Tauron Wytwarzanie SA Elektrownia Łaziska 

Podsumowanie i wnioski

 ZRE Katowice zakończyło etap III dla tego projektu. Na podstawie 
doświadczeń zebranych podczas trwania tych trzech etapów powstały następujące 
wnioski:

1. ze względu na unikatowy sposób zamontowania reaktora, to znaczy  
 umieszczenie go pomiędzy pierwszym i drugim pęczkiem podgrzewacza  
 wody I stopnia, niezbędna była bardzo dobra koordynacja wszystkich prac  
 demontażowych na drugim ciągu kotła;
2. pomimo powtarzalności prac, należy ciągle zwracać uwagę na  
 dostarczane elementy, mogące zawierać błędy konstrukcyjne związane  
 z zabudową i różnymi modernizacjami na poszczególnych blokach;  
 dzięki tej stałej kontroli można bardzo szybko wychwytywać różnice,  
 a dzięki stałej obecności technologów na obiekcie bardzo szybko na nie  
 reagować poprzez zmianę technologii montażu;
3. doświadczenia z montażu elementów na poprzednich blokach pozwala  
 ZRE Katowice SA stale modyfikować technologie, co w kolejnych  
 krokach pozwala znacznie przyspieszyć prace demontażowe, jak  
 i montaż, z zachowaniem wszystkich wymogów technicznych, jak i BHP  
 oraz ciągłego nadzoru technologicznego nad wykonywanymi pracami.

Bibliografia
[1]  DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 
 z dnia 27.11.2001r.  L309/1
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Tłumienie drgań samowzbudnych 
z zastosowaniem łożysk czteroklinowych

Wiesław Toczek
ZRE Katowice SA

Wydział Turbin i Generatorów

 Drgania powstające w turbinach cieplnych wywoływane są przez różne 
zjawiska towarzyszące ruchowi obrotowemu wirnika. Oprócz drgań wywołanych 
niewyważeniem wirnika lub oddziaływaniem filmu olejowego w łożyskach, 
występują  również  drgania wywołane siłami aerodynamicznymi, związanymi  
z przepływem pary przez układ przepływowy, a w szczególności  powstającymi 
na uszczelnieniach  nadbandażowych i dławnicowych.

 Wirnik turbiny porusza się po skomplikowanej trajektorii, co powoduje 
obwodową zmianę luzów, a przez to zmianę ciśnień i strumieni płynących przez 
uszczelnienia. Prowadzi to do nierównomiernego rozkładu sił obwodowych 
działających na wirnik. Niewspółosiowe położenie wału wirnika względem  
korpusu powoduje powstawanie nierównomiernego rozkładu ciśnień  
w uszczelnieniach dławicowych i nadbandażowych.

 Powstawanie tego typu drgań jest złożone, ale zostało dokładnie 
wyjaśnione przez Thomasa w latach 50-tych ubiegłego wieku. Nad metodami 
eliminacji tych drgań są prowadzone badania w wielu ośrodkach na świecie. 
W praktyce problem pojawiających się drgań typu aerodynamicznego rozwiązuje 
się najczęściej poprzez:

•	 odpowiednią  zmianę luzów w uszczelnieniach,
•	 stosowanie nowych typów uszczelnień,
•	 zmiany konstrukcyjne wirnika,
•	 podniesienie odporności łożysk na precesję olejową. 
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 Poniżej przedstawiam przykład zastosowania w/w rozwiązań  
oraz ich wpływ na eliminację drgań aerodynamicznych.
W turbinach typu 13CK70 problemy z drganiami aerodynamicznymi występowały 
od momentu uruchomienia nowego bloku. Po pierwszej próbie uruchomienia 
stwierdzono na podstawie pomiarów diagnostycznych nadmierne drgania łożyska 
numer I i II. Składowa drgań 0,4X wskazywała, że charakteryzuje ją niestabilność 
pracy wirnika pochodząca od destabilizującego działania wiru parowego, który 
generuje się w uszczelnieniach w różnych stanach obciążenia elektryczne-
go i cieplnego turbiny. Podjęto wtedy decyzję o otwarciu turbiny, drastycznie 
zwiększono luzy uszczelnień nadbandażowych i zastosowano łożysko numer II 
jako trójklinowe. Dzięki temu zabiegowi sprawność turbiny spadła do minimal-
nego poziomu, a drgania uległy obniżeniu do poziomu umożliwiającego prow-
adzenie ruchu turbiny w ograniczonym zakresie mocy.

Podczas kolejnych postojów turbiny wykonywano szereg zabiegów, które miały 
wytłumić drgania, zwiększyć sprawność i przenieść wzbudzanie się drgań 
poza zakres nominalnej pracy turbiny. Polegały one na zmniejszeniu luzów na 
łożyskach, korekcie linii wałów, obniżaniu temperatury oleju smarnego, zmianie 
konstrukcji uszczelnień międzystopniowych i nadbandażowych (usunięcie jednej 
blaszki i nawierceniu otworów antywirowych). Zabiegi te nie przynosiły jednak  
oczekiwanych efektów. W trakcie normalnej pracy drgania mieściły się  
w dopuszczalnym przedziale, jednakże w momencie zmian obciążenia i zmian 
przepływu pary pojawiały się ponownie drgania aerodynamiczne.

 Podjęto więc kolejne działania znalezienia innych rozwiązań mogących 
polepszyć stan dynamiczny turbiny. Zastosowano uszczelnienia nadbandażowe 
typu szczotkowego i międzystopniowe typu cofającego się oraz antywirowe. 
Rozwiązanie to miało zapewnić zanik drgań aerodynamicznych dla pracy turbiny 
z nominalnymi parametrami pary i obciążenia. 

 Pomimo zastosowania kosztownych uszczelnień drgania  
aerodynamiczne nie zostały wytłumione, poprawiła się jedynie sprawność 
wewnętrzna turbiny.

 Po nieudanej próbie wytłumienia poprzez wprowadzenie nowych  
rozwiązań konstrukcyjnych uszczelnień międzystopniowych i nadbandażowych, 
ZRE Katowice SA zaproponowało zastosowanie zamiast łożyska nr 1  
cylindrycznego łożysko czteroklinowe, które ma za zadanie poprawić warunki 
stabilności wirującego układu.
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Zastosowane rozwiązanie  wykorzystujące łożysko antywibracyjne  
z czterema klinami smarnymi o specjalnej geometrii przyniosło oczekiwany  
skutek.  Układ ten efektywnie tłumi drgania, jeżeli właściwie zostanie  
zaprojektowany i wykonany.

Zastosowane w nich, aż cztery kliny olejowe mają wielokrotnie lepsze możliwości 
tłumienia drgań w stosunku do klasycznych łożysk.

W rezultacie osiągnięto poprawę stanu dynamicznego podczas uruchomienia, 
oraz normalnej pracy turbiny. Można stwierdzić, że montowane uszczelnienia 
 cofające się  i antywirowe nie miały żadnego wpływu w tym układzie na  
wyeliminowanie i stabilizację drgań wirnika. Natomiast zdecydowaną poprawę 
stabilizacji drgań osiągnięto dzięki nowemu czteroklinowemu łożysku. 
Rozwiązanie to nie usunęło przyczyny powstawania tych drgań, a jedynie 
spowodowało tłumienie układu łożyska-wirnik dając stabilną pracę turbozespołu 
w całym zakresie obciążeń elektrycznych i cieplnych.

 Łożyska czteroklinowe przezwyciężają wiele problemów występujących 
w konwencjonalnych łożyskach. Uważa się, że tego typu łożyska nadają się do 
wirujących układów, w których:

•	 występują problemy ze stabilnością,
•	 wymagana jest modernizacja układu łożyskowania ,
•	 występuje słabe tłumienie układu łożyska-wirnik 
 przy prędkościach znamionowych.
 
Łożyska czteroklinowe posiadają wiele zalet w porównaniu do łożysk konwenc-
jonalnych, między innymi, takie jak:

•	 zachowanie luzu zbliżonego do kołowego,
 W łożysku znajdują się cztery kliny smarowe dzięki czemu jego  
 geometria (luzy) zbliżona jest do okręgu.  Przekątne luzu są  równe. Jest  
 on korzystniejszy od luzu występującego w łożysku eliptycznym,  
 w którym luz poziomy jest ponad 3-krotnie większy niż pionowy.

•	 większa odporność na odchylanie się od kierunku pionowego,
 Konstrukcja łożyska zapewnia małą wrażliwość na odchylanie wektora  
 obciążenia. Zmiana kierunku obciążenia łożyska spowodowana może  
 być przemieszczaniem stojaków łożyskowych, fundamentów, pracą  
 w różnej konfiguracji otwarcia zaworów turbiny, wydłużeniami  
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 termicznymi itp., co powoduje, że wypadkowa siła obciążająca łożysko  
 nie zawsze działa dokładnie pionowo.

•	 zwiększony zapas stabilności dla każdej prędkości obrotowej,
 Granica stabilności rozumiana jest jako prędkość obrotowa wału po  
 przekroczeniu której może generować się wir olejowy wywołujący  
 drgania (około 0.5X). Zapewnienie rezerwy stabilności wirnika oznacza  
 pracę łożyska w zakresie, w którym prawdopodobieństwo powstania  
 wiru olejowego (drgania olejowe)  jest bardzo niskie. 
 Geometrię łożyska eliptycznego można dobrać optymalnie zwiększając  
 granicę stabilności (większy zacisk - max ciśnienie w filmie olejowym)  
 i w zasadzie w łożysku tego typu  nie da sie już osiągnąć lepszych  
 własności dynamicznych. 

 Osiągniecie korzystniejszych własności dynamicznych i zwiększenie  
 stabilności  jest możliwa jedynie poprzez zastosowanie większej liczby  
 klinów smarnych. Dzięki zastosowaniu 4 segmentów w łożysku   
 jednocześnie generują się cztery kliny smarowe wywołując lepszą  
 stabilizację czopa w całym zakresie pracy.

Rys. 1.  
Rozkład ciśnień Ł. eliptyczne

Rys. 2.  
Rozkład ciśnień Ł 
czteroklinowe
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•	 zdolność do tłumienia drgań,
 Łożyska eliptyczne posiadają słabe tłumienie filmu olejowego  
 w kierunku poziomym. Jest to ściśle związane z ich geometrią szczeliny  
 smarowej (duży luz poziomy i mały pionowy). Tłumienie w kierunku  
 poziomym w łożysku czteroklinowym jest ponad dwukrotnie większe  
 niż w łożysku eliptycznym. W kierunku pionowym łożysko cytrynowe  
 posiada nieznacznie większe tłumienie. 

•	 korzystniejsze własności dynamiczne w całym zakresie pracy  
 turbozespołu, Poprawa własności dynamicznych łożyska jest  
 uzyskiwana na drodze kontrolowanego „dociśnięcia” poszczególnych  
 klinów łożyska, w celu sztywniejszego utrzymania czopa. Powoduje to  
 wzrost temperatury w filmie olejowym. Dlatego jest zjawiskiem 
 naturalnym, że łożysko o korzystniejszych własnościach dynamicznych  
 pracuje przy wyższej temperaturze filmu olejowego.

•	 większa sztywność w kierunku poziomym,
 W łożysku ślizgowym sztywność filmu olejowego w kierunku pionowym  
 jest większa niż w kierunku poziomym. Jest to szczególnie widoczne 
 w łożyskach eliptycznych gdzie na skutek zwiększania „naciągu” łożyska  
 ciśnienie hydrodynamiczne dociska czop z góry i z dołu,  usztywniając  
 wirnik w kierunku pionowym. Zwiększenie sztywności w kierunku  
 pionowym w łożysku eliptycznym nie prowadzi do zwiększenia sztywności  
 w kierunku poziomym. 
 Zachowanie zbliżonych wartości sztywności i tłumienia w kierunku  
 poziomym i pionowym pozwala uzyskać trajektorię czopa zbliżoną do  
 kołowej i ograniczyć drgania.
 W przypadku sztywności pionowej łożysko eliptyczne jest nieznacznie  
 sztywniejsze od łożyska czteroklinowego. Sztywność łożysk w poziomie  
 różni się znacznie – łożysko czteroklinowe jest 3-krotnie sztywniejsze,  
 przez co korzystniejszy jest stosunek sztywności pionowej do poziomej.  
 W łożysku eliptycznym wynosił około 9, w łożysku czteroklinowym jest  
 równy około 2. 

Poniżej przykład zastosowania łożyska czteroklinowego w miejsce klasycznego 
celem zredukowania drgań i przesunięcia granicy stabilności poza obszar  
pracy.
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Rys. 3.  Ruch  środka czopa  wału łożyska nr 1(łożysko  cylindryczne). Podjazd na 3000 obr.

Rys. 4.  Ruch środka czopa  wału łożyska nr 1(łożysko cylindryczne).  Obciążenie.
 Niebieski - podjazd do 65,7 MW 
 Czerwony - podjazd do 67,8 MW 
 Zielony - zjazd z mocą.
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Rys. 5.  Ruch środka czopa  wału łożyska nr 1(łożysko czteroklinowe).  Podjazd na 3000 obr.

Rys. 6.  Ruch środka czopa  wału łożyska nr 1(łożysko czteroklinowe). 
 Synchronizacja i obciążenie do 55 MW. 
 Niebieski -3000 obr.  
 Czerwony - synchronizacja i obciążenie do 55 MW 
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Godz.: 11:27 11:34 11:42 11:54 12:24 13:53 14:56 15:06 15:53 17:30 18:09 19:22
_MW: synch. 11,5 15,0 21,2 30,6 38,5 42,0 45,0 45,0 47,1 55 55,0
MVar: synch. 17,4 14,2 14,6 17,0 18,9 22,8 20,0 18,9 --- --- 20

Rys. 7.  Ruch środka czopa  wału łożyska nr 1(łożysko czteroklinowe).  Obciążenie.
 Czerwony - obciążenie do 55 MW 
 Zielony - podjazd na 70 MW

Wnioski
Wnioski porównawcze łożyska czteroklinowego i łożyska eliptycznego: 

•	 W łożysku czteroklinowym występują jednocześnie 4 kliny smarowe  
 opasujące czop (w łożysku cytrynowym 2). 
•	 Łożysko czteroklinowe posiada 3-krotnie większą sztywność w poziomie  
 przy zachowaniu podobnej sztywności w pionie.
•	 Łożysko czteroklinowe posiada ponad 2-krotnie większe tłumienie  
 w poziomie przy zachowaniu podobnego tłumienia w pionie.
•	 Zarówno łożysko czteroklinowe, jak i łożysko eliptyczne, nie powinny  
 generować wiru olejowego.
•	 W łożysku czteroklinowym występuje korzystniejszy kształt koła luzów  
 (okrągły) niż w łożysku eliptycznym (spłaszczona elipsa) .
•	 W łożysku czteroklinowym może występować nieznacznie wyższa  
 temperatura  i nieznacznie cieńszy film olejowy.
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Podsumowanie

Porównanie właściwości łożyska czteroklinowego z dotychczasowymi łożyskami 
wykazuje uzyskanie wyraźnej poprawy własności dynamicznych.

Zastosowanie łożyska czteroklinowego umożliwia redukcję drgań wywołanych 
siłami aerodynamicznymi powstającymi w uszczelnieniach nadbandażowych, 
przesuwa granicę stabilności i umożliwia bezpieczną pracę w zakresie 
przemieszczeń wirnika.

W wyniku zastosowania łożyska czteroklinowego można poprawić stan dynamic-
zny maszyny bez jej otwierania.

Bibliografia
1. Ryszard Łączkowski –„Wibroakustyka maszyn i urządzeń” 1993
2. A&O Expert – „Projekt i konstrukcja łożyska o zwiększonej zdolności 
 do tłumienia drgań” – opracowanie dla ZRE Katowice 2007 r.
3. Sprawozdanie ZRE Katowice nr WD/40/
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Poprawa efektywności energetycznej bloku,  
w zakresie układów pomocniczych
Omówienie modernizacji pompowni wody 
chłodzącej w jednej z polskich elektrowni

Krzysztof Dembiński
ZRE Katowice SA

Wydział Projektowo-Technologiczny

W Polsce eksploatowanych jest ponad 50 bloków energetycznych o mocy 200 
MW. Wśród wielu celów i kryteriów stawianych modernizacjom, jeszcze popu-
larnych w naszym kraju „dwu setek”, wciąż mało modernizacji opiera się na pros-
tych założeniach ograniczenia zużycia energii potrzeb własnych, z równoczesną 
poprawą sprawności cieplnej bloku.
Przedsięwzięciem efektywnie realizującym oba założenia jest modernizacja 
układu wody chłodzącej, która w połączeniu z modernizacją, bądź remontem sk-
raplacza, potęguje realne korzyści. Artykuł oparty będzie na zrealizowanym przez 
ZRE Katowice SA projekcie wymiany pompy wody chłodzącej na jednym z bloków 
200MW polskiej elektrowni. Przedsięwzięcie polegało na zastąpieniu jednej z dwu 
nieregulowanych pomp wody chłodzącej, pompą regulowaną o zmiennym kącie 
ustawienia  łopatek wirnikowych oraz opracowaniu algorytmu sterowania dla 
optymalnej pracy bloku, z uwzględnieniem kilku jego znaczących parametrów. 
Przedstawione zostaną zarówno założenia, jak i efekty tej modernizacji.

Tytułem wstępu… o efektywności

… „Prądu zacznie brakować już za rok…”, „Energetyczny black-out w Polsce coraz bardziej 
realny”, „…czy Polsce grozi ciemność?”, 
nierzadko z różnych stron jesteśmy przestrzegani przed nadchodzącym katakl-
izmem.
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Pochylając się nad możliwościami odwleczenia, w mniej lub bardziej odległym 
czasie, skutków  tej energetycznej  apokalipsy, Polska stoi przed trzema drogami 
ucieczki: 

1. Stawianie nowych. Wiele się obecnie mówi o potrzebie budowy nowych  
 obiektów energetyki zawodowej w kraju, wiele się ogłasza przetargów na  
 budowę nowych obiektów energetyki zawodowej w kraju, a jednak  
 tempo, w jakim oddaje się nowe megawaty do eksploatacji, jest mało  
 zadowalające rosnące potrzeby.

2. Inwestycje w energetykę z Odnawialnych Źródeł Energii. Jednak przy  
 obecnym poziomie energochłonności, uwarunkowaniach klimatycznych 
 oraz braku stabilności   systemu wsparcia, stanowić jeszcze będzie tylko  
 uzupełnienie dla systemu energetycznego.

3. Poprawa tego, co już mamy. Trzecią drogą, orężem w walce przed  
 „ciemnościami egipskimi” jest kryjąca się za trochę pompatycznym  
 zwrotem Efektywność Energetyczna. W świetle dwóch pierwszych,  
 droga najszybsza, a i niejednokrotnie niosąca wiele pozytywnych  
 niespodzianek, przy stosunkowo niskich nakładach lub realizowana  
 tylko „przy okazji”.

To właśnie skupiając się na efektywności energetycznej, ustawodawca w Ustawie 
o efektywności energetycznej  [2] do roku 2016 dopuszcza trzy możliwości  
walki z nieefektywnością. Można odnieść wrażenie, że ustawa, oprócz instalacji 
przemysłowych, dedykowana jest głównie do odbiorców końcowych, zarządców 
nieruchomościami, lokalnych źródeł ciepła, to jednak dla energetyki zawodowej 
też zostawia furtkę, którą otwiera art. 17 ust. 1 pkt 3 ppkt c) w brzmieniu: 
„uznający modernizację urządzeń potrzeb własnych w szeregu przedsięwzięć 
poprawiających efektywność energetyczną.”

Niemniej wskaźniki efektywności energetycznej sytuują polską gospodarkę  
w grupie, którą można określić jako „średnio energochłonna”.

Nie będzie łatwe utrzymanie tempa poprawy efektywności energetycznej  
w przyszłości (wyczerpywanie sie tzw. rezerw strukturalnych i wzrostu 
świadomości konieczności oszczędności wymuszonego tylko cenami).  
Nie uda się rozwiązać swoich problemów związanych z bezpieczeństwem ener-
getycznym, nie uda wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących 
oddziaływania energetyki na środowisko, nie podniesie się  konkurencyjności 
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gospodarki i komfortu życia ludzi, bez podniesienia efektywności energetycznej 
gospodarki. Dlatego należy stymulować wzrost efektywności energetycznej  
poprzez wykorzystanie szerokiej palety możliwych i sprawdzonych instrumentów. 
[30]

W założenia ustawy wpisują się koncepcje wdrożone do realizacji jeszcze 
przed wejściem w życie ustaw regulujących dobrodziejstwa płynące z poprawy 
efektywności energetycznej.

Już w roku 2002 ZRE Katowice SA przy wsparciu Przedsiębiorstwa Usług  
Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp z o.o.,  podjęło się działań zmierzających 
do zmniejszenia zużycia mocy na potrzeby własne bloku 200MW. Modernizacja 
bloków energetycznych jest uwarunkowana m.in. przez wymagania wynikające  
z warunków akcesyjnych, w tym:

•	 LPC (dyrektywa 2001/80/WE) ograniczającą emisję zanieczyszczeń  
 do powietrza, 
•	 IPPC (dyrektywa 2008/1/WE) dotyczącą zintegrowanego zapobiegania  
 zanieczyszczeniom i ich kontroli,
•	 dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Ponadto instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać 
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki 
BAT („best available techniques”), dla której opracowano oddzielne wytyczne 
dla przemysłowych systemów chłodzenia [17]. W ramach BAT, dla układów 
chłodzenia, kładzie się szczególny nacisk na dobór odpowiednich materiałów 
i wyposażenia. Zasady stanowiące podstawę najlepszych dostępnych technik, 
należy stosować nie tylko dla nowych, ale też dla istniejących instalacji. 

Bezpośrednie zmniejszenie zużycia energii w systemach chłodzenia można 
uzyskać poprzez zmniejszenia zapotrzebowania energii do napędu pomp wody 
chłodzącej  Jest ona wyrażana w postaci zużycia energii właściwej jako kWe na 
MWth rozpraszanego ciepła. Zapotrzebowanie na energię właściwą może ulegać 
znacznym zmianom i zależy od konfiguracji stosowanego systemu chłodzenia – 
konstrukcja (temperatury spiętrzenia), ciśnienie na pompach i czasu eksploatacji 
(cały rok, tylko w zimie lub tylko latem). 
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Spoglądając na zagadnienie globalnie, według amerykańskich danych, układy 
pompowe zabierają 20% światowej energii elektrycznej. Według różnych źródeł 
koszty energii mogą przekraczać 90% całkowitych kosztów „życia” pompy, 
łącznie z kosztem  zakupu.

Głównymi urządzeniami, które zużywają energię w systemach chłodzenia są 
pompy (używane we wszystkich systemach z wodą chłodzącą) do poboru wody 
oraz do zapewnienia obiegu wody chłodzącej w instalacji. Zatem poziom zużycia 
energii jest zdeterminowany poziomem przepływu, ilością wody, która musi być 
przepompowywana, spadkami ciśnień w procesie (liczba wymienników ciepła, 
konstrukcja), miejscem, do którego woda jest dostarczana i do którego jest 
odprowadzana oraz rodzajem pompowanego medium (gaz, ciecz, ciało stałe). 
Przekładając na konkretne rozwiązania zużycie energii chłodzenia można 
zmniejszyć poprzez :

•	 wybór optymalnej konfiguracji układu, 
•	 redukcje utrudnień w wymianie ciepła poprzez odpowiednia konserwację  
 systemu,
•	 ograniczenie oporów przepływu i spadków ciśnienia,
•	 stosowanie pomp i wentylatorów o podwyższonej sprawności 
 dostosowanych do zmiennych warunków pracy,
•	 ograniczenie hałasu i strat wody[16].

Przez ostatnie lata krajowe jednostki wytwórcze energii elektrycznej, w znaczącej 
mierze oparte o bloki 200 MW, były modernizowane w celu dostosowania do  
nowych wymagań ochrony środowiska, pewności eksploatacji  i sprawności  
wytwarzania oraz poprawę regulacyjności.  Wskaźnik zużycia własnego na 
produkcję energii elektrycznej w elektrowniach z blokami 200MW systematycznie 
 rośnie, co po części jest usprawiedliwione m.in. przez uruchamianie nowych 
instalacji odsiarczania spalin, uciepłownienia bloków czy w przyszłości budową 
instalacji NOx i pyłowych.

Nie trzeba wyjaśniać tendencji, jaka w ostatnich czasach jest silnie eksponowana, 
a związanej z emisyjnością gazów cieplarnianych. Poprawa sprawności netto 
 bloku spalającego węgiel kamienny, zmniejsza efektywnie emisję CO2. 
Podwyższenie sprawności netto o 1% bloku 200MW o rocznej produkcji 0,9 TWh 
zmniejsza emisję CO2 co najmniej o 27000Mg[16].
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W roku 2003 ZRE Katowice SA rozpoczęło remont kapitalny turbozespołu TG9 
(225MW) na bloku 12, przy okazji którego, podjęto decyzje o wymianie pompy 
wody chłodzącej.

W zadaniu  głównym udział brały dwa zakłady ZRE Katowice SA: Zakład Turbin 
i Armatury wraz z Zakładem Automatyki. Obsługę projektową zapewniał Wydział 
Techniki, wówczas należący do struktur Zakładu Turbin i Armatury. Wydział po 
przekształceniach w obecnej formie jako Wydział Projektowo-Technologiczny 
należy do Zakładu Badań i Rozwoju ZRE Katowice SA.

Wymiana polegała na zastąpieniu jednej z dwóch równolegle pracujących ze stałą 
wydajnością pomp wody chłodzącej, jedną pompą regulowaną poprzez zmianę 
kąta ustawienia łopatek (rys. 1).

Wymiana pompy
chłodzącej (rys. 2 i 3) 
wiązała się z poprze-  
dzającymi ją anali- 
zami i obliczeniami, 
wykazującymi efekt 
takich działań oraz 
dokonując doboru  
właściwych urządzeń,  
łącznie z modyfikacją 
rurociągów głównych 
wody chłodzącej.

Rys. 1.  
Rzuty na 
modernizowany 
układ
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Właściwe podejście to połowa sukcesu

Metodologia powinna poprawnie sprzęgać obliczenia obiegu cieplnego i układu 
wody chłodzącej, czyli łączyć algorytmy obliczeniowe obiegu cieplnego, chłodni 
kominowej oraz skraplacza. Uzgodnienie parametrów obu układów odbywa się 
na drodze iteracyjnej. Skraplacz jako urządzenie wspólne, określa ciśnienie dla 
obliczeń obiegu cieplnego oraz temperaturę wody chłodzącej dla układu wody 

chłodzącej. Parametry 
te korygowane są po 
zbilansowaniu obiegu 
cieplnego oraz chłodni 
kominowej [6].

Rys. 2.  Widok na silniki pomp wody chłodzącej Rys. 3.  Widok na górny korpus pompy wody chłodzącej

Rys. 4.  
Schemat realizacji sprzężenia 
obiegu cieplnego z układem wody 
chłodzącej [6]
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Uwzględnienie regulacji strumienia wody chłodzącej w modelu obliczeniowym 
wymaga uzupełnienia danych o charakterystyki pracy dodatkowych elementów 
układu. Przyjęto charakterystykę hydrauliczną układu wody chłodzącej. 

Współpraca pompy  z układem wody chłodzącej pozwala na wyznaczenie  
charakterystyki sprawnościowej pompy. Kształt tych charakterystyk istotnie 
wpływa na wartości uzyskane w analizie i dlatego wymaga dokładnego określenia.  
Istotnym zagadnieniem w analizie regulacji strumienia wody chłodzącej skraplacz 
jest określenie wielkości ewentualnych zysków w zużyciu energii, wynikających  
z oszczędności energii potrzebnej do napędu pomp. Istotne jest również  
uzyskanie informacji dotyczących wpływu, jaki wywiera zmienny strumień wody 
chłodzącej, na ciśnienie panujące w skraplaczu. Określenie wpływu ciśnienia  
w skraplaczu na pracę części  niskoprężnej turbiny wymaga uwzględnienia  
zmian straty wylotowej (rys. 5).

W celu poprawnego wyznaczenia bilansu energetycznego turbiny konieczna jest 
znajomość parametrów wylotowych do skraplacza. 

Ciśnienie panujące w skraplaczu ma jednocześnie wpływ na prędkość 
wylotową pary, a co za tym idzie, na wielkość  straty wylotowej. Chmielniak [6]  
pokazuje, że mniejsze wartości strat występują przy mniejszych od nominalnego  
strumieniach, natomiast zwiększenie strumienia nie ma wpływu istotnie na 
zmianę przebiegu charakterystyki.

Rys. 5.  
Strata wylotowa 
w funkcji temperatury 
powietrza 
atmosferycznego [6]
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Dla każdego określonego obciążenia bloku oraz rozpatrywanej temperatury 
powietrza atmosferycznego, istnieje pewny optymalny strumień wody chłodzącej, 
przy którym sprawność siłowni jest najwyższa. Dla okresu zimowego wartość 
optymalnego strumienia wody chłodzącej jest znacznie niższa, aniżeli wartość 
strumienia nominalnego. Okres letni natomiast charakteryzuje się  zbliżonymi 
wartościami strumienia optymalnego oraz nominalnego wody chłodzącej.

Przedstawione wyniki obliczeń i wnioski dotyczące regulacji istotnie zależą od 
założonych danych dla bloku oraz przyjętych charakterystyk poszczególnych 
urządzeń. Przy zmianie tych założeń można otrzymać inne zależności  
i przebiegi zmian sprawności siłowni. Wzajemne zależności między zmianami  
poszczególnych parametrów są na tyle złożone, że bez przeprowadzenia dokładnej 
analizy trudno jest wyciągnąć wnioski zarówno jakościowe, jak i ilościowe.  
Dodatkowo ewentualne zyski wynikające z zastosowania regulacji mogą być 
na tyle małe, że ich dokładne oszacowanie jest zadaniem trudnym. Każda 
ocena opłacalności regulacji układu chłodzenia wymaga więc indywidualnych 
obliczeń dla rozpatrywanego układu siłowni. Innym elementem, który może być 
wzięty pod uwagę w dalszych analizach, jest uwzględnianie stanu technicznego  
poszczególnych urządzeń układu chłodzenia, mogących wskazać na opłacalność 
lub wręcz konieczność wyremontowania. 

Naukowcy, na co dzień zajmujący się analizą zachodzących  zjawisk i przepływów 
w turbinach parowych, jednym głosem przestrzegają, że dla ostatnich grup  
stopni części niskoprężnych turbin, określenie linii ekspansji jest bardzo złożone, 
a decyduje o tym skomplikowany obraz zjawisk aerodynamicznych, który jak dotąd 
wyklucza w miarę dokładnie określenie analitycznych charakterystyk stopni  
w całym zakresie obciążenia, a tym samym wszystkich efektów dyssypacyjnych.
 
„Zimny ogon”

Dla turbin kondensacyjnych znaczna zmiana spadku entalpii zachodzi w stopniu 
regulacyjnym i w ostatniej grupie stopni,  w pozostałych grupach spadek zmienia 
się nieznacznie.

Zatem zmiana warunków pracy turbin kondensacyjnych, wynikająca ze  
zmiany masowego natężenia przepływu pary przez turbinę  lub zmiany próżni  
w skraplaczu, uwidacznia się przede wszystkim w pracy stopnia regulacyjnego 
oraz ostatniego stopnia. Stąd wynika, że w ostatnich stopniach sprawność 
przemiany będzie się różnić od optymalnej tym bardziej, im bardziej obciążenie 
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turbiny odbiegać będzie od warunków projektowych[5].

Wykres charakteru linii stałego natężenia przepływu pary świeżej wyraźnie 
zarysowuje istnienie ciśnienia granicznego, czyli takiego, poniżej którego 
nie uzyskuje się przyrostu mocy turbozespołu. Ciśnienie graniczne wynika  
z możliwości rozprężania pary w tzw. trójkącie wylotowym ostatnich stopni NP. 
Obniżenie ciśnienia poniżej ciśnienia granicznego powoduje, że rozprężanie pary 
następuje poza układem łopatkowym tzn. w gardzieli wlotowej do skraplacza. 

Dobór odpowiedniego ciśnienia w skraplaczu jest jednym z istotnych  
czynników wpływających na sprawność konwersji energii. Analiza wpływu ciśnienia  
w skraplaczu na pracę ostatniego stopnia i całej części niskoprężnej jest złożonym 
zagadnieniem, ze względu na skomplikowaną strukturę przepływu, a zwłaszcza 
w ostatnim stopniu oraz króćcu wylotowym  do skraplacza.

Największe problemy ostatnich stopni wiążą się ze znacznymi rozmiarami  
i z pracą w obszarze pary mokrej. Wynikają stąd przede wszystkim złożone  
zagadnienia termodynamiczne i przepływowe czynnika dwufazowego, a wzrost 
zawilgocenia w obrębie łopatek ostatniego stopnia części NP obniża żywotność 
układu przepływowego.

Dla konstrukcji łopatek wirnikowych ostatnich stopni części NP istnieją  
dopuszczalne obciążenia parowe (naprężenia zginające od pary). Instrukcja  
eksploatacji turbiny podaje dopuszczalny spadek ciśnienia na ostatniej grupie 
stopni części NP, który jest potrzebny dla zabezpieczenia ostatniego stopnia 
przed przeciążeniem. 

Ponadto, ostatnie stopnie części niskoprężnych kondensacyjnych turbin  
parowych pracują często  w warunkach dalekich od projektowych. Spowodowane 
jest to m.in. dużym wpływem na pracę stopnia wartości ciśnienia w skraplaczu, 
które silnie zależy od warunków pogodowych i jakości pracy skraplacza. Już 
dawno zauważono, że sprawność stopnia pracującego w obszarze pary mokrej 
jest niższa od sprawności stopnia pracującego w obszarze pary przegrzanej. 
Próby definiowania strat w stopniach turbinowych pochodzących od obecności 
w przepływie fazy ciekłej, podejmowane były przez wielu badaczy. Poszukiwanie 
metod poprawy sprawności stopni niskoprężnych jest bardzo ważne, chociażby 
z uwagi na fakt, iż znaczna część mocy generowana jest w ostatnich stopniach 
turbiny parowej. Dla turbin dużej mocy szacuje się, że aż do 10% mocy może być 
generowane w ostatnim stopniu turbiny.    
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Zjawisko kondensacji pary, obecnie w częściach niskoprężnych kondensacyjnych 
turbin parowych, powodują dodatkowe straty termodynamiczne, natomiast 
obecność fazy ciekłej, w postaci małych i dużych kropel, przyczynia się do erozji 
łopatek i dodatkowej straty brodzenia. Zasadniczą rolę, z punktu widzenia 
strat przepływu, odgrywa generacja entropii na fali kondensacji oraz zmiana 
kinematyki przepływu spowodowana obecnością fazy ciekłej. Natomiast  
z punktu widzenia erozji łopatek znaczącą rolę odgrywa ruch dużych kropel oraz 
poprzedzających ich powstanie ruch warstwy cieczy na powierzchniach łopatek. 
W kierownicach woda zbiera się na krawędzi wylotowej i w postaci dużych kropel 
zostaje zerwana (zdmuchiwana) przez przepływy pary. W wieńcu wirnikowym za-
chodzi podobny proces, z tą różnicą, że woda siłą odśrodkową zostaje odrzucona 
wzdłuż promienia i opuszcza łopatkę promieniowo, oddziałując z przepływem w 
szczelinie nadłopatkowej i dodatkowo zwiększając straty (rozproszenie) energii 
(straty poślizgu, porywania). Z punktu widzenia modelowania numerycznego, są 
to procesy bardzo skomplikowane, do którego dochodzą jeszcze straty związane 
z resztkowym przechłodzeniem.

Dla czystej pary wodnej, po przekroczeniu linii nasycenia, w miarę wzrostu 
przechłodzenia możliwe jest powstawanie kropel krytycznych tworzących  
zarodki kondensacji homogenicznej (spontanicznej), na których kondensuje 
się para. W rzeczywistości w parze części niskoprężnych znajdują się  
zanieczyszczenia powodując kondensację heterogeniczną i krople powstają bliżej 
linii nasycenia.       

Zainstalowane i pracujące w zawodowych elektrowniach krajowych oraz  
zagranicznych turbiny mocy 200 MW posiadają dwustrumieniowa część 
niskoprężną o dwóch wylotach pary do skraplacza. Układ łopatkowy części 
niskoprężnej turbin wyposażony jest w cztery nowoczesne stopnie w każdym ze 
strumieni (lewym i prawym), z których trzy pierwsze posiadają obandażowane 
łopatki wirnika, zaś stopień czwarty, ostatni zbudowany jest z łopatek 
wolnonośnych. Jak podają autorzy badań [7], mimo dużej standaryzacji turbin 
o mocy 200 MW, projekty wylotu (ostatni stopień i króciec) zawsze pozostają 
sprawą indywidualną, zależną od warunków próżni kondensatora, wynikającej 
z temperatury wody chłodzącej oraz warunków chłodzenia. Trzeba pamiętać, 
że standardowe licencyjne części niskoprężne turbin o mocy 200 MW były  
zaprojektowane dla warunków odpowiadających temperaturze wody chłodzącej 
równej 10°C oraz wynikającej stąd próżni w skraplaczu wynoszącej ok. 
3,4 kPa. Jednakże istniejące w przeszłości , jak również aktualne warunki  
klimatyczne i wodne Polski, ograniczają możliwości uzyskania próżni  
w skraplaczach turbozespołów, w zależności od lokalnych rozwiązań układów 
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chłodzenia. Przy poprawnym stanie urządzeń kondensacyjnych uzyskuje się 
przeciętnie następujące warunki ciśnień w skraplaczu:

•	 w okresie letnim 5,9 – 11,5 kPa,
•	 w okresie zimowym 4-9 kPa.

Oznacza to, iż urządzenia kondensacyjne skraplacza zaprojektowane dla 
ciśnień 3,4 kPa są przeprojektowane i charakteryzują się złą pracą, szczególnie  
w okresie letnim, w elektrowniach z chłodzeniem wewnętrznym. Bierze się to 
stąd, że króćce wylotowe są zaprojektowane na ciśnienie 3,4 kPa i wynikające z 
niego objętościowe natężenie pary równe około 2000 m3/s, zaś w elektrowniach 
o obiegu zamkniętym wody chłodzącej ta wartość waha się od zaledwie 600m3/s 
latem do 1250 m3/s w warunkach zimowych. Z licznych badań i pomiarów na 
króćcach wylotowych od lat prowadzonych w krajowych blokach energetycznych 
wynika , że konsekwencją  wyżej określonych warunków pracy wylotu jest 
wielkogabarytowa niestacjonarność przepływu, prowadząca do obniżenia mocy 
wytwarzanej przez ostatni stopień. Wynika to z faktu, iż para wodna, mając zbyt małą 
objętość właściwą w stosunku do zaprojektowanego przekroju wylotu, nie wypełnia 
całej powierzchni przepływowej. Objawia się to najbardziej w kondensatorze 
 i wlotowych partiach króćca, gdzie powstają wielkogabarytowe oscylacje 
przepływu, przypominające w formie rozciągającej się i kurczącej „sprężyny”  
lewego i prawego strumienia pary. 

W sensie termodynamicznym króciec jest dyfuzorem geometrycznym, w którym 
następuje wyhamowanie przepływu poprzez zastąpienie jego energii kinetycznej 
energią sprężu. Odzysk ciśnienia jest znaczny i sięga 0,5-1,7 kPa, co oznacza, 
że efektywna linii ekspansji w ostatnim stopniu może praktycznie przedłużyć 
się o 0,3 do 1,4 kPa. Problem jest w tym, iż pole ciśnienia nie jest równomierne 
w pierścieniu wylotowym za łopatkami wirnikowymi oraz, dodatkowo,  
nierównomierne pole ciśnienia pulsuje w zależności od gęstości, wynikających 
z wielkogabarytowych bifurkacji przepływu w króćcu i kondensatorze. Oznacza 
to, że niskoczęstotliwościowe zjawiska niestacjonarne propagują się w górę 
przepływu w obszar kanałów międzyłopatkowych, powodując długotrwałe 
przepływy zwrotne pary u podstawy łopatek wirnikowych ostatniego 
stopnia, jak również powodując uszkodzenia krawędzi wylotowej tych łopatek  
u podstawy. Pomiary wykazują, iż propagujące się w górę przepływu pulsacje pól 
ciśnienia, nie są jednakowe po obwodzie pierścienia wylotowego i występują w 
konfiguracji , w której lewa i prawa połówka kanału przepływowego podlegają  
przeciwzamiennym pulsacjom ciśnienia.   
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Z uwagi na wyżej opisaną komplikację ujmowania matematycznego zachodzących 
zjawisk, dla potrzeb projektu, stworzono wzory matematyczne na bazie analiz 
empirycznych. Wszystkie obliczenia skorygowano do wielkości referencyjnych.
Mając świadomość stopnia skomplikowania zachodzących procesów i zjawisk, 
zarówno za ostatnim stopniem turbiny, jak i w samej przestrzeni parowej  
skraplacza, posłużono się  wybiegiem znacznie upraszczającym katorżniczą 
drogę analityczną  i kosztowną modelowania komputerowego, i  wykorzystano 
 wytyczne producenta turbiny i wykonawcy modernizacji części NP, określające 
optymalną sprawność wewnętrzną całej części NP. Na tej podstawie  
stworzono kolejne macierze zależności, będące niejako podstawą dalszych 
rozważań i analizy.

Wyprowadzono zależności charakteryzujące pracę tylko części NP turbiny, i tak:

•	 wyznaczono zależność strumienia pary do części NP 
 od obciążenia całego turbozespołu:

f(mNP, Nel)
•	 wyznaczono zależność ciśnienia pary dolotowej do NP. 
 od strumienia pary do NP. 

g(pNP, mNP)
•	 wyznaczono zależność temperatury pary dolotowej do NP.
  w funkcji strumienia pary do NP.    

h(tNP, mNP)
•	 wyznaczono zależność strumienia pary wylotowej z części NP.
 w funkcji strumienia pa

j(mk, mNP)

Rys. 6.  
Zależności entalpii pary wylotowej  
z części NP od ciśnienia pary  
wylotowej z turbiny



157

Poprawa efektywności energetycznej bloku, w zakresie układów pomocniczych
Omówienie modernizacji pompowni wody chłodzącej w jednej z polskich elektrowni

Skraplacz vel kondensator

Zainstalowany skraplacz typu SF-11420 jest wymiennikiem ciepła  
powierzchniowym. Konstrukcyjnie zbudowany jest z dwóch identycznych  
skraplaczy, w częściach górnych korpusów połączonych ze sobą rurociągiem 
wyrównawczym. Powierzchnię chłodzącą tworzą pęki rurek mosiężnych,  
zawalcowanych w dnach sitowych.

Odprowadzenie skroplin z przestrzeni parowej odbywa się przez otwór  
umieszczony w części dolnej skraplacza. W części górnej wspawana jest 
chłodnica pary zrzutowej, ponadto w części górnej korpusów wmontowane są 
dwie sekcje podgrzewaczy. Zmontowany skraplacz przyspawany jest do dwóch, 
symetrycznie usytuowanych, wylotów turbiny, również symetrycznymi częściami 
górnymi skraplacza. 

Dla tego urządzenia wyznaczono: opór cieplny zanieczyszczeń, stopień zasolenia 
 wody chłodzącej, przewodność cieplna rurki dla kondensatora czystego i dla 
kondensatora w stanie rzeczywistym. 

Dla ekonomicznego sposobu pracy turbiny kondensacyjnej ważnym jest, aby przy 
zmiennych warunkach pracy w kondensatorze, uzyskane zostało zaprojektowane 
ciśnienie.

Odchylenia od wartości zadanej wskazują na nieprawidłowości, takie jak:
•	 zanieczyszczenia,
•	 zatkanie rurek z wodą chłodzącą 
•	 zalanie rur chłodzących od strony kondensatu
•	 wniknięcie powietrza
•	 pęknięcia rurek i mieszanie się czynników obiegu parowego 
 z woda obiegu chłodzącego.

Najlepiej pracę kondensatora opisuje współczynnik przenikania ciepła. Jego 
wartość w granicach spodziewanej tolerancji musi odpowiadać wartości zadanej 
dla danego stanu pracy (obowiązującej dla strumienia masy wody chłodzącej), 
strumieniu ciepła i zmiennej temperaturze wejściowej wody chłodzącej.
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Model matematyczny kondensatora uwzględniał takie parametry jak:

•	 ciśnienie i temperatura pary odlotowej tj. maksymalnie 0,3[m] 
 nad/pod płaszczyzną przekroju turbina/szyjka,
•	 ciśnienie i temperatura kondensatora tj. na poziomie 0,3 – 1,0 m 
 powyżej orurowania kondensatora,
•	 temperatur kondensatu,
•	 stopień przechłodzenia kondensatu,
•	 strumień masy wody chłodzącej,
•	 temperatura wejściowa i wyjściowa wody chłodzącej,
•	 średnica i grubość ścianki rurek, długość i ilość rurek,
•	 ilość dróg wodnych, 
•	 strata ciśnienia wody chłodzącej,
•	 strumień ciepła kondensatora,
•	 współczynnik przenikania ciepła,
•	 opór zanieczyszczeń,
•	 strumień mas przecieków,
•	 zawartość tlenu.

Na podstawie tych danych określono realny współczynnik przenikania ciepła dla 
różnych stanów pracy urządzenia.

Rys. 7.  Schematyczne przedstawienie procesu kondesacji na powierzchni rurki skraplacza [30]
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Wykorzystując zależności teoretyczne i empiryczne wyników z pomiarów, jakie 
na bloku były przeprowadzone, opracowano zależność obciążenia cieplnego  
skraplacza od mocy elektrycznej dla kilku charakterystycznych obciążeń bloku.

Przy użyciu takiego modelu matematycznego prace opisano równaniami 
matematycznymi 3 stopnia uwzględniającymi wpływ obciążenia turbiny,  
temperatury wlotowej wody chłodzącej i wpływ strumienia masowego wody 
chłodzącej. Analizowane wielkości ograniczały się w  obszarze temperatur od 
7,7 do 30 [°C] , od 0,14[bar] do 0,015[bar] w skraplaczu, a z trzeciej strony dla 
przepływów wody chłodzącej od 3750 do 11000 [kg/s].  

Poniżej zestawiono przykładową rodzinę krzywych (dla różnych temperatur wody 
przed skraplaczem) dla obciążenia 180 MW. 

Prostym zabiegiem matematycznym wyznaczono macierz współczynników 
dla równań będących reprezentantem charakterystyki pracy skraplacza do 
całego zakresu (temperatur pośrednich). Dla dalszych analiz optymalizacyjnych 
model matematyczny skraplacza został zastąpiony równaniami opisującymi 
charakterystykę pracy  skraplacza.    

Nie sposób, w tym miejscu, nie poruszyć zagadnień związanych z pomiarem 
ciśnienia w przestrzeni parowej. Błędy wynikające z niepoprawnego  
rozmieszczeni punktów pomiarowych, mogą sięgać od kilkunastu do 

Rys. 8.  Przykład zależności ciśnienia w skraplaczu od przepływu wody chłodzącej dla obciążenia 180MW
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kilkudziesięciu procent oczekiwanej wartości.

Wielopiętrowa budowa i konstrukcja skraplaczy dużej mocy, istnienie na drodze 
przepływu elementów usztywniających konstrukcję, a zarazem zakłócających 
przepływ, to główne przyczyny trudności pomiarowych, polegających przede 
wszystkim na określeniu odpowiedniego kształtu sond pomiarowych oraz na 
znalezieniu odpowiedniego miejsca na ich zainstalowanie. Pomiar ciśnienia 
pary w skraplaczu przedmiot wielu badań, wciąż staje się wyzwaniem. Prób 
prawidłowego pomiaru było i wciąż jest wiele, wśród typowych rozwiązań 
wymienić można [18]:

•	 pomiary ciśnienia dowolnie blisko ścianek korpusu w jednym lub dwóch  
 punktów w przestrzeni między ostatnim stopniem turbiny a rurkami  
 skraplacza,
•	 w pomiarach gwarancyjnych dochodziło do instalacji nawet 24 punktów  
 pomiarowych rozmieszczonych blisko płaszczyzny podziałowej korpusu,  
 a odczyt uśredniano,
•	 wartość ciśnienia określano z pomiarów temperatury pary nasyconej  
 wewnątrz kondensatora (nie zdając sobie za bardzo sprawy, że z uwagi  
 na duże prędkości i obecność fazy ciekłej, panuje stan nierównowagi  
 cieplnej między fazami, stan metastabilny),
•	 stosowano  wewnętrzne perforowane kolektory rurowe,
•	 stosowano sondy kulowe wielootworowe,
•	 „odsuwano się” z pomiarami od linii podziału między turbiną  
 a kondensatorem w dół (zaczerpnięto z norm amerykańskich),
•	 wykorzystywano sondy płytkowe,
•	 zaczęto zwracać uwagę na eliminację pomiarów w obszarach wysokich  
 prędkości czy też lokalnych stref zawirowania spowodowanych  
 przeszkodami w skraplaczu (jednak wciąż nie podając sposobu  
 weryfikacji).

Ostatecznie rekomendacje poszły w stronę wielootworowych sond koszykowych, 
nieczułych na kierunek przepływu i fal uderzeniowych oraz cieni aerodynamic-
znych za usztywnieniami.    
 
Zaczęto też baczniej przyglądać się samym przyrządom mierzącym  i 
przetwornikom. Stwierdzono, że dla właściwej oceny pracy turbiny, w 
szczególności jej sprawności, konieczna jest przede wszystkim wielkość ciśnienia 
statycznego w kondensatorze, co z uwagi na duże prędkości (nawet do 200m/s) w 
przestrzeni parowej nie jest łatwe.
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Stąd niezwykle istotna jest konieczność dokładnego pomiaru rzeczywistej 
wartości ciśnienia w skraplaczu, a z drugiej strony obliczania wartości próżni 
osiągalnej w konkretnych warunkach pracy turbiny[19]. Niewielkie pogorsze-
nie próżni lub niewielki błąd w jej wyznaczaniu wpływa znacząco na sprawność, 
tudzież na ocenę sprawności przemian.

Pompy

Chcąc dostosować pompę do zmiennych warunków pracy, niemożliwym jest do-
starczenie takiej pompy, która, przy stałych obrotach, pracowałaby optymalnie 
w każdej sytuacji. Można co najwyżej minimalizować straty dobierając pompę do 
najczęściej występującej kombinacji parametrów.

Istnieje kilka metody regulacji parametrów [1, 9, 10]:

•	 regulacja przez dławienie - nie wymaga wysokich nakładów
 energetycznych, ale też nie przynosi dobrych efektów energetycznych,
•	 regulacja upustowa,
•	 regulacja przez zmianę prędkości obrotowej – poprzez zmianę 
 charakterystyki pompy wskutek zmian jej prędkości,
•	 regulacja przez zmianę liczy pomp pracujących równolegle (nie jest to 
 metoda regulacji pojedynczej pompy, lecz całej pompowni) – zaletą tej 
 metody jest niski koszt, natomiast wadą to, że pompy o mniejszych 
 wydajnościach  z reguły mają sprawności gorsze niż jedna większa 
 pompa je zastępująca,
•	 stosowana dla pomp diagonalnych i śmigłowych:
 •	 regulacja	przez	zmianę	kąta	ustawienia	łopatek	
  kierownicy wlotowej,
	 •	 regulacja	przez	zmianę	kąta	ustawienia	łopatek	wirnika.

Rzeczywistość dodatkowo pokazuje, że w przypadku dużych inwestycji pompy 
często traktowane są jako drugorzędne maszyny pomocnicze i z tego powodu 
ich doborowi nie poświęca się tyle uwagi co najważniejszym urządzeniom [31], 
a jeśli już, to nadmierna ostrożność prowadzi do mało optymalnych rozwiązań. 
Pomimo, że metody obliczania charakterystyki układu są teoretycznie znane, 
to istnieje jednak zakres niepewności w szacowaniu oporów przepływu. Z tego  
powodu, aby uniknąć takiej sytuacji, że pompa nie da oczekiwanej wydajności, 
projektanci z reguły dobierają ją z pewnym nadmiarem wysokości podnoszenia. 
Jeśli zapas ten jest nadmierny, to pompa „ucieka” na wyższe wydajności, 
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wychodząc z optymalnego  zakresu pracy. 

Przy okazji pomp, nie sposób pominąć wzmianki o kawitacji. Kawitacja jako 
zespół zjawisk towarzyszących przepływowi cieczy, pełgających na powstawaniu, 
a następnie zanikaniu wypełnionych parą i gazem obszarów nieciągłości  
i przepływu w postaci pęcherzyków i pęcherzy. Pęcherzyki powstają  
w miejscach, gdzie ciśnienie płynącej cieczy spada miejscowo do wartości nieco 
niższej od jej ciśnienia parowania w danej temperaturze, zanikają zaś w innych  
miejscach w których ciśnienie płynącej cieczy rośnie do wartości przewyższającej 
ciśnienie parowania. Kawitacja związana jest z ruchem cieczy, a w związku z tym, 
 z dynamicznym spadkiem ciśnienia i pojawia się w miejscach lokalnego  
wzrostu prędkości  lub jej silnego zawirowania. Okres tworzenia się pęcherzyka  
kawitacyjnego i czas jego trwania wynoszą tysięczne części sekundy, czas 
zasklepiania jest jeszcze o rząd wielkości krótszy. Kondensacja pary, związana 
z gwałtownym zanikaniem pęcherzyka, ma charakter implozji, której towarzyszy 
lokalny przyrost ciśnienia rzędu kilkuset mega paskali. Częstość implozji sięga 
25kHz [10].

W tutejszym układzie pompy wody chłodzącej pracowały w obszarze kawitacji, 
której skutki pomniejszano poprzez  wprowadzanie niewielkich objętości  
powietrza (ok. ~ 0,0003 Qn) do rury ssawnej, w celu amortyzacji uderzeń 
pękających pęcherzyków pary. 

Rys. 9.  Wirnik pompy diagonalnej wody chłodzącej – efekty kawitacji.
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Nowa pompa

Pionowa regulacyjna pompa diagonalna 1400-BQDV przeznaczona jest do 
pompowania wody chłodzącej w elektrowniach. Pompa umożliwia regulację  
i wyposażona jest w łopatki obrotowe wirnika. Przez zmianę nastawienia  
pozycji łopatek można osiągnąć znaczną zmianę parametrów, tj. zasadniczą 
zmianę przepływu przy stosunkowo małej zmianie energii jednostkowej 
(wysokości podnoszenia). Po stronie ssania, pompa jest podłączona do  
kolana ssącego. Wysokość poziomu w zbiorniku przed kolanem powinna zawsze 
znajdować się ponad wirnikiem o wielkość tzw. napływu, która jest w dokumentacji 
projektowej.

Pompa składa się z pięciu podstawowych grup montażowych:
•	 stojan pompy,
•	 wirnik,
•	 wałek z cięgnem regulacyjnym,
•	 łożysko oporowe,
•	 przekładnia z mechanizmem regulacyjnym.

Rys. 10.  Widok na pompę z regulacją kata ustawienia łopatek [materiały reklamowe producenta]
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Diagonalny wirnik pompy, z ośmioma łopatkami obrotowymi. Łopatki  
umieszczone są w piaście wirnika, w łożyskach ślizgowych. Łopatki obracane 
są za pomocą dźwigni, cięgien z przegubami kulistymi i rozety regulacyjnej. 
Rozeta podłączona jest do cięgna regulującego, które poprzez przesuw osiowy  
doprowadza do obrotu łopatek.

Pompa zastąpiła pompę 140D40 o numerze stacyjnym 12PW2.

Stara pompa

Pompa o numerze stacyjnym 12PW1, to pompa typu 140D40-6-J51/08 produkcji 
Warszawskiej Fabryki Pomp. 

Pompy przeznaczone w energetyce do przetłaczania wody chłodzącej. Są  
pompami diagonalnymi, wirowymi, jednostopniowymi, pracującymi w układzie 
pionowym. Część przepływową pompy stanowią: króciec ssawny osadzony  
w stropie kanału doprowadzającego wodę, kierownica, rura ssawna.

Podstawowe dane to:
•	 Nominalna wydajność Q= 15250 m3/h
•	 Wysokość podnoszenia H=21 m
•	 Prędkość obrotowa n=460 obr/min

Rys. 11.  
na wirnik pompy z regulowanymi 
łopatkami [materiały reklamowe 
producenta]
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Warunkiem poprawnego doboru pomp 
do istniejącego układu jest właściwe, pod 
względem hydroenergetycznym, wyliczenie 
układu pompowego. Najczęściej uzyskuje się 
to przez określenie charakterystyki układu 
pompowego Hwu(Q). 

Aby to zadanie wykonać poprawnie należy 
określić dla rozpatrywanego układu:
•	 maksymalne , minimalne i pośrednie  
  przepływy,
•	 wysokość statyczną zarówno po
  stronie ssania jak i tłoczenia, 
•	 wysokość strat hydraulicznych wraz 
  z określeniem charakteru przyrostu  
  strat hydraulicznych w miarę  
  powiększającego się przepływu tzn.  
  znalezienie funkcji :       H=f(Q)

Budowa charakterystyki drogi hydraulicznej 
wymagała wyznaczenia oraz znajomości cech 
poszczególnych elementów składowych, na 
którą składały się:
•	 strona wodna skraplacza,
•	 chłodnie kominowe wraz  z układem  
  dystrybucji wewnątrz,
•	 rurociągi doprowadzające wodę 
  z studni ssawnej baseny chłodni do 

  pomp oraz  z pomp do skraplacza, 
i ze skraplacza do chłodni. Układ ten zawiera dodatkowe i typowe dla tego rodzaju 
instalacji elementy jak armatura, kształtki, kolektory i rurociągi łączone zarówno 
szeregowo, jak i  równolegle.

Współpraca równoległa zachodzi wtedy, gdy co najmniej dwie pompy tłoczą 
ciecz do wspólnego przewodu. Wydajność kilku pomp pracujących równolegle 
jest zawsze mniejsza od sumy wydajności pomp pracujących niezależnie, co jest  
spowodowane wzrostem oporów hydraulicznych w przewodach proporcjonalnie 
do kwadratu natężenia przepływu. 
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Pole zasięgu stosowalności jest to pole w układzie współrzędnych Q-H  
ograniczone dwoma skrajnymi charakterystykami przepływu i dwoma liniami 
jednakowej sprawności, z lewej i prawej od linii maksymalnej sprawności. Pole 
zasięgu gwarantuje ekonomiczną pracę pompy w każdym swoim punkcie.

W przypadku opisywanej modernizacji metodologia wyznaczenia zastępczej 
charakterystyki nabiera ciekawszej formy.

Uwzględniając zdolność pomp wirowych do samoczynnego nastawiania 
przepływu, w zależności od oporu w instalacji, jaki pompa musi pokonać,  
oraz uwzględniając zdolność zmiany charakterystyki pompy poprzez zmianę 
kąta nachylenia łopatek wirnikowych, wykreślono charakterystykę pompy  
w obszarze regulowanej wydajności. Charakterystykę   wykreślono tak, aby  
sumaryczna charakterystyka przepływu obupomp pokryła wysokości oporów 
przepływu w rurociągach.

Rys. 13.  
Przykład budowy 
charakterystyki zastępczej 
dwóch pomp pracujących 
równolegle

Rys. 14.  
Charakterystyka  
układu pompowego  
podczas równoległej  
pracy obu pomp 
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Zieloną linią przerywaną (A-B-C-D) przedstawiono wysokość strat Hr [m]  
w rurociągu. Linią czerwoną (E-F) przedstawiono charakterystykę starej pompy. 
Linią zieloną (C’-D’) przedstawiono charakterystykę pracy nowej pompy, którą 
uzyskano poprzez taką regulację kąta obrotu łopatek wirnika pompy, aby  
sumaryczna charakterystyka obu pomp, pokryła straty oporu w rurociągu (C-D). 
Ciągłe linie niebieskie są efektem sumowania charakterystyk starej pompy i linii 
odpowiadających stałym kątom pochylenia łopatek w nowej pompie. 

Pompa dostosowując punkt pracy do założonych oporów przepływu, zmniejsza 
tym samym zakres regulacji wydajności pompy. Zakres regulowalności pompy 
mieści się w przedziale wydajności 2017-3869 kg/s, poprzez odpowiednie  
nastawienie kąta łopatek wirnikowych.

Chłodnia 

W elektrowniach z chłodzeniem obiegowym stosuje się hiperboloidalne chłodnie 
żelbetowe. Dla turbiny z obiegowym systemem chłodzenia, wyposażonym  
w chłodnię mokrą, próżnia w kondensatorze jest uzależniona od temperatury  
wilgotnego termometru  psychometru tpr umieszczonego w powietrzu  
atmosferycznym tj. od granicy chłodzenia, strefy chłodzenia wody obiegowej oraz 
spiętrzenia temperatury w kondensatorze.

Całkowita różnica temperatura Rt2 jest uzależniona od wyżej podanych  
czynników oraz od wielkości chłodni, jak i jej stanu technicznego [21].

Rys. 15.  
.Rozkład temperatury  
w chłodni i w kondensatorze  
z chłodzeniem  
obiegowym [21] 
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Z parametrów otoczenia największy wpływ na prace bloku ma temperatura 
 i wilgotność powietrza. Mniej istotne, choć nie bez znaczenia, są prędkość wiatru 
i ciśnienie barometryczne.

Chłodnia kominowa była wyłączona z zadań modernizacyjnych i nie wykonywano 
żadnych zmian w organizacji rozpływu wody w koronie wodorozdziału. 

Wszystkie powyższe analizy i obliczenia prowadziły do określenia tablicy bilansu 
mocy turbiny i pompy (konsekwencji) na okoliczność zmiany ciśnienia  
w skraplaczu.

1. Na podstawie wyznaczonego zakresu przepływu wody chłodzącej  
 dla obu pomp oraz odpowiadający mu poborowi mocy, określono 
 moc przy wzroście przepływu wody chłodzącej.

2. Określono zmianę mocy turbiny, która to zmiana jest konsekwencją,  
 obniżenia ciśnienia w skraplaczu.

3. Zbilansowano wartości przyrostów mocy pompy i przyrostów (lub  
 spadków) mocy na turbinie.

Poniżej zestawiono 3 wykresy, pomocne w zobrazowaniu obranej koncepcji  
zagadnienia. Górny wykres przedstawia przebieg poboru mocy przez obie pompy 
w funkcji przepływu wody chłodzącej. Dolny lewy wykres przedstawia związek 
między ciśnieniem w skraplaczu a entalpią pary wylotowej, której zmiana  
odpowiada określonej zmianie mocy turbiny. Na wykresie tym zaznaczono 

Rys. 16.  
Wpływ temperatury  
powietrza atmosferycznego  
na temperaturę wody 
schłodzonej w chłodni  
kominowej [6] 
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wartość mocy jaką uzyska się przy zmianie entalpii o 40kJ/kg. Dolny prawy wykres  
przedstawia rozkład wartości ciśnienia w skraplaczu w zależności od przepływu  
i temperatury wody chłodzącej. Na wykresie tym zaznaczono obszary pracy 
pomp (dla pracy jednej pompy, obu pomp poza zakresem regulacji, obu pomp w 
zakresie regulacji), zaznaczono linią przerywaną wartość ciśnienia, dla którego 
para wylotowa z turbiny osiąga najniższą entalpię oraz przedstawiono linię  
regulacji (linia przechodząca przez punkty z rzymskimi oznaczeniami), według 
której przepływ wody chłodzącej pod względem wydatków mocy turbiny i pompy 
jest najkorzystniejszy.

Przedstawiona analiza pozwala oszacować, dla określonych warunków  
pracy, wartość przepływu wody chłodzącej, dla której przyrost mocy pobranej 
na przepompowanie danej ilości wody jest wyrównany przez przyrost mocy na 
turbinie. Granicę tego stanu określono poprzez tzw. linię  „Zerowego bilansu 
przyrostów”. 

Uwzględniając wszystkie opisane powyżej zależności oraz optymalną wartość 
próżni w skraplaczu, wyznaczono taką jej wartość, której dalsze zwiększanie 
powodowałoby tylko zwiększenie mocy na pompowanie, a efekt na turbinie byłby 
porównywalnie mniejszy lub nawet odwrotny.

Rys. 17.  
Przykładowa interpretacja tablicy zależności dla mocy 160 MW
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… niejedno „ale”

Jest też dobrą okazją, aby odnieść się do pojawiających się  w doniesieniach 
branżowych [13]  informacji. Przedstawia się, że pierwotnie zakładano, przy  
niskim obciążeniu i niskiej temperaturze wody chłodzącej, pracę jednej pompy. 
Jako autor obliczeń cieplno przepływowych na etapie projektu wstępnego, 
i później doboru pompy i opracowaniu tablicy zależności pracy regulacyjnej 
oraz jako członek zespołu projektantów wykonujących projekty wykonawcze 
dla tego zadania, pragnę zdementować, że na etapie oddawania projektów nie 
brano pod uwagę pracy podczas normalnej eksploatacji którejkolwiek pompy 
jako samodzielnej. Taka praca jest w pewnych wariantach może energetycznie 
uzasadniona, ale wymaga większej modernizacji układu rozdziału wody przed  
i za pompami, a przed kondensatorem. Praca z jedną pompą powoduje problemy 
w nierównomiernych rozpływach wody do skraplaczy, a dodatkowo, w dłuższej 
eksploatacji, powodować może korozję podszlamową rurek skraplacza.

Z uwagi na indywidualny charakter obliczeń, z dużą ostrożnością należy również 
adaptować wyniki i wnioski z powyższych obliczeń na sąsiednie bloki  lub na 
bloki w innych elektrowniach, z uwagi na inną konfigurację drogi hydraulicznej 
chłodnia – pompy – skraplacz, oraz inne charakterystyki części NP turbiny.

… a dla tych podmiotów, które chciałyby wyniki opisanej metodologii wdrożyć na 
swoim „podwórku” informuję, iż rozwiązanie doczekało się zgłoszenia paten-
towego i może być udostępnione na zasadach licencji, chyba że, zgodnie  ust.3 
art. 63 Rozdziału 5 ustawy „Prawo własności przemysłowej” [22] minie 20 lat.

Rys. 18.  
Dokumenty projektu 
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Czas pomiarów,  testów i prób

Wykonano wiele przeliczeń, symulacji i analiz, których szczegółowe omówienie 
byłoby zbyt obszerne.  

W miesiącach październik/listopad 2004 przeprowadzano badania jako pierwszy 
etap cieplno-przepływowej analizy układu.

Do badań wykorzystana została aparatura pomiarowa zainstalowana stale 
na bloku nr 12 i służąca pomiarom eksploatacyjnym. Do pomiaru przepływu  
wykorzystano istniejące w starym układzie przepływomierze kolanowe  
oraz wykorzystano dwa nowo zainstalowane przepływomierze ultradźwiękowe.

Wskazania przyrządów odczytywane były z pulpitu sterowniczego bloku, 
wchodzącego w skład systemu PROCONTROL, oraz z lokalnych wskazań dla 
przepływomierzy ultradźwiękowych. 

Badania przeprowadzono na w/w przyrządach z uwagi na to, że późniejsze  
prowadzenie automatyki oparte będzie właśnie na pomiarach eksploatacyjnych.    

Badania przeprowadzano dla różnych stanów pracy przy postoju bloku wg 
poniższego harmonogramu:

a) dnia 01.10.2004 – rozruch pompy PW2, podnoszenie wydajności 
 (PW1 w postoju),
b) dnia 22.10.2004 – podnoszenie wydajności pompy PW2 
 (PW1 w postoju),

Rys. 19.  
Schemat układu wraz  
z zaznaczonymi punktami 
pomiarowymi  
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c) dnia 24.10.2004: 
 •	 praca pompy PW1 (PW2 w postoju) i stopniowe otwieranie 
  przepustnicy na tłoczeniu,
 •	 praca pomp PW1 i PW2 z podnoszeniem wydajności PW2,
 •	 praca pompy PW2 (PW1 w postoju) obniżanie wydajności PW2, 
d) dnia 25.10.2004 – podnoszenie wydajności PW2 (PW1 w postoju),
e) dnia 26.10.2004: 
 •	 praca pompy PW1 (PW2 w postoju) i stopniowe otwieranie prze 
  pustnicy na tłoczeniu,
 •	 praca pomp PW1 i PW2 z podnoszeniem wydajności PW2,
f) dnia 27.10.2004 – praca pompy PW2 (PW1 w postoju) 
 z obniżaniem wydajności,
g) dnia 19.11.2004 (po pierwszej zmianie zakresu pracy PW2) : 
 •	 praca pomp PW1 i PW2 z podnoszeniem wydajności PW2,
 •	 praca pompy PW2 (PW1 w postoju) obniżanie wydajności PW2,
 •	 praca pompy PW1 (PW2 w postoju) i stopniowe otwieranie 
  przepustnicy na tłoczeniu,
h) dnia 26.11.2004 (po drugiej zmianie zakresu pracy)  - praca pompy 
 PW2 (PW1 w postoju) obniżanie i podnoszenie wydajności PW2.
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•	 odczyty pomiarów chwilowych,
•	 brak uwzględnienia niepewności pomiarów i błędów,
•	 korzystanie z aparatury obiektowej,
•	 przeprowadzane prace z dostrajaniem układów AKPiA.

Po roku eksploatacji , wymieniono moduł sterowania kątem ustawienia łopatek, 
przy okazji której wykonano serię kolejnych badań. 

Rys. 21.  Zestaw charakterystyk dla różnych konfiguracji pracy pomp
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Rys. 22.  Charakterystyki H(m) dla różnych konfiguracji pracy pomp

Rys. 23.  Charakterystyki I(m) dla różnych konfiguracji pracy pomp



175

Poprawa efektywności energetycznej bloku, w zakresie układów pomocniczych
Omówienie modernizacji pompowni wody chłodzącej w jednej z polskich elektrowni

W dniach 06-10 grudnia 2004 na zlecenie Elektrowni niezależna firma  
pomiarowo-badawcza mająca doświadczenie z pomiarach energetycznych 
przeprowadziła analizę pracy układu pompowego wody chłodzącej oraz badania 
wskaźników pracy turbozespołu i bloku w różnych warunkach pracy układu wody 
chłodzącej [27].

Cel i zakres pomiarów obejmował:

•	 wyznaczenie charakterystyk pracy pomp wody chłodzącej,
•	 wyznaczenie rozpływów wody chłodzącej na połówki skraplacza  
 w warunkach współpracy równoległej dwóch pomp i zmiana wydajności 
 „pompy regulowanej”,
•	 wyznaczenie zakresu zmian wydajności układu pompowego i poboru 
 mocy elektrycznej przez silniki obu pomp,
•	 podanie warunków i zakresu ekonomicznej regulacji ilości wody 
 chłodzącej, przy wykorzystaniu równolegle prowadzonych pomiarów 
 całego turbozespołu i bloku.

Jedne z istotniejszych wniosków płynących z pomiarów to:

1. Różnica rozpływów na obie połówki skraplacza przy maksymalnej pracy 
 zespołu pomp (ustawienie łopatek na +12°) wynosiła 18 [m3/h], co 
 można uznać za przepływ różny, bo stanowi 0,13% różnicy między  
 strumieniem obu połówek.

2. Różnica rozpływu na obie połówki skraplacza przy minimalnej pracy 
 zespołu pomp (ustawienie łopatek na -1,6°) wynosiła 533 [m3/h],  
 co stanowiło 4,7% różnicy między strumieniem obu połówek.

3. Wyznaczanie charakterystyk obu pomp wykazały iż stara pompa jest  
 w dobrym stanie technicznym,  natomiast wyniki pomiarów wskazują na 
 jeszcze lepsze niż podane przez producenta osiągi.

4. Układ osiąga regulacyjność w zakresie 100% do 82% przepływu  
 znamionowego, co skutkuje obniżeniem mocy elektrycznej o 677 [kW],  
 czyli o 30%.

5. W badanym zakresie zmian obciążenia turbiny, praca regulacyjna obu 
 pomp, w porównaniu z maksymalną ich wydajnością, daje poprawę 
 ekonomii pracy turbozespołu, odpowiadającą zmniejszeniu jednost 
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 kowego zużycia ciepła przez turbozespół i zwiększa moc turbozespołu  
 od 500 do 840 [kW].
6. Dodatkowym pozytywnym zjawiskiem jest brak konieczności podawania 
 powietrza na ssanie nowej pompy, co dodatkowo podnosi efektywność 
 wymiany ciepła w kondensatorze.

„…i to już koniec …” ?

Mając na uwadze praktycznie kończący się proces wycofywania 120-tek  
oraz tempo odstawień 200-tek, parafrazując słowa księdza Jana Twardowskiego,  
a może już głosem wołającego na puszczy zawołam: „Spieszmy się modernizować 
nasze 200-tki, bo tak szybko znikają”.

Istnieją programy wsparcia w postaci Białych Certyfikatów, których przedstawioną 
modernizację można zgłosić do corocznych przetargów URE, co może stanowić 
swoistego rodzaju zachętę oraz przyczynić się do jeszcze większej poprawy stopy 
zwrotu inwestycji.

Artykuł ten jest tylko próbą naświetlenia zagadnień związanych z optymalizacją 
pracy układu wody chłodzącej i miał na celu tylko zasygnalizowanie, że są  
jeszcze niewykorzystane obszary, w których można efektywnie znaleźć 
oszczędności. Chcąc to szczegółowo przedstawić, należałoby napisać cykl 
artykułów lub jedną  monografię.

… a ukrócając rodzące się co jakiś czas dyskusje na temat opłacalności  
i sensowności tej modernizacji,  podsumowując ten kierunek modernizacji, 
niech będzie fakt, iż w roku 2003 w elektrowni podejmowaliśmy pierwszą próbę  
takiego rozwiązania nie mając pewności, i że się uda, i że zapoczątkuje ona proces  
kolejnych modernizacji (co jest najlepszą rekomendacją). Choć mało kto pamięta, 
że ZRE Katowice SA tworzyło front tych zadań.    

Mimo, iż pierwszą pionierską modernizację wykonano w latach 2002/2003, 
to jej założenia stanowią moim zdaniem wciąż atrakcyjne źródło inspiracji  
i oszczędności na pozostałe bloki. 
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Adam Dragon
ZRE Katowice SA

Wydział Turbin i Generatorów

 W roku 2012 ZRE Katowice SA podpisały dwa niezależne kontrakty  
realizowane na tym samym obiekcie energetycznym mające wspólny cel –  
dostosowanie układów istniejącego turbozespołu parowego typu 10CK60 do 
nowych wymagań, pozwalających na dalszą min. 25-letnią eksploatację tej  
jednostki, we współpracy z nowym kotłem bio-masowym montowanym  
w ramach inwestycji pt : „Budowa odnawialnego źródła energii w TAURON  
Wytwarzanie SA - Elektrownia Jaworzno III”.

 Przedmiot kontraktu głównego, gdzie ZRE Katowice SA pełniło rolę 
Głównego Wykonawcy, dotyczył modernizacji turbiny o oznaczeniu stacyjnym 
TG-1  wraz ze skojarzonymi  urządzeniami i instalacjami pomocniczymi (rys.1). 
Prowadzone działania obejmowały swoim zakresem:

•	 szeroko pojęty inżyniering, w ramach którego, prowadzone były prace  
 projektowe w zakresie nowych i remontowanych instalacji, i to zarówno  
 po stronie konstrukcyjnej, jak i technologicznej,

•	 realizację i koordynację prace montażowych, jak również  remontowych,  
 w pełnej synchronizacji z harmonogramem dostaw nowych  
 komponentów urządzeń i instalacji,

•	 rozruch i uruchomienie urządzeń i układów maszynowni skojarzonych  
 z turbozespołem TG-1, zarówno w zakresie branży mechaniczno- 
 technologicznej, jak również branży elektrycznej oraz instalacji  
 kontrolno-pomiarowej wraz z  automatyką sterującą objętych zakresem  
 układu OZE. 
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 Drugi kontrakt ZRE Katowice  SA dotyczył wykonania prac i dostaw 
związanych z zabudową nowego generatora dla turbiny o tym samym numerze 
stacyjnym (rys.2).

 Głównym celem modernizacji turbozespołu wraz z układami  
skojarzonymi było przystosowanie istniejących układów  do wymagań nowego 
kotła biomasowego wraz z utrzymanie mocy znamionowej turbozespołu na  
poziomie co najmniej 50 MWe oraz przedłużenie żywotności  eksploatowanych 
 już  instalacji  na okres  co najmniej 200 000 godzin (25 lat). Ponadto  
modernizacja miała na celu zagwarantowanie wysokiej niezawodności ruchowej 
turbiny wraz z instalacjami pomocniczymi w celu produkcji i sprzedaży „zielonej 
energii”, jak również   zwiększenie bezpieczeństwa pracy i komfortu obsługi.

Rys. 1.  Modernizowana turbina typu 10CK60

Rys. 2.  
Nowy generator typu 
50WZ18Z-044
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Prace realizowane przez ZRE Katowice SA obejmowały swoim zakresem:

1) modernizację turbiny TG-1 i układów pomocniczych,
2) modernizację układu rurociągów parowych i zbiorników wody
 zasilającej,
3) modernizację układu wody chłodzącej,
4) modernizację układu regeneracji wysokoprężnej i wody zasilającej,
5) modernizację układu próżniowego.

Natomiast do zakresu dostaw realizowanych przez ZRE Katowice SA, w ramach  
prac modernizacyjnych prowadzonych w obrębie turbiny oraz skojarzonych 
układów pomocniczych  bloku nr 1 , należały:

•	 kompleksowe instalacje rurociągowe (parowo-wodne), uzbrojone  
 w odpowiednie zawieszenia i podpory , zaprojektowane w oparciu  
 o przeprowadzone przez ZRE Katowice SA analizy kompensacji  
 i obliczenia wytrzymałościowe,
•	 kompletne zestawy armatur współpracujące z inteligentnymi  
 siłownikami sterowanymi zdalnie z systemu nadrzędnego w oparciu  
 o dane z układów kontrolno-pomiarowych dostarczonych,  
 uruchomionych i zsynchronizowanych również przez ZRE Katowice SA,
•	 nowy układ regeneracji wysokoprężnej pracujący w oparciu o nowe  
 wymiennik oraz  trójdrogowe zawory sterowane kondensatem, 
•	 kompletną instalację kontrolno-pomiarową licznika ciepła do rozliczeń  
 zewnętrznych, wyposażoną w przepływomierz ultradźwiękowy,
•	 fabrycznie nowe agregaty pomp próżniowych,
•	 fabrycznie nowe  pomp wody chłodzącej (obiegowej),
•	 nowe serwomotory oraz łożyska nośne  typu X ( czteroklinowe) 
 dla turbiny,
•	 nowe zestawy wirujące pomp wody zasilającej typy 15Z33 wraz 
 z nowymi elektrohydraulicznymi układami sterowania ich prędkością 
 obrotową oraz chłodnicami olejowymi, filtrami wody zasilającej oraz 
 automatycznymi zaworami minimalnego przepływu.

Modernizacja turbiny TG-1

Istniejący turbozespół oparty o turbinę ciepłowniczo - kondensacyjną typu 
10CK60 uruchomiony po raz pierwszy w 1995 roku,  przepracował tylko 50 tys. 
godzin, czyli niespełna 6 lat. Dalsza eksploatacji turbiny w ramach jednostki 
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OZE zakładała głównie dalszą pracę kondensacyjną, ale z możliwością pracy 
ciepłowniczej.  

Główne prace  dotyczące samej turbiny oraz układów około turbinowych objęły 
swoim zakresem :

•	 modernizację układu regulacji,
•	 modernizacja regulacji temperatury oleju smarnego,
•	 modernizacja i naprawa wirnika,
•	 modernizacja instalacji parowych,
•	 wymianę łożysk turbiny na łożyska typu X,
•	 remont kapitalny elementów układu przepływowego.

Modernizacja układu regulacji i oleju smarnego

Istniejące zawory regulacyjne były wyposażone w serwomotory jednostronnego 
działania sterowane przez jeden przetwornik elektrohydrauliczny (PEH)  
i posiadały odwodzenie typu dźwigniowo-sprężynowego z krzywką odwodzącą. 
Modernizacja polegała na zastąpieniu serwomotorów, wraz z ich układem  
sterowania, nowymi serwomotorami hydraulicznymi jednostronnego działania  
z odwodzeniem elektronicznym sterowanym  zaworem proporcjonalnym  
Vickers.

Rys. 3.  Nowy serwomotor regulacyjny typu STAE
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uzbrojonych dodatkowo, z uwagi na pionową zabudowę,  w chłodnicę  
ograniczającą wpływ ciepła (rys.3), a w miejscu zdemontowanego przetwornika  
zainstalowano wzmacniacz spływu (rys. 4), którego zadaniem jest odcięcie 
dopływu oleju roboczego do zespołu wykonawczego układu regulacji,  
po zaniku ciśnienia oleju w linii zabezpieczeń i szybkie zdrenowanie oleju  
z rurociągu oraz zespołu wykonawczego.

Modernizacja układu regulacji temperatury oleju smarnego

 Istniejący układ rurociągów oleju smarnego  rozbudowano również  
o sterowany z systemu nadrzędnego,   trójdrożny zawór mieszalnikowy (rys. 
5), celem zwiększenia zakresu regulacyjności temperatury oleju smarne-

go (rys. 6),   a w ramach podniesienia kom-
fortu obsługi,  zmodyfikowano istniejące 
chłodnice olejowe umożliwiając demontaż 
komór wodnych bez utraty szczelności po  
stronie olejowej, co usprawni procedurę kontroli 
szczelności oraz ułatwi naprawę w przypadku 
awarii. 

Rys. 4.  Wzmacniacz spływu

Rys. 5.  Trójdrogowy regulator temperatury oleju 

Rys. 6.  
Układ regulacji 
temp. oleju 
smarnego 
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Naprawa i modernizacja wirnika

W wyniku przeprowadzonych procedur diagnostycznych na wirniku trubiny 
stwierdzono uszkodzenia w obrębie stopnia A22 grożące poważną awarią (rys. 
7 i 8). Ujawnione nieciągłości o charakterze zmęczeniowym, zlokalizowane na 
stopkach łopatek a przebiegające w kierunku obwodowym, groziły odłamaniem 
części roboczej łopatek, w przypadku  dalszej eksploatacji,  co  przesądziło  
o konieczności wymiany uszkodzonych łopatek na nowe. 

Rys. 7.  Pęknięcie stopki łopatki  stopnia A22 w świetle UV

Rys. 8.  Pęknięcie stopki łopatki  stopnia A22 w świetle UV
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Z uwagi na lokalizację wad, w oparciu o dane ustalone przy analizie przyczyn 
awarii na sąsiedniej  turbinie o  podobnej geometrii układu przepływowego,  
dokładnej kontroli poddano również węzeł osadzenia łopatek stopnia A22 wrąb 
tarczy wirnikowej. Dokładna kontrola defektoskopowa, z wykorzystaniem metody 
Phased Array, ujawniła w obszarze wrębu i wewnętrznej strony zaczepów stopek 
łopatek tego stopnia, liczne pęknięcia o charakterze zmęczeniowym (rys. 9).

W oparciu o zdobyte doświadczenia ZRE Katowice SA przeprowadziły naprawę 
wirnika w oparciu o innowacyjną metodę odbudowy uszkodzonego wrębu 
metodą spawalniczą (rys. 11 i 12). Metoda polega na usunięciu części tarczy 
wirnika poniżej dna wrębu, a następnie jej zautomatyzowanemu napawaniu 
po podgrzewie. Proces kończy odpowiednia obróbka termiczna napoiny oraz  
odtworzenie geometrii wrębu przy pomocy obróbki skrawaniem. Zaletą tej 
metody naprawy jest bardzo głębokie wtopienie  w materiał rodzimy oraz  
uzyskanie napoiny o udarności przewyższającej udarność materiału rodzimego. 
Na  powyższą technologię naprawy wirników - metodą łuku krytego -  ZRE  
Katowice SA uzyskało certyfikat i uprawnienia TUV. 

Rys. 9  Uszkodzenia zaczepu na tarczy wirnikowej stopnia A24
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W tym przypadku dodatkowo, celem ograniczenia możliwości drgania łopatek  
jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny powstania pęknięć, zmodernizowano 
geometrię i wzmocniono stopki nowo wykonywanych łopatek.

Modernizacja instalacji parowych

Podstawową przyczynę modernizacji układów rurociągów parowych, stanowiła 
konieczność  odseparowania istniejących instalacji pracujących dotychczas  
w układzie kolektorowym kotłów węglowych,  celem zapewnienia niezależności  
i zagwarantowania pełnego odseparowania jednostki OZE od źródeł węglowych.   
W tym celu zaprojektowano, dostarczono i zmontowano kompletne instalacje  
 i  układy uzbrojone  w aparaturę pomiarową  i armaturę zdalnie sterowaną, 
w zakresie doprowadzenia pary z III-go  upustu turbiny do podgrzewacza  

Rys. 11.  Stanowisko do spawania wirników turbin

Rys. 13.  Odtworzenie geometrii wrębu

Rys. 12.  Odbudowa tarczy wirnika  
 metodą spawania
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Rys. 14.  Rurociąg układu zasilania parą podgrzewacza powietrza nowego kotła

Rys. 15.  Rurociąg zasilania parą   
 stacji odgazowania wody

powietrza nowego kotła (rys. 14), jak również zasilania parą z  II-go upustu turbiny   
dwuzbiornikowej stacji odgazowania (rys. 15). 

Z uwagi na zbyt małą retencję jednego zbiornika wody zasilającej, podjęto 
decyzję o konieczności zwiększenia objętości, poprzez połączenie 2 istniejących 
zbiorników wody zasilającej po stronie 
parowej i wodnej. Oba zbiorniki uzbrojono w 
niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową  
i w pełnie zautomatyzo-
wane stacje sterujące za 
pośrednictwem inteligen-
tnych siłowników 
przepływem pary 
na tzw. poduszkę 
ciśnieniową 
i barbotaż 
(rys. 15).

Modernizacja układu wody chłodzącej ( obiegowej)

 Dla potrzeb spełnienia założeń przedłużenia żywotności urządzeń 
i instalacji  wchodzących w skład nowej Jednostki Wytwórczej OZE, konieczna 
była modernizacja, a ściślej mówiąc, kompleksowa wymiana instalacji głównych 
rurociągów układu wody chłodzącej (rys. 16) wraz z wymianą armatury sterującej 
i zabudową nowych agregatów pompowych.
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Istniejące, wysłużone, bo ponad 60-letnie pompy typu 24NDN produkcji  ZSRR, 
zastąpiono nowymi agregatami pompowymi typu 60B63BA (rys. 17), uzbrojonymi 
w sprzęgła elastyczne oraz uszczelnienia mechaniczne.

Rys. 16.  Układ głównych rurociągów  
 wody chłodzącej

Rys. 17.  Zespół pompowy PAC 11 i PAC 12
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Istniejące rurociągi układu wody 
chłodzącej, w tym rurociągi po stronie 
ssania pomp (rys. 18 i 19), zlokalizowane 
na zewnątrz budynku, oraz rurociągi 
po stronie tłoczenia w raz z nitką  
i kolektorami wodnymi chłodnic nowego 
generatora, jak również rurociągi 
zlewne umieszczone wewnątrz hali 
maszynowni, wymieniono na nowe (rys. 
21, 22 i 23).

Rys. 18.  Rurociąg ssawny-Widok na przepust  
 studni kanału grawitacyjnego

Rys. 21.  Wymiana rurociągów zlewnych

Rys. 19.  Rurociąg ssawny-Widok na przepust  
 ściany budynku maszynowni

Rys. 22.  Wymiana rurociągów tłocznych

Rys. 20.  Nowa sekcja ssąca instalacji
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W celu zapewnienia odpowiedniej kompensacji naprężeń oraz ograniczenia 
wpływu sił i drgań pochodzących od rurociągów pracującej instalacji, przyłącza 
kondensatora uzbrojono w odpowiednio dobrane kompensatory (rys. 24).

Istniejące zasuwy, których sterowanie oparte było jeszcze o wały ze sprzęgłem 
Cardana, zastąpiono przepustnicami uzbrojonymi w niewielkie siłowniki. W celu 
ograniczenia drgań i zapewnienia odpowiedniej elastyczności układu, zregener-
owano również  betonowe cokoły na których zainstalowano  nowe podpory. 

Rys. 23.  Stary układ chłodnic i nowe kolektory wody chłodzącej chłodnic generatora

Rys. 24.  Nowe kompensatory na króćcach kondensatora
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Modernizacja układu regeneracji wysokoprężnej 
i wody zasilającej

W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności, poddano  
wymianie rurociągi wody zasilającej po stronie tłoczenia (rys. 25) wraz z układem  
regeneracji wysokoprężnej (rys. 26). 

Dotychczas istniejący węzeł  funkcjonował  w oparciu  o dwa jednoprzepływowe, 
pionowe, powierzchniowe wymienniki ciepła. Każdy składał się z komory parowej  
oraz z wkładu rurowego z górną dennicą.

System rurowy stanowiący powierzchnię ogrzewalną składał się z szeregu  
poczwórnych wężownic spiralnych przyspawanych do kolektora  wlotowego 
i wylotowego (rys. 27). Ze względu na nowe wymagania i oraz parametry  
konstrukcyjne, konieczna była wymiana wkładów oraz jednego z płaszczy (rys. 
28). Zaprojektowano i wykonano nowe wkłady o takiej samej konstrukcji, ale 
umożliwiające pracę na wyższych parametrach.

Rys. 25.  Nowe rurociągi wody zasilającej

Rys. 27.  Nowy wkład wymiennika regeneracji WP

Rys. 26.  Węzeł regeneracji wysokoprężnej



192

Dostosowanie turbozespołu 
do pracy z kotłem biomasowym

Funkcjonowanie  układu regeneracji oparto o nowe zawory trójdrogowe  
sterowane kondensatem (rys. 29).

Zainstalowane w układzie wody zasilającej  dwa agregaty pompowe typu 
15Z33x6V0 poddano modernizacji (rys. 30 i 31), w ramach której wymieniono  
kompletne zespoły wirujące, zainstalowano nowe uszczelnienia mechaniczne 
oraz nową  aparaturę kontrolno-pomiarową, rozbudowaną o pomiary temperatury 
i drgań łożysk.

Rys. 28.  Montaż elementów nowych wymienników regeneracyjnych

Rys. 29.  Węzeł regulacyjny regeneracji wysokoprężnej

Rys. 30.  
Zmodernizowany agregat 
PWZ - widok na pompę

Rys. 31. 
Zmodernizowany 

agregat PWZ - widok 
na przekładnię
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W celu ograniczenia emisji hałasu generowanego przez pracujące zespoły  
pompowe, wykonano modułową obudowę akustyczną (rys. 32) uzbrojoną  
w układ automatycznego przełączania oraz sygnalizacji awarii wentylatorów, 
zapewniających odpowiednią wentylację i chodzenia oświetlonego wnętrza  
obudowy.

Wysłużony i nieprecyzyjny układ mechanicznego - krzywkowego sterowania 
regulacją prędkości obrotowej przekładni typu SH512 (rys. 33), 

zastąpiono nowym (rys. 34), elektrohydraulicznym układem ze sterowaniem, 
pracującym w oparciu o hydrauliczny zawór sterujący, z przetwornikiem położenia 
w pętli sprzężenia zwrotnego.

Rys. 32.  Nowa osłona akustyczna agregatu PWZ

Rys. 33.  Mechaniczny układ sterowania prędkością obrotową przekładni  typu SH512
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Rys. 34.  Zmodernizowany układ sterowania prędkością przekładni typu SH512

W ramach prac mających na celu przedłużenie żywotności układów, istniejące 
chłodnice oleju smarnego i roboczego zabudowane pod pompą zastąpiono 
nowymi (rys. 35), zainstalowanymi na poziomie pompy, ułatwiając tym samym 
kontrolę wskaźników eksploatacyjnych oraz czynności obsługowo-remontowe. 

Dotychczasowy układ minimalnego przepływu (rys. 36), zabezpieczający pompę 
przed odparowaniem wody w jej wnętrzu, oparty o zawór z elektro-hydraulicznym 
napędem nastawnika (rys. 37), 

Rys. 35.  
Nowe chłodnice oleju 
smarnego i roboczego
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został zastąpiony automatycznym zaworem recyrkulacyjnym bezpośredniego 
działania typu SSV10, zabudowanym bezpośrednio na rurociągu tłocznym  
(rys. 38).

Rys. 36.  
Dotychczasowy 
układ minimalnego 
przepływu

Rys. 37. 
Hydrauliczny 

blok sterujący 
zaworem 

minimalnego 
przepływu

Rys. 38. 
Nowy zawór 

minimalnego 
przepływu
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Modernizacja układu próżniowego

Układ próżniowy skraplacza usuwający powietrze i nieskraplające się gazy  
z kondensatora, w celu wytworzenia i utrzymania wymaganej próżni  
w kondensatorze przy rozruchu oraz podczas normalnej pracy, w  układzie  
turbiny  TG-1 miał  za  zadanie  również  usunięcie  powietrza i nieskraplających 
się gazów z :

•	 przestrzeni  układu  przepływowego  pomp  kondensatu  głównego 
 oraz pomp  skroplin z wymiennika ciepłowniczego,
•	 strony parowej podgrzewaczy regeneracji niskoprężnej,
•	 strony parowej podgrzewaczy regeneracji wysokoprężnej,
•	 wymiennika ciepłowniczego.

Dotychczasowy układ ekstrakcji próżni z kondensatora oparty był na pracy 
smoczków parowych typu EP-3 z chłodnicami. W celu poprawy funkcjonalności, 
przedłużenia żywotności oraz umożliwienia rozruchu turbozespołu w układzie 
blokowym bez konieczności poboru pary technologicznej, istniejący układ 
zastąpiono zespołem  dwóch agregatów pomp próżniowych typu AT 1006  
(rys. 39).

Rys. 39.  Nowy agregat pompy próżniowej typu AT 1006

Modernizacja generatora

 Zakres tego zadania uwzględniał szeroko pojęty inżyniering, który  
w pierwszym etapie obejmował prace projektowe związanymi z dostosowaniem 
istniejącej zabudowy, tj. płyty  fundamentu oraz żelbetowej komory chłodzenia, 
do potrzeb nowego generatora.  Natomiast w drugiej fazie związany był  
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z transportem, posadowieniem i montażem nowego generatora na  
zmodernizowanej płycie fundamentu, nad nową, żelbetową komorą chłodzenia.

Prace w branży budowlanej, związane z przebudową płyty fundamentu oraz 
koniecznością wyburzenia starej i budową nowej komory chłodzenia generatora, 
z przyczyn niezależnych, rozpoczęły się  blisko 4  miesiące wcześniej i w efekcie  
posadowienie stojana generatora, w miejscu jego docelowej pracy, odbyło się 
jeszcze przed rozpoczęciem remontu i modernizacji części turbinowej. W ramach 
prac związanych z przystosowaniem istniejącego fundamentu do współpracy 
z nowym generatorem, konieczna okazała się przebudowy wzdłużnych  
rygli oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej komory chłodzenia generatora,  
uwzględniającej nowe wymagania związane przede wszystkim z lokalizacją  
chłodnic i kształtem kanałów chłodzenia nowego generatora. 
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ZRE Katowice SA  było odpowiedzialne również za kompleksowy transport  
nowego wirnika i stojana generatora, obejmujący zarówno transport 
drogowy z fabryk wytwórcy, jak również prace przeładunkowo-rozładunkowe  
i transport lokalny w hali maszynowni. Dla potrzeb wszystkich operacji  
transportowych opracowano kompleksową dokumentacje technologiczną  
oraz wykonano specjalistyczny osprzęt, gwarantujących bezpieczny  
transport drogowy (rys. 41, 42 i 43) nowego wirnika oraz rozładunek, tymczasowe 
składowanie i transport stojana w hali maszynowni

Projekt indywidulnej trawersy (rys. 44-49), wykonanej dla potrzeb transportu  
stojana w hali maszynowni, uwzględniał wszelkie dane techniczne mające wpływ 
na przebieg operacji transportowej: od  gabarytu transportowanego ładunku, przez 
warunki zabudowy hali maszynowni a na średnicach gardzieli haków kończąc. 

Rys. 43.  
Uchwyty mocujące 
sanie wirnika 
generatora

Rys. 41.  
Sanie do przechowywania  
i transportu wirnika  
generatora TG-1 Rys. 42. 

Tabliczka 
znamionowa 

sań
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Z uwagi na znaczny ciężar stojana, ważącego niemal 72 tony, jego transport 
wewnętrzny z użyciem jednej suwnicy okazał się niemożliwy. Konieczne 
było przeprowadzenie transportu wewnątrz hali maszynowni z jednoczesną 
pracą obu suwnic w tzw. tandemie. Dla potrzeb tej skomplikowanej operacji  
opracowano kompleksową dokumentację technologiczną (rys. 50 i 51), obejmującą 
procedurę rozładunku, tymczasowego składowania i transportu wewnętrznego 
stojana wzdłuż całej hali maszynowni nad pracującymi turbozespołami.

Rys. 44.  
Trawersa do transportu 
stojana generatora

Rys. 46.  
Rozkład sił w trawersie

Rys. 47.  
Próba obciążeniowa nowej trawersy

Rys. 48.  
Montaż haka suwnicy

Rys. 49.  
Montaż haków i zawiesi

Rys. 45.  
Tabliczka znamionowa 
trawersy
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Rys. 50.  
Technologia rozładunku  stojana na miejscu tymczasowego składowania

Rys. 51.  
Transport poziomy i posadowienie stojana
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Zarówno prace rozładunkowe, instalacja stojana na konstrukcji tymczasowego 
składowania, jak i ostateczny transport przebiegały bez problemów  i zgodnie z 
planem (rys. 52).

Stojan posadowiono na stalowych płytach zainstalowanych na odpowiednio 
zmodernizowanych ryglach wzdłużnych górnej płyty fundamentu (rys. 53). 

Rys. 52.  
Transport stojana 
w hali maszynowni
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Rys. 53.  Posadowienie stojana na fundamencie

Rys. 54.  Instalacja wirnika w rdzeniu stojana

W rdzeniu stojana  zainstalowano nowy wirnik (rys. 54) uzbrojony już  
w momencie montażu w przystosowaną  tuleję sprzęgła elastycznego oraz stojak 
łożyska tylnego.

Pomimo znacznych trudności związanych z opóźnionym startem prac w części 
turbinowej i koniecznością dostosowania harmonogramu prac do zmian   
terminowych dyktowanych przez klienta, a związanych z koniecznością   
dopasowania prac prowadzonych na maszynowni do aktualnych potrzeb  
związanych z rozruchem nowego kotła biomasowego, instalację udało się  
uruchomić w oczekiwanym terminie.

Pełne zaangażowanie zespołu, sprawna koordynacja, elastyczność oraz ścisły 
monitoring postępu prac,  pozwoliły na ograniczenie do minimum kolizji  
na węzłach łączących układy nowego kotła z modernizowanymi instalacjami 
maszynowni, i to zarówno w pod względem projektowym, jak i terminowym,  
co zadecydowało końcowo o powodzeniu projektu.
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Regeneracja wirników turbin parowych 
jako jeden z elementów przedłużających 
żywotność turbin

Jerzy Szklarz
ZRE Katowice SA

Wydział Regeneracji i Prefabrykacji

 Coraz częściej mówi się o konieczności pracy turbin do 350 000 godzin. 
Problemy z wydłużeniem godzin pracy elementów odlewanych i stałych układów 
przepływowych nie występują, jednak elementy wirujące mogą być tylko  
odpowiednio diagnozowane, a w razie uszkodzeń, możliwość ich naprawy była 
bardzo ograniczona. Zaszła więc konieczność opracowania technologii ich  
regeneracji, pozwalającej na odtworzeniu geometrii, jak i naprawy pęknięć lub 
ubytków wirnika uniemożliwiającego jego dalszą eksploatację.

 W latach 2007-2009 zaczęliśmy prace badawcze nad naprawą wirników 
metodami spawalniczymi. Wykonaliśmy szereg prób i badań, co przyniosło 
efekt, i opracowano w ZRE Katowice SA technologię napawania wirników turbin, 
pozwalającą na bezpieczne napawanie i spawanie uszkodzeń powstałych na 
różnych częściach wirnika. Metoda ta pozwala na odtworzenie średnic wirnika 
powstałych na skutek przytarć lub w wyniku pęknięć, jak również odbudowę 
poszczególnych tarcz wirnikowych z wrębami uszkodzonych na skutek np. 
długiej eksploatacji, uzyskując wytrzymałość wyższą niż materiału rodzimego 
tarczy wirnikowej. Aby uzyskać takie wyniki, konieczne jest zastosowanie nie 
tylko odpowiedniego spoiwa, ale również uzyskanie odpowiedniej jakości spoiny 
całkowicie wolnej od wad. Do tego celu zostało zbudowane specjalnie dla ZRE 
Katowice SA urządzenie pozwalające uniknąć błędów spawalniczych, całkowicie 
zautomatyzowane, w którym wpisuje się tylko parametry posuwu (średnice  
napawania, prędkość liniową spawania, prądy spawania), a maszyna sama 
ustawia automatycznie pozostałe parametry (rys. 1). Poza tym urządzenie  
posiada sprzężony obrotnik (motoreduktor), z pozycjonowaniem miejsca 
spawania na średnicy wirnika, dlatego możliwe jest ciągłe spawanie wirnika, bez 
przerywania procesu, co w znacznym stopniu eliminuje błędy wykonania (rys. 2).
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Rys. 1.  
Panel sterowniczy  
do ustawiania parametrów  
napawania (skrzynka  
sterownicza)

Rys. 2. 
Na belce zamontowany jest suport 
krzyżowy, na którym umieszczono  

głowicę do spawania automatycznego 
łukiem krytym z prostownikiem  

drutu i podajnikiem topnika

Słupowysięgnik sterowany jest automatycznie przez skrzynkę sterującą, w której 
zamontowany jest pulpit z poszczególnymi parametrami procesu:

•	 średnica napawania (zakres 200 – 3000mm),
•	 prędkość spawania (zakres 15 – 60cm/min),
•	 zakładka (zakres -30 do +30mm),
•	 skok napoiny (zakres 0 – 50mm),
•	 prędkość skoku ( zakres 5 – 24 cm/min).
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Rys. 3.  
usuniętej powierzchni 
dławnicy wirnika SP

Rys. 4. 
W trakcie napawania

Wymienione powyżej parametry mają zastosowanie w trzech programach, które 
może wykonać słupowysięgnik. Są nimi:

•	 napawanie pojedyńczego okręgu (wykorzystywane parametry – prędkość  
 spawania, średnica napawania, zakładka);
•	 napawanie po linii spiralnej (wykorzystywane parametry – prędkość  
 spawania, średnica spawania, skok napoiny);
•	 napawanie z przeskokiem (wykorzystywane parametry – prędkość  
 spawania, średnica oraz wielkość skoku napoiny, prędkość skoku).

 Wykorzystując opracowaną technologię, wykonano napawanie wirnika 
SP turbiny 13K215 pracującego w elektrowni Prunerov (Czechy). Na powierzchni  
wirnika uszkodzeniu uległa część dławnicy wlotowej, prawdopodobnie na skutek 
wypadnięcia jednego z ciężarków do wyważania wirnika, który przedostał się 
pomiędzy wirnik a dławnicę wewnętrzną, powodując zniszczenie uszczelnień 
labiryntowych, głębokie przytarcia wirnika oraz lekkie skrzywienie wirnika 
o wartość 0,28mm. Aby wykonać naprawę stoczono powierzchnię dławnicy 
o wartość 35mm (rys. 3), w celu usunięcia utwardzonej przez przytarcie warstwy. 
Przy okazji wycięto próbkę z powierzchni wirnika w celu potwierdzenia składy 
chemicznego materiału, jak również dla zbadania wielkości degradacji materiału. 
Na bazie tych parametrów precyzyjnie dobrano parametry spawania.
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 W trakcie napawania nałożono warstwę o 5mm większą w celu  
uzyskania naddatków na obróbkę mechaniczną. Następnie wirnik wystudzono, 
cały czas nim obracając, a następnie przebadano. Badania przeprowadzono  
metodami magnetyczną i ultradźwiękową. Badania potwierdziły właściwą jakość 
napoiny. Uzyskano napoinę całkowicie bez wad w najwyższej klasie. Następnie 
zregenerowany wirnik przekazano do obróbki cieplnej. Obróbka cieplna została 
wykonana na wirniku ustawionym pionowo metodą indukcyjną za pomocą 
wyżarzarki. Po obróbce cieplnej wirnik ponownie przebadano magnetycznie oraz 
ultradźwiękowo, sprawdzono twardości. W dalszej kolejności wykonano obróbkę 
mechaniczną. Po wykonaniu obróbki zgrubnej, ponownie wykonano wszystkie 
badania nieniszczące. Uzyskując wynik pozytywny, obrobiono wirnik na „gotowo”, 
wykonując przy okazji modernizację kształtu dławnicy likwidując rowki pomiędzy 
poszczególnymi stopniami uszczelnień (rys. 5).

 W 2012 roku w trakcie remontu turbiny typu 10 CK60 nr 3 w Elektrowni  
Jaworzno II Pro Novum Katowice wykonano badania magnetyczne i ultradźwiękowe 
wirnika. W trakcie badań stwierdzono pęknięcia na łopatkach A21 i A23, oraz 
tarczy wirnika nr 21. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia pęknięć 
są pojawiające się drgania na łopatkach, wyłamujące stopkę łopatki i wrąb na 
tarczy. Pęknięcia na wrębie dyskwalifikują możliwość załopatkowania tego  
stopnia i dalszej jego pracy. Z uwagi na krótki termin remontu zrezygnowano 
z odtworzenia tarczy wirnika. Wirnik pracuje z usuniętym stopniem nr 21, lecz 
zachodzi konieczność obniżenia parametrów przepływu pary, co wiąże się  
z pogorszeniem sprawności turbozespołu. Najprawdopodobniej zostanie on  

Rys. 5.  
Widok po obróbce 
mechanicznej
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zregenerowany po sezonie grzewczym w 2013 roku.

 W 2012 roku w trakcie remontów turbin 10 CK 60 numery 2 i 3 Pro  
Novum Katowice przeprowadziło badania wirników i również stwierdzono 
pęknięcia na łopatkach stopni A 21, A22 i A23 a po rozłopatkowaniu stwierdzono 
 pęknięcia na tarczach wirnika w turbinie numer 1 stopnia A21, (rys. 6 i 7),  
a w turbinie numer 2 na stopniach A 21, A22 i A23. Tym razem podjęto decyzję o 
odbudowie uszkodzonych tarcz wirnikowych. W tym celu usunięto uszkodzone 
części tarcz i wykonano napawanie, wraz z odtworzeniem tarcz na  
poszczególnych stopniach (rys. 8 i 9).

Rys. 7.  Widok pęknięć wrębów na tarczy wirnika

Rys. 6.
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Rys. 8.  
Usunięta tarcza wirnika TG1

Rys. 9.  
Usunięte tarcze wirnika TG2 
(przygotowanie do badań magnetycznych)

Rys. 10.

 Napawanie wykonano w taki sposób, aby nie zmienić kształtu wierzchołka 
tarczy posiadającej osiowe uszczelnienie wystające poza obręb tarczy (rys. 10). 
Sposób napawania jest innowacyjny, pozwalający na odbudowę tarczy w taki 
sposób, aby szerokość odbudowywanego wrębu rozszerzała się ku wierzchołkowi, 
pozwalając na uzyskanie odpowiedniej geometrii, bez konieczności zmiany  
profilu wrębu lub długotrwałego napawania brzegów odtwarzanej tarczy. 

 Po napawaniu tarcz (rys. 11 i 12) oraz obróbce zgrubnej, wykonujemy  
badania magnetyczne i ultradźwiękowe. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  
wirniki są wyżarzane w pozycji pionowej (rys. 13). Po obróbce cieplnej tarcze są  
czyszczone kulkami szklanymi i ponownie badane magnetycznie i ultradźwiękowo.  
I dopiero wtedy, gdy wynik jest pozytywny, przekazujemy wirnik do obróbki  
na „gotowo” (rys. 14)
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Rys. 11.  
A21, A22 i A23 w trakcie spawania - 
widoczny żużel osłaniający spoinę

Rys. 13.  
Obróbka cieplna

Rys. 12.  
Napawanie jednej tarczy 
bez rozłopatkowania pozostałych stopni

Rys. 14.  
Odtworzony wrąb na tarczy wirnikowej
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Rys. 15.  
Łopatkowanie wirnika

Rys. 16.  
Usuwanie 8 przedostatniego stopnia wirnika

 Po załopatkowaniu wirnik 
poddaje się obróbce mechani-
cznej łopatek na „gotowo” 
i powinno się go poddać operacji 
wyważania wysokoobrotowego. 
Z uwagi na zbyt krótki termin 
remontu wirnika z turbiny TG 1, 
zdecydowano się na doważenie 
wirnika w turbinie (odtwarzany 
tylko jeden wrąb). Jednakże  
w przypadku turbiny nr 2, gdzie 
odtworzono trzy wręby, wy-
warzono wirnik na wyważarce 
wysokoobrotowo.
 

 W 2012 roku wykonano, na zlecenie Alstom Power, naprawy  
wirnika 11P68 z Elektrowni Oulu Finlandia, gdzie usunięte zostały wszystkie  
wręby wirnika WP z powodu występujących pęknięć (rys. 16). Wręby  
stoczono wraz z łopatkami, bez ich demontażu, z uwagi na krótki termin 
naprawy. Wirnik posiada dziewięć tarcz, w tym siedem wrębów typu młotkowego, 
a dwa typu palczastego. Tarcze są napawane mniej więcej w tym samym czasie,  
z powodu nagrzewania się wirnika w trakcie nakładania poszczególnych warstw.  
Temperatura, która nie może przekroczyć 350 oC uniemożliwia kontynuowanie 
spawania na tym samym stopniu, więc spawany jest kolejny i kolejny stopień  
(rys. 17). Unikamy w ten sposób zbędnych postojów podczas spawania.
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Rys. 17.  
Napawanie stopnia A9

Rys. 18.  Obróbka cieplna wirnika

 Napawanie tarcz 
wirnikowych jest procesem,  
który odbywa się bez 
przerwy, co pociąga za 
sobą podtrzymywanie tem-
peratury spawania przez 
cały proces. Napawanie 
tego wirnika trwało 24 dni, 
więc najważniejszą rzeczą 
jest niezawodność całego 

urządzenia. Po zakończeniu procesu napawania wykonano obróbkę cieplną 
(rys. 18). Obróbka cieplna jest wykonywana w pozycji pionowej, metodą mat  
oporowych. Ich zaletą jest możliwość podziału na wiele sekcji miejsc 
obróbki tarczy, co pozwala na dokładną kontrolę procesu podgrzewania 
i wyżarzania, zmniejszając do minimum różnicę temperatur, a co za tym idzie,  
zminimalizowanie naprężeń podczas tego procesu.

Podczas obróbki cieplnej tego wirnika konieczne było użycie aż siedmiu 
wyżarzarek, aby można było za jednym razem wyżarzyć wszystkie tarcze wirnika. 
Zdjęcie pokazuje jak skomplikowana jest to operacja.
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 Po zakończeniu obróbki cieplnej wykonano obróbkę mechaniczną  
zgrubną (rys. 19), dzięki której można wykonać badania magnetyczne 
 i ultradźwiękowe (rys. 20) wszystkich napawanych tarcz wirnikowych. Wynik 
pozytywny pozwala na wykonanie dalszej operacji odtworzenia wszystkich 
wrębów łopatkowych

Rys. 19.  Obróbka mechaniczna

Rys. 20.  
Badania 
ultradźwiękowe 
po obróbce 
zgrubnej
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 Tuż po odbudowie tarcz i wrębów wirnika 11P68 Elektrowni Oulu  
odtworzono jeszcze jedną tarczę wirnika 13UP55 z Elektrowni Łódź, na której,  
po rozłopatkowaniu kilku stopni, stwierdzono bardzo głębokie wżery 
dyskwalifikujące stopień A18 do dalszej eksploatacji (rys. 21).

Po wykonaniu napawania wy- 
konano obróbkę cieplną (rys.  
22) również w pozycji pionowej, 
a po obróbce cieplnej wyko-
nano obróbkę mechaniczną 
zgrubną i na „gotowo” (rys. 23).  

Rys. 21.  
Widoczne głębokie 
wżery na wrębie 
tarczy A 18 - proces 
napawania

Rys. 22.  
Obróbka cieplna 
wirnika 13UP55



214

Regeneracja wirników turbin parowych 
jako jeden z elementów przedłużających żywotność turbin

Rys. 23.  
Obróbka  
mechaniczna 
zgrubna  
i na „gotowo”

 Cały proces odbudowy tarcz wirnikowych jest kończony dokładnymi  
badaniami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie odbudowy. Na wirniku  
w Finlandii, na życzenie klienta, wykonano również badania niszczące. napawając 
na dwóch tarczach większą warstwę napoiny, w celu możliwości uzyskania próbek 
do badań wytrzymałościowych. Wyniki potwierdziły, że napoina posiada lepszą 
wytrzymałość i udarność niż materiał rodzimy, co gwarantuje przywrócenie 
 własności użytkowych wirnika.

 Doświadczenia ZRE Katowice SA pokazują, że naprawa wirników jest  
ostatnim elementem, który pozwala na przedłużanie żywotności turbin do  
350 000 godzin i więcej, bez konieczności wymiany głównych elementów.  
Pozostałe elementy można poddać procesowi rewitalizacji, odtwarzającej 
pierwotną strukturę i żądaną geometrię. Równocześnie pozwala na ich 
modernizację poprzez zmianę geometrii i konstrukcji wirników oraz kierownic, 
umożliwiając zastosowanie np.  zmodernizowanych łopatek.

 Opracowana i wdrożona technologia regeneracji wirników (odtworzenie 
 nawet wszystkich tarcz wirnikowych) jest uzupełnieniem wcześniejszych  
technologii wydłużania żywotności turbin parowych, takich jak rewitalizacja  
korpusów czy odtworzenie tarcz wirnikowych. Obecnie ZRE Katowice SA posiada 
 wszystkie potrzebne narzędzia i technologie, aby skutecznie ingerować we 
wszystkie istotne części turbiny wydłużając ich żywotność zgodnie z potrzebami 
energetyki powyżej 350 000 godzin pracy.
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Krzysztof Dembiński
ZRE Katowice SA

Wydział Projektowo-Technologiczny 

Z pozoru proste i oczywiste wyznaczenie linii rozprężania pary w turbinie rodzi 
wiele wątpliwości i kontrowersji. Parametry pary w upustach turbiny często 
nie reprezentują stanów pary przepracowanej w układzie łopatkowym. Brak 
ostrożności w interpretacji parametrów pary,  pochopna korekta tych wielkości, 
niepełna wiedza o procesach przepływowych w maszynie, prowadzą do  
nieprawdopodobnych wniosków, będących w opozycji do  „praw fizyki”.  
W konsekwencji stanowiąc podstawę do dalszych prac (projektowych,  
modernizacyjnych), generuje błędne dane wejściowe - parametry robocze  
i obliczeniowe. O ile przeszacowanie parametrów wiąże się z przewymiarowaniem  
instalacji, o tyle niedoszacowane parametry stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpiecznej eksploatacji nowoprojektowanych urządzeń bloku. W artykule 
przybliżone zostanie pojęcie „pozornej linii rozprężania”, a całość omówiona 
 zostanie na przykładzie zrealizowanego przez ZRE Katowice SA projektu  
modernizacji i przystosowania istniejącej maszynowni do nowych warunków  
pracy (zabudowa nowego kotła), w Elektrowni Jaworzno III -  Elektrownia II .

… na śniadanie Truesdell

Clifford Ambrose Truesdell (1919-2000) twórca termodynamiki racjonalnej,  
w jednym ze swoich postulatów „ Zasadzie materialnej obiektywności”,  
zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia faktu, iż istnieje szereg ruchów 
umykających ludzkiemu poznaniu. Nakłania do pewnego wysiłku intelektualnego 
 przekładającego surową zawartość naszego poznania na nowy język założeń  
i zmatematyzowanych scenariuszy, systematyzującego materiał doświadczenia  
i ustanowienia praw niezależnych, wzajemnie spójnych [1] [ 2].
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„Filozofia Truesdella”, oparta na badaniach w zupełnie innym wymiarze i skali, 
swym przekazem doskonale nadaje się jako motto niniejszych rozważań.     
Linia rozprężania w turbinie, czyli  mniej lub bardziej uproszczona,  
graficzna reprezentacja przebiegu przemian termodynamicznych w stopniu, grupie  
stopni lub całej turbinie jest ściśle powiązana, a w zasadzie jest niczym innym 
jak alternatywną formą przedstawienia sprawności przemian jakie zachodzą  
w tej maszynie. Interpretacja linii świadczy o jakości poprawności przemian  
pod względem termodynamicznym.  

ZRE Katowice SA podejmując się pełnego wachlarza prac remontowych,  
modernizacyjnych, montażowych i diagnostycznych w zakresie turbin, i to nie 
tylko parowych, musi przestrzegać ustalonych reguł, sprawdzonych praktyk  
i procedur, i, choć zabrzmi to pompatycznie, niejednokrotnie bronić słuszności 
praw fizyki, nawet przy okazji uzgadniania i „kreślenia” linii ekspansji.

… to jest takie proste? 

Wyznaczenie linii ekspansji czynnika w turbinie jest zadaniem stosunkowo łatwym, 
ale tym samym tchem należy stwierdzić, iż największym problemem do rzetelnej 
graficznej prezentacji parametrów czynnika w całym układzie przepływowym, 
nastręcza określenie danych wejściowych. 

Dane te, dla określonego przedziału obciążenia, można wyznaczyć dwiema  
metodami:

1) obliczenia sprawności przemiany w poszczególnym stopniu 
 (stopniach) turbiny,
2) pomiary na obiekcie rzeczywistym.

Obie metody wyznaczania parametrów w turbinie nie wykluczają się wza-
jemnie, a w wielu przypadkach mogą być względem siebie komplementarne. 
Proces rozprężania jest zjawiskiem na tyle skomplikowanym, że zbudowanie 
modelu matematycznego wyłącznie na podstawie fizyki zachodzących zjawisk 
jest niemożliwe, co zmusza do sięgnięcia  po modelowanie teoretyczno-
empiryczne[3].
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Na etapie wyboru metodologii należy uwzględniać w głównej mierze: 
•	 konstrukcję turbiny,
•	 stopień znajomości geometrii układu przepływowego,
•	 kompletności danych pomiarowych z obiektu,
•	 celu wyników ( diagnostyka cieplna, diagnostyka wytrzymałościowa,
 modernizacja turbiny, wyznaczanie warunków brzegowych dla dalszych 
 obliczeń).

Niezależnie od tego, czy będzie to linia czy tylko punkty charakterystyczne, 
dokładność wyznaczenia parametrów czynnika stanowi decydujący czynnik 
świadczący o poprawności rozwiązań związanych z:

•	 oceną efektywności pracy turbozespołu, zarówno podczas normalnej  
 eksploatacji, jak i badań gwarancyjnych,
•	 kompletacją danych wejściowych dla pozostałych maszyn i urządzeń  
 (okołoturbinowych , pomocniczych, itd. ),
•	 wyznaczaniem krzywych rozruchowych,
•	 możliwością przedstawienia propozycji modernizacyjnych,  
 uwzględniających zmiany warunków zasilania, zmiany warunków  
 odbioru pary w poszczególnych upustach [4].

Nie ulega wątpliwości, mając na uwadze dokładność przy jednoczesnym  
wymogu kompletności danych wejściowych, że metody obliczeniowe układu 
przepływowego należą do zagadnień trudnych i skomplikowanych i stanowią 
zdecydowanie większe wyzwanie pochłaniające zasoby (czasowe, ludzkie,  
softwarowe i hardwarowe, finansowe, itd.) niż metoda pomiarów obiektowych. 
  
Metody obliczeniowe, czyli o „nędznej rupieciarni”

Coraz większa popularność, a przede wszystkim dostępność (koszty)  
oprogramowania powoduje, iż zaawansowane metody numeryczne zaczynają 
zauważalnie się przebijać, a wyniki szczegółowych obliczeń przepływu przez  
stopnie turbinowe, pomijając analizy producentów i dostawców maszyn, zaczynają 
opuszczać zacisza Instytutów Naukowych i wychodzić naprzeciw potrzebom 
przemysłu remontów i modernizacji.

Nie jest celem artykułu przegląd metod numerycznych, ale należy tylko  
w tym miejscu zasygnalizować, iż obliczenia takie, pomijając samą metodologię  
rachunku matematycznego, opierać się muszą na szczegółowej znajomości 
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geometrii stopnia w turbinie, zarówno w modelu 1D (jednowymiarowym) jak i 2D, 
który z kolei pozwala na wyznaczanie warunków brzegowych do obliczeń 3D .

Programy oparte o kody CFD (Computational Fluid Dynamics), czyli komputerowej 
 analizie dynamiki płynów, pozwalają przeprowadzać symulacje przepływu płynu 
z uwzględnieniem wielu faz z jednoczesną wymianą ciepła.

Metoda FEM (Finite Element Method), czyli w Polsce znana jako metoda  
elementów skończonych (MES), pozwala na dalszą efektywną analizę elementów 
biorących udział w procesie. 

Połączenie metod CFD i FEM pozwala na nieograniczoną analizę zachodzących 
zjawisk, a jedynym istotnym ograniczeniem, jakim te metody na nas nakładają, to 
możliwości obliczeniowe posiadanego sprzętu komputerowego. 

Komercyjne programy umożliwiają szczegółową analizę przepływów, 
eliminując konieczność przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań 
doświadczalnych. 

Ciekawym głosem jest pogląd współautorów [12]  (Gardzilewicz A.,  
Adamkowski A., Janicki W., Marcinkowski S.), którzy twierdzą z przekąsem, że 
jedyną, prawdziwą, nową jakością, jaką wnosi numeryka 3D, pozostaje możliwość 
wizualizacji przepływu; że wśród znawców tematu CDF jest czytany jako  
„Kolorowa Mechanika Płynów”, a skrót CSD (Computational Solid Dynamics) 
jako „Kolorowa Mechanika Ciał Stałych”. 

Wiarygodność układu równań i domknięć, którymi się dziś posługuje CFD, jest 
stosunkowo mała, co oznacza, że wyniki CFD mają dziś znaczenie głównie 
jakościowe i nie można aktualnie rozwijających się narzędzi obliczeniowych 
używać jednoznacznie do projektowania rzeczywistego obiegu. Pojawienie się na 
rynku dziesiątków kodów 3D CFD i CSD wywołało wg autorów złudne wrażenie, 
iż oto posiedliśmy narzędzie badawcze, które bardzo wiele może. Postawiło 
to w nowej sytuacji klasyczne modelowanie urządzeń energetycznych wg  
modelu zerowymiarowego 0D zwane CFM – Obliczeniowa Mechanika Płynów.  
Obliczenia CFM, widziane początkowo jako „nędzna rupieciarnia”, z roku na rok, 
wobec głównie jakościowych rezultatów CFD i CSD, są nadal rozwijane i cenione 
za liczne zalety. Podstawową zaletą, którą jeszcze przed laty uważano za wadę, 
że CFM dają ilościowe rezultaty na poziomie błędów 10-30%. W przeszłości, tak 
duże błędy były postrzegane jako wyraz braku profesjonalizmu, natomiast dziś, 
gdy numeryka 3D dostarcza lawiny wyników o błędach przekraczających 100%, 
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modele CFM przeżywają prawdziwy renesans.      

Dlatego też drugą procedurą obliczeniową, wykorzystywaną głównie  
w zagadnieniach diagnostyki cieplno-przepływowej do obliczeń parametrów na 
linii rozprężania, jest metoda oparta na wykorzystaniu równań przelotowości, 
które w ogólnej postaci 

m=f(p1,T1,p2,n)

określają taki związek, że przy określonych obrotach n, masowe natężenie 
przepływu czynnika m o parametrach (p1, T1), w przekroju początkowym wywoła 
określone ciśnienie końcowe p2.

Metoda ta jest o tyle przyjaźniejsza dla matematycznej analizy, że  nie wymaga 
znajomości geometrii stopni, a jedynie znajomości ciśnienia i temperatury w 
przekrojach wlotowym i wylotowym, wraz ze strumieniem pary przepływającej 
przez rozpatrywaną grupę stopni.

Do metod obliczeniowych wykorzystujących proste prawa przelotowości, 
najczęściej spotykane w literaturze  i praktyce obliczeniowej turbin parowych, 
należą:
•	 uproszczona zależność Stodoli –Flügla,
•	 metoda Flügla,
•	 metoda Stodoli,
•	 metoda Kotlara,
•	 metoda Linneckenna,
•	 metoda Beckmanna.

Znacznie wyższą efektywność procesu obliczeniowego równaniami przelotowości  
uzyskuje się opierając je o dane pomiarowe danej turbiny lub w oparciu  
o przybliżone obliczenia uwzględniające straty.    

Oczywiście łączenie i kompilacja metod CFD/FEM z równaniami przelotowości, 
dodatkowo uzupełnianymi o dane pomiarowe, pozwala na rozwiązanie większości 
zagadnień dotyczących obliczeń analizy cieplno-przepływowej i analiz cieplno-
wytrzymałościowych.

Pomimo bogactwa metod obliczeniowych, niezależnie od wyboru, poprawne 
wyznaczenie linii rozprężania jest możliwe tylko  w powiązaniu z obliczeniami 
całego obiegu. Międzynarodowe uzgodnienia i standardy opierają się aktualnie  
o statyczny model entalpowy, czyli równania zachowania masy i energii zapisane 
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dla każdego elementu układu i uzupełnione o analizę entropową.

Dopiero na podstawie rozwiązania układu równań opisujących obieg, określa 
się wartości strumieni pary przepływającej przez poszczególne grupy stopni.  
Szczególne znaczenie takiego podejścia jest wykorzystywane w algorytmach, 
gdzie para wylotowa z grupy stopni znajduje się w obszarze nasycenia. Dla  
takiego przypadku wyznaczenie wielkości termodynamicznych pary wprost (np.  
z pomiarów) nie jest możliwe, a parametry pary są niemierzalne. Do rezultatów  
dochodzi się za pomocą zależności funkcyjnej, algorytmu numerycznego, 
czy też drogą iteracyjną, wynikająca tylko z uwikłania zależności, lub  w oparciu 
o układ równań opisujących zależności kolejnego istotnego elementu układu 
technologicznego.

Przy okazji metod obliczeniowych, a w szczególności analiz entalpowych  
i entropowych, pomijalne już stają się zagadnienia określania właściwości  

Rys. 1.  Teoretyczna linia rozprężania w stopniu turbinowym [4]
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termodynamicznych, w szczególności wody.

W Wydziale Projektowo-Technologicznym ZRE Katowice SA już kilkanaście lat 
temu opracowano bogaty zestaw modułów obliczeniowych opartych na sprawd-
zonych od kilkudziesięciu lat standardach, jakimi są formuły IAPWS-IF97  
(International Association for the Properties of Water and Steam – Industrial 
Formulation z roku 1997).

Moduły w postaci programów, podprogramów i procedur w Pracowni ZRE  
Katowice SA funkcjonują pod nazwą PARKADE. Zaimplementowane do  
algorytmów obliczeniowych, wyznaczają parametry wody i pary wodnej, a nawet 
lodu (wg formuł sprzed 1995 roku).

Właściwości pary i wody zdefiniowane i pogrupowane są w pięciu obszarach: 
1 - wody,
2 - pary przegrzanej, 
3 - pary nadkrytycznej, 
4 - na linii nasycenia (x=0 i x=1), 
5 - pary wysokotemperaturowej (powyżej 800°C).

Każdy z obszarów podzielony jest na podobszary, w których obowiązują 
inne zestawy macierzy współczynników równań. Do każdego z obszarów  
obliczeniowych odnoszą się formuły pozwalające określić stan na podstawie 
ciśnienia i temperatury, ale także tzw. formuły odwrotne umożliwiające określenie 
podstawowych wielkości termodynamicznych i fizycznych w funkcji ciśnienia  
i objętości właściwej, entalpii, entropii, stopnia suchości, bądź wielkości  
podstawowych parametrów pary w funkcji entalpii i entropii. 

Rys. 2.  
Fragment obszaru 
pary nadkrytycznej,  
przykład dla zakresu ciśnień 
22,2 – 25,5[MPa] [5]
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Kilkadziesiąt modułów, kilkaset procedur zebranych w PARKADE, jest na bieżąco 
aktualizowanych w oparciu o nowe rewizje formuł, zatwierdzonych przez IAPWS 
(ostatnie oficjalne aktualizacje z roku 2011 dotyczą suplementu dla parametrów 
wody o ciśnieniu 0,1MPa oraz współczynników przewodzenia ciepła wody). 
Świadoma „żonglerka” poszczególnymi modułami pozwala na szybkie 
formułowanie algorytmów obliczeniowych i stanowi alternatywne rozwiązanie 
dla komercyjnych programów obliczeniowych. 

W praktyce przemysłowej najczęściej wykorzystujemy metody entalpowe 
określania odpowiednich sprawności i jednostkowego zużycia ciepła. Zależności 
określające sprawność energetyczną, za pomocą uśrednionych temperatur 
 doprowadzania i wyprowadzania ciepła z rozpatrywanego układu (osłony  
bilansowej) i dyssypacji entropii w poszczególnych węzłach, wskazują na miejsca 
strat lub miejsca, w których przepływy energii w rzeczywistości nie są zgodne  
z zakładanym modelem obliczeniowym.  

… czy to co badamy, jest tym czym jest?

Parametry cieplno-przepływowe czynników roboczych mogą być mierzone w 
wielu miejscach obiegu bloku, jednakże nie jest to możliwe, aby pomiary były 
przeprowadzone w każdym interesującym nas miejscu. Konieczność porównania 
dostępnych wyników pomiarów z wynikami obliczeń nakłada warunek 
uwzględnienia wszystkich zjawisk w modelach obliczeniowych. Niemierzalne 
strumienie czynników roboczych powinny być jak najbardziej precyzyjnie  
obliczane. Jedna z dostępnych metodologii wskazuje na wykorzystywanie 
modułowego modelu obliczeniowego:

•	 moduły poszczególnych urządzeń składowych np. grup stopni 
 turbinowych, wymienników ciepła, pomp, itp.,
•	 moduł globalny, organizującego obliczenia obiegów cieplnych 
 bloków energetycznych.

Moduły obliczeniowe oparte na modelach statycznych, wynikających 
z doświadczeń oraz tradycji termodynamiki i mechaniki płynów – wynikowe 
parametry termodynamiczno-przepływowe jednego urządzenia są wielkościami 
wejściowymi dla kolejnych urządzeń, zgodnie ze strukturą  obiegu cieplnego.  
Oznacza to, że wykorzystują układy równań zachowania masy, energii i pędu bez 
członów zależnych od czasu i nie występują w nich żadne sprzężenia zwrotne.
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Wiarygodność danych pomiarowych ma istotne znaczenie i zależy od wielu  
czynników [6]. O ile wymóg stosowania systemu pomiarowego o dobrej jakości 
nie budzi wątpliwości, to lokalizacja czujników pomiarowych zaczyna być  
kluczowym w interpretacji zagadnieniem.

Lokalizacja czujników pomiarowych względem elementów konstrukcyjnych 
może wprowadzać zakłócenia do rozpatrywanych wielkości.

Dla przykładu, dla wyznaczenia sprawności przemian w grupie stopni, 
potrzebne są parametry wewnątrz układu łopatkowego turbiny. Taki pomiar 
bywa niemożliwy. Jedynym rozsądnym i stosowanym rozwiązaniem jest pomiar 
parametrów pary w rurociągach upustowych, do których zapewniony jest dostęp. 
W tym miejscu typowym zakłóceniem przy określaniu parametrów pary za grupą 
stopni jest mieszanie się strumienia pary pobieranego z układu łopatkowego  ze 
strumieniami pary z nieszczelności.

Konstrukcja dwupowłokowych korpusów turbin powoduje niemożność pomiaru 
bieżącego każdego ze strumieni przecieków i nieszczelności zamkniętych w tym 
obszarze.

Wszystkie te strumienie o różnych poziomach energetycznych i relatywnie 
małych prędkościach, mieszając się zmieniają temperaturę strumienia  
upustowej pobieranej z układu łopatkowego, nie wpływając praktycznie na 
mierzoną wartość ciśnienia. 
Warunkiem jest uwzględnienie opisanego procesu.

Decydując się na rozpatrywanie warunków modelowych i z pomiarów cieplnych, 
należy uwzględniać tylko stany ustabilizowane. Pomiary chwilowe, on-line 
obarczone są zbyt dużymi błędami wynikającymi generalnie z braku cieplnej  
stabilizacji( silne i odbywające się w różnych fazach zmiany parametrów  
cieplno-przepływowych), jako odpowiedzi układu regulacji bloku i poszczególnych 
urządzeń składowych bloku na wymuszenia. O ile zmiany ciśnienia następują   
z kilkusekundowym opóźnieniem, o tyle zmiany temperatury to fluktuacje rzędu 
kilku minut. Dodatkową komplikacją jest fakt, iż pomiary w upuście do określenia 
sprawności układu łopatkowego są fałszowane z powodu niestacjonarnej  
wymiany ciepła miedzy metalem korpusu a parą roboczą.

Łukowicz w [4] sygnalizuje, że nawet bardzo niewielkie różnice geometrii 
układu łopatkowego oraz geometrii uszczelnień mogą prowadzić do  
znacznych błędów w ocenie linii rozprężania. Te różnice geometrii powodują,  
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że nawet dla tej samej mocy turbozespołu (tego samego strumienia pary świeżej)  
w układzie przepływowym turbin tego samego typu, może ustalić się różny rozkład  
parametrów pary.

Z tych też powodów, obliczenia rozkładu termodynamicznych parametrów 
pary w  turbinie na linii rozprężania, powinny być  poprzedzone „skalowaniem”,  
„dostrajaniem” modelu obliczeniowego, mającym na celu uzyskanie zgodności 
wyników obliczeń ze stanem faktycznym. Konieczność ta wynika z wymienionych 
procesów mieszania, a także z różnic geometrii  (układu przepływowego, 
uszczelnień) między turbinami, które często dotyczą tego samego typoszeregu.

Należy przestrzec przed pułapkami procesu uzgadniania, w szczególności tej 
części, która zmierza do korekty parametrów „niezgodnych z prawami fizyki”, 
na linii ekspansji pary w  turbinie. Niepełna wiedza o procesach przepływowych 
w turbinie może doprowadzić do pochopnych korekt pomiarów, tylko pozornie 
niezgodnych z prawami fizyki. 

Linie prezentujące proces  
rozprężania w układzie 
łopatkowym, uwzględniające 
również przepływy strumieni 
masy i energii z poza samego 
układu przepływowego,  
nazwane są pozornymi  
liniami ekspansji [7].  

Rys. 3.  
Linie rozprężania w turbinie  
od wlotu do 4 upustu. 

Pozorna linia ekspansji (linia 
ciągła zielona). 

Przykład linii rozprężania w 
układzie łopatkowym turbiny 
(linia punktowa). 

Linia izentropowego  
rozprężania  
(linia pionowa czarna).
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Jak podają autorzy Krzyżanowski, Głuch [7] od szeregu lat budowa linii  
ekspansji w układzie łopatkowym turbin parowych, na podstawie parametrów  
paryw  upustach turbiny, budziła wątpliwości. Stosowane procedury rachunku 
wyrównawczego sugerowałyby korektę pomiarów jako niezgodnych z „prawami 
fizyki”. Dopiero z czasem te zaskakujące wyniki pomiarów zaczęto przypisywać  
(jakościowo) wpływowi przecieków. Przyjęto w końcu do wiadomości, że  
parametry pary w upuście często nie reprezentują stanów pary w układzie 
łopatkowym.

Wykazano, że:
•	 przecieki nadbandażowe,
•	 nieszczelności dławnic zewnętrznych korpusów turbiny,
•	 nieszczelności uszczelnień skrzynek dyszowych,
•	 nieustalona wymiana ciepła między korpusem turbiny a parą przy nieu 
 stabilizowanym cieplnie ruchu turbiny, 

mogą w pełni uzasadniać pozorne błędy pomiaru parametrów w upustach. 
Pochopna korekta tych parametrów w procesie uzgadniania, przez ich odrzucenie 
i zastąpienie, nie ma uzasadnienia. 

Bardziej uzasadnione staje się posłużenie modelami przecieków nieszczelności 
i procesu mieszania różnych energetycznie strumieni pary w rurociągach  
upustowych dla odtworzenia skorygowanego kształtu linii ekspansji. 

Sprawność

Już dowiedziono, że bezpośrednie wykorzystanie danych do wyznaczenia 
wskaźników pracy turbozespołu może prowadzić do błędów w ich ocenie.

Na temat samej sprawności w literaturze napisano wiele. Wydaje się, że żeby 
w telegraficznym skrócie przybliżyć pojęcie sprawności, najbezpieczniej jest 
odwołać się do przedmiotowych aktów normatywnych.  

W normie dotyczącej wymagań turbin parowych [9] definicja sprawności 
stanowi:

„Odwrotność jednostkowego zużycia ciepła definiowana jako stosunek osiąganej 
mocy do ciepła dostarczonego  z zewnątrz  do obiegu.”
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Jest to definicja prosta, ale z drugiej strony jasna i łatwa w fizycznej  
interpretacji, sprawność jest niczym innym jak stosunkiem energii otrzymanej  
do dostarczonej. 

Nieco bardziej szczegółowo pojęcie sprawności reguluje trylogia norm z serii 
PN-EN 60953 [10], 

Pierwsza cześć normy wprowadza pojęcie sprawności cieplnej zdefiniowanej  
w podobny sposób jak w normie PN-IEC 45-1 [9], a ponadto pojawia się pojęcie 
bliższe sercu termodynamikom:

„Sprawność termodynamiczna jako stosunek uzyskiwanej mocy do mocy  
izentropowej (iloczyn przepływu masowego pary i izentropowego spadku  
entalpii od stanu parametrów początkowych do ciśnienia na odpływie)”

Natomiast już w trzeciej części PN-EN 60953-3 dotyczącej cieplnych badań 
sprawdzających osiągi modernizowanych turbin parowych, udaje się dobrnąć do 
pojęć sprawności izentropowej ogólnej lub całkowitej kadłuba.

Dotychczasowe rozważania, dbałość o szczegóły, ostrożność w interpretacji 
wyników niweczą zapisy wspomnianej normy:
 „Za pomocą sprawności izentropowej kadłuba, jako odniesienia, określa się wy-
mierny wskaźnik sprawności rozprężania pary, pod względem wielkości rzeczy-
wistego spadku entalpii w porównaniu z idealnym spadkiem entalpii.”

„Warunki dotyczące wylotu („out”) zwykle zawierają zwrotne i mieszane przecieki 
z tłoka odciążającego…”

„Inne mniejsze zaburzenia, takie jak (…) wewnętrzne przecieki uszczelnień między 
kadłubami, zwykle nie uwzględniane, można uwzględnić w drodze porozumienia 
za pomocą odpowiedniej modyfikacji przyjętej definicji sprawności.” 

 „Zaleca się, aby wyniki tego obliczenia były traktowane ostrożnie, ponieważ 
wszystkie nie wykryte niedobory w jakiejś części podczas badania układu mogą 
prowadzić do znacząco niskiego wyznaczenia sprawności NP.”

I uwaga:
„Próbne linie rozprężania pary w NP, stosowane w obliczeniach iteracyjnych do 
wyznaczenia wartości hout prowadzi się, aż do potwierdzenia równości:
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Suma mocy wewnętrznych kadłubów      (WP+SP+NP) – straty zewnętrzne 
(mechaniczne, elektryczne itp.)  =  moc użyteczna prądnicy
      
Podsumowując to podejście, określenie sprawności izentropowej kadłuba 
turbiny, jest stosunkiem rzeczywistego spadku entalpii do spadku idealnego, 
przy czym zaburzenia w postaci przecieków z dławnic zwykle nie uwzględnia się, 
ewentualnie (!) można je uzgodnić lub tak długo przeprowadzać iterację param-
etrów wylotowych aż… „wyjdzie”, brzmi prawie jak zaprzeczenie wszystkiego, co 
do tej pory napisano.

 „… dziwię się, że Pan się dziwi…”,  czyli o pozornych liniach rozprężania  
w turbinie oraz o tym jak wybitny specjalista turbin parowych stał się  
Tadeuszem N. 

Doskonałym przykładem nieporozumień związanych z interpretacją parametrów 
pary w upustach i kształtem linii rozprężania, było rozstrzygnięcie przetargu na 
Modernizację turbozespołu 50MW dla przystosowania go do nowych warunków 
pracy w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II, do którego ZRE Katowice SA 
składało ofertę, i którą w ostateczności zrealizowało.   

Spór o racje, jak to często bywa przy większych przetargach, rozegrał się na 
arenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), mając za przeciwników oczywiście 
konkurencję, grono profesorów jednej z polskich uczelni technicznych oraz skład 
prawniczy w postaci przewodniczącej składu KIO i protokolanta.

Przedmiotową turbiną była turbina ciepłowniczo-kondensacyjna 10CK60  
przystosowana do pracy z mniejszym obciążeniem.

Poniżej przytoczono fragment rysunku układu przepływowego z zaznaczonym 
rozdziałem pary. Brak znajomości organizacji przepływu pary może prowadzić 
do pochopnych wniosków. Bez dostrajania modelu i uwzględniania zachodzących 
zjawisk, otrzymuje się zarówno bardzo wysokie (powyżej jedności ), jak i bardzo 
niskie (nawet ujemne) wartości sprawności niektórych grup stopni. 
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Rys. 4.  
Fragment układu  
przepływowego turbiny  
10CK60 z zaznaczonym 
 wlotem pary świeżej  
i wylotem z pierwszego  
upustu wraz z przeciekami  
z dławnicy przedniej. 

Model matematyczny [10], wykonany przez podwykonawcę ZRE Katowice SA firmę 
Alstom Power Sp. z o.o., uwzględniał wszystkie zjawiska zachodzące w obrębie 
zarówno układu przepływowego, jak  i korpusów wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz międzykorpusia.

Przy tej okazji, należy zwrócić uwagę na jeden fakt, którego konsekwencje 
mogłyby doprowadzić w najlepszym przypadku do awarii. 

Dzięki rzetelnemu podejściu zarówno ZRE Katowice SA ,jak i jego podwykonawcy, 
 w opracowaniu modelu matematycznego dla różnych stanów pracy turbiny  
wykazano, iż w pierwszym upuście, w wyniku stosunkowo dużych przecieków pary 
przez uszczelnienia, występuje znaczący wzrost temperatury pary, kierowanej 
 do ostatniego wymiennika regeneracji wysokoprężnej, w stosunku do tego co 
mogłoby wynikać ze skorygowanej linii rozprężania.
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Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przed  
przystąpieniem do modernizacji z dostępnej dokumentacji nie płynęły żadne 
przesłanki o jednak większej temperaturze czynnika w upuście.

Ostatnie archiwalne wyniki pomiarów cieplnych (rys. 5), wskazywały na 
temperaturę pary w upuście z przedziału 340-353[°C] (w zależności od obciążenia). 
Należy przy tym zwrócić uwagę na jeden szczegół , w kolumnie 3  „Wielkości mi-
erzone” jest zapis:    

„Temperatura z l. rozpręż.”,  czyli temperatura z linii rozprężania. 

Innymi słowy, wynik pomiarów temperatury pary w upuście I są już  
efektem dostrajania, estymacji temperatury do hipotetycznej linii rozprężania,  
a nie rzeczywiście zmierzoną wartością w upuście. Jest to częsta praktyka  
pomiarowców stosowana w sprawozdaniach pomiarowych, która ma swoje 
uzasadnienie, ale podobnie jak przy obliczeniach, bez świadomości zachodzących 
zjawisk, i tu może prowadzić do niewłaściwych wniosków.     

W poszukiwaniu „najprawdzi-
wszej prawdy”, sięgamy 
do DTR turbiny i rozdziału 
„Dane Techniczne Turbiny” 
w którym napotykamy na 
kolejną porcję danych, gdzie 
temperatura pary w upuście 
1 oscyluje wokół temperatury 
tup=339[°C].

Rys. 5.  Fragment wyników pomiarów cieplnych turbiny.

Rys. 6.  
Fragment oryginalnych 
danych technicznych turbiny
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W wyniku obliczeń cieplno-przepływowych dostarczonych zamawiającemu, 
wyliczono analitycznie, iż temperatura rzeczywista w upuście, w zależności 
od obciążenia i konfiguracji pracy pozostałych urządzeń bloku, mieści się  
w  przedziale tup=346,2-408,4[°C]. Zatem operując parametrami roboczymi dla 
skrajnych wartości jest to wzrost temperatury o 16% (z 353 na 408,4[°C]), co  
w tych zakresach jest wzrostem znaczącym.

Konsekwencją tych analiz było podjęcie decyzji o przeprojektowaniu  
i zabudowie nowego wymiennika regeneracyjnego, o konstrukcji płaszcza  
i wkładów zapewniających bezpieczną eksploatację, a uwzględniających  
rzeczywiste parametry pary.  

Zamawiający, prawdopodobnie nieświadomie przyczyniając się do sporu, zażądał 
w wymaganiach do oferty przedstawienia sprawności. Ani w objaśnieniach, ani 
w wymaganiach szczegółowych, nie określił czy zdefiniował, o jaką sprawność 
chodzi i jak ją należy przedstawić. Na marginesie jest to jeden z „grzechów 
głównych” popełnianych w SIWZ, czyli brak precyzyjnej definicji wielkości  
gwarantowanych, w tym przypadku brak zdefiniowania pojęcia sprawności.

Oczywiście konkurencja nie omieszkała wykorzystać sytuację i po zgodnym  
z „Ustawą o zamówieniach publicznych” procesie wglądu w oferty,  „wzięli sprawy 
w swoje ręce” i za nas oraz na podstawie danych zawartych w naszej ofercie, 
wyznaczyli sprawność.

Dla uwiarygodnienia swoich wyliczeń i wniosków, posłużyli się ekspertyzą  
profesorów z jednego z akademickich technicznych ośrodków naukowych.  
A żeby jeszcze bardziej „pogrążyć” ZRE Katowice SA jako dowód w sprawie 
wyciągnęli fragment książki Tadeusza Nikla „Turbiny parowe”, w której autor, 
jak w każdej poprawnej książce o turbinach parowych, w pierwszych rozdziałach, 
pokazuje czytelnikowi jak powinna wyglądać teoretycznie poprawna linia 
rozprężania w turbinie czy stopniu turbinowym.

Zdumiewające było stwierdzenie, które znalazło się we wnioskach ekspertyzy 
dwóch profesorów: 

„Wskazane rezultaty obliczeń dla linii rozprężania wskazują na niespójne, 
prowadzące do „nie fizycznych” wyników zestawy danych bilansowych.  
Uzyskiwane sprawności poszczególnych grup stopni okazują się niekiedy 
znacząco wyższe od 100% (wynik zmiany etropii na niższą od poprzedniego  
punktu na linii rozprężania. Zdarzają się wyniki ujemne (wynik wzrostu entalpii 
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pary) w obrębie grupy stopni.”

Padały oskarżenia, że zbudowana na podstawie punktów charakterystycznych 
linia rozprężania jest połączeniem przypadkowych punktów, nie mających  
uzasadnienia fizycznego, i należy te dane uznać za niewiarygodne.

W wyroku [12] dodatkowo czytamy:
„Izba dopuściła dowody złożone przez Odwołującego: wyciąg z książki pana  
Tadeusza N. (pisownia org.) na okoliczność pokazania, że dane zawarte w ofercie 
ZRE Katowice do obliczenia sprawności maszyny są niepoprawne”.

Mam nadzieje, że ten krótki artykuł, tylko naświetlający pewne zagadnienia 
związane z interpretacją linii rozprężania w turbinie, okazujący tylko część 
osobliwości związanych z parametrami w punktach charakterystycznych turbiny 
(obiegu)  przyczyni się do tego, iż nie będą podnoszone argumenty o braku  
fizycznych podstaw zjawisk przepływowych (a dokładnie mieszania dwóch  
strumieni), a pozorne linie ekspansji [5], nie będą traktowane jako herezje.    

Post Scriptum

Artykuł ten pragnę poświęcić pamięci nieżyjącemu już 
Prof. dr hab. inż. Gerardowi  Kosmanowi (1943-2010). 
Powyższa tematyka oraz pewne zdarzenie związane  
z Profesorem, jest najlepszą, i może dla mnie jedyną, 
do tego okazją.
Profesor Kosman, jako promotor mojej pracy  
dyplomowej, będący jedną z osób, dzięki którym  
prawdopodobnie jestem tu, gdzie jestem, i mogę robić 
to, co robię, jako pierwszy „nakazał mi się nie dziwić”, 
dlaczego w nieostrożnych obliczeniach sprawności 
wewnętrznej części SP turbiny 200 MW sprawność  
ta wychodzi powyżej 100%.

Jako młody student przedzierający się w swej pracy przez tysiące liczb  
z pomiarów cieplnych 200-tki z Kozienic, przeliczając je na różne sposoby, 
pewnego razu pełen euforii wpadam do profesora oznajmiając, że albo źle  
mi coś wychodzi w obliczeniach, albo wyniki pomiarów jakie dostałem są błędne 
i znalazłem błąd, przez co pomiary należy odrzucić. 
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Profesor Kosman ze spokojem i promiennym uśmiechem na to odparł:
„ … chopie, …i bardzo dobrze Ci wyszło”,

wstał od biurka podszedł do wielkiego stołu uginającego się pod piramidami 
książek i rulonów. Stół się zatrząsnął, po czym profesor powrócił z rulonem 
(rysunkiem układu przepływowego SP turbiny 13K215) i wyjaśnił dlaczego tak 
się dzieje, że w upuście IV turbiny rosną parametry, wbrew temu, czego można 
by się spodziewać i skąd się to bierze. Na odchodne tylko powiedział z równie 
charakterystyczną dla siebie ironią: „… a teraz chopie już idź,…bo właśnie stałeś 
się największym specjalistą od turbin w Polsce” :).

*Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości syna Pana Profesora, dr inż. Wojciecha Kosmana.
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Materiały i powłoki trudnościeralne 
Kennametal dla przemysłu energetycznego

Wiesław Piecuch
Kennametal sp. z o.o.

Materiały trudnościeralne – TriBraze Dura Plus, 
TriBraze, Super-C

 Stal Tri-Braze® jest zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych  
aplikacjach, gdzie potrzebna jest maksymalna odporność na udarność  
i ścieranie. Tri-Braze® łączy doskonały bilans pierwiastków z kontrolowaną 
obróbką cieplną, minimalną zawartością siarki dla idealnego stosunku  
twardość / wytrzymałość. 

 Tri-Braze Dura-Plus to kolejny etap w ewolucji stali odpornej  
na udarność i ścieranie. Specjalna, opracowana przez Kennametal  
technologia, pozwala wytworzyć produkty o niespotykanej nigdzie indziej 
twardości, wytrzymałości, plastyczności oraz spawalności. Stal Tri-Braze  
Dura-Plus stosowana jest w warunkach ekstremalnego zużycia. Używa 
się jej w szczególności do rękawów, zsypów, krawędzi tnących, oraz noży  
wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, w produkcji 
przemysłowej oraz w transporcie materiałów.
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 Super-C jest odporną na ścieranie okładziną wykonaną z węglika 
chromu osadzoną na matrycy ze stali miękkiej, zapewniającej łatwe spawanie. 
Dzięki unikalnej technologii produkcji okładzin firmy Tricon, okładziny Super-C 
są najlepsze w swojej klasie pod względem twardości, udarności i odporności na 
ścieranie.

Cechy charakterystyczne:
•	 niska zawartość siarki i węgla,
•	 siarczek kontrola kształt,
•	 doskonała wytrzymałość i wewnętrzny czystość (poziom A578-96 C),
•	 doskonała spawalność (SMAW, GMAW, SAW),
•	 zaprojektowane specjalnie dla ulepszenia plastyczności 
 i dobrej obróbki mechanicznej.

Możliwe obszary zastosowań: 
•	 transport i przygotowania węgla, 
•	 transport miału węglowego, 
•	 okładziny wentylatorów, 
•	 przesypy, 
•	 zsuwnie,
•	 inne miejsca, gdzie wymagana jest odporność 
 przed uderzeniami i ścieraniem.
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Powłoki trudnościeralne – Conforma Clad oraz Ultra Flex

 Conforma Clad oraz Ultra Flex są opatentowanymi okładzinami. 
Są to bardzo cienkie, ale skuteczne warstwy ochronne, które mogą być  
zastosowane do szerokiego zakresu materiałów. Proces opatentowany firmy  
Kennametal umożliwia okładzinie dostosowanie się do kształtu elementu, tworząc  
metalurgiczne wiązanie z podłożem. W przeciwieństwie do większości  
technologii napawania, proces ten pozwala stworzyć jednolitą grubość na całej 
powierzchni. 

Conforma Clad oraz Ultra Flex są idealnym rozwiązaniem dla środowisk 
narażonych na zużycie ścierne i erozje. Maksymalna odporność na ścieranie oraz 
odporność na erozję uzyskuję się ze względu na dużą gęstość cząstek węglika 
wolframu lub materiałów Stellite w matrycy. Powłoka Conforma Clad o grubości 
1,5 mm w przybliżeniu ma taką samą odporność na ścieranie, jak 25 mm napoiny 
z węglika chromu, dodatkowo zapewnia znacznie większą odporność na korozję 
w porównaniu do zwykłej stali.
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UltraFlex jest przeznaczony do ochrony powierzchni w trudnodostępnych miejs-
cach o małych średnicach i złożonej geometrii, które są niedostępne dla zastoso-
wania innych technologii. UltraFlex poddaje się obróbce mechanicznej. 

Cechy charakterystyczne:
•	 zawartość węglika wolframu (70%) daje maksymalną odporność 
 na ścieranie, 
•	 równomierny rozkład węglika i mikrostruktury bez połączonych 
 ze sobą porów,
•	 poziomy twardości do 70 HRc,
•	 odporność na korozję,
•	 silna więź metalurgicznego wiązania(483 MPa),
•	 mogą być stosowane do szerokiego zakresu materiałów, 
 takich jak stal, większość stali nierdzewnych, chromowych i odlewów,
•	 zgodny z powierzchnią podłoża, 
•	 minimalna strefa dyfuzyjna.

Możliwe obszary zastosowań: 
•	 łopatki wentylatorów, obudowy i inne elementy wentylatorów, 
•	 rury kotłowe,
•	 dysze i elementy pilników,
•	 ekrany i siatki,
•	 elementy transportu popiołów lotnych.













AXA to jedna z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. 
W swej ofercie posiadamy szeroki wachlarz ubezpieczeń oraz możliwość zarządzania aktywami.

Nasze wartości to: praca zespołowa, innowacyjność, profesjonalizm, uczciwość i pragmatyzm. Ponad 
160 tysięcy pracowników i doradców AXA na całym świecie, kierując się tymi wartościami, stara się 
pomagać klientom firmy na każdym etapie ich życia. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność na 
międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam już ponad 100 milionów klientów w 56 krajach.

Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb oraz wysoki standard obsługi. AXA w Polsce to 
szeroka oferta kierowana min. do firm, korporacji a także wolnych zawodów. Proponowane przez nas 
rozwiązania w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych odpowiadają jakością oraz stopniem pokrycia 
ubezpieczeniowego standardom obowiązującym na bardzo konkurencyjnych i wymagających rynkach 
światowych. W swojej ofercie kierowanej do firm posiadamy ubezpieczenia: majątkowe, techniczne, 
odpowiedzialności cywilnej, transportowe, osobowe, turystyczne oraz ubezpieczenia kierowane dla 
flot pojazdów. 
AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych, zdrowotnych i turystycznych, oraz otwarty 
fundusz emerytalny. To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane do zróżnicowanych 
potrzeb klientów.

Piąty rok z rzędu AXA została oceniona w rankingu Interbrand 
za najbardziej wartościową markę ubezpieczeniową na świecie. 

AXA w liczbach:

•						spółki z Grupy AXA prowadzą działalność w 56 krajach na pięciu kontynentach 
•						91 milionów euro rocznego przychodu grupy AXA
•						ponad 102 miliony klientów na całym świecie
•						757 milionów euro aktywów powierzonych w zarządzanie grupie AXA
•						1 miejsce pod względem przypisu składki netto w rankingu światowych firm ubezpieczeniowych       
•			   sporządzanym co roku przez firmę AM Best.
•						ponad 1,1 miliarda złotych składki przypisanej brutto AXA Życie w Polsce
•						ponad 1 milion członków AXA OFE w Polsce 




