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GGłłóówne przyczyny wystwne przyczyny wystęępowania powania 
awarii w energetyceawarii w energetyce

�� Brak diagnostykiBrak diagnostyki

�� NiewNiewłłaaśściwe wykonanieciwe wykonanie

�� NiewNiewłłaaśściwa eksploatacjaciwa eksploatacja



Awarie spowodowane brakiem Awarie spowodowane brakiem 
diagnostykidiagnostyki



PrzeciPrzecięęcie oscie osłłony rurociony rurociąągu pargu parąą przegrzanprzegrzanąą



Przyczyny fizyczne awariiPrzyczyny fizyczne awarii

�� OddziaOddziałływanie mechaniczne pary ywanie mechaniczne pary 
przegrzanej na osprzegrzanej na osłłononęę

�� NieszczelnoNieszczelnośćść w rurociw rurociąągu umogu umoŜŜliwiajliwiająąca ca 
wypwypłływ paryyw pary



W ramach diagnostyki naleW ramach diagnostyki naleŜŜy przey prze--
prowadzaprowadzaćć okresowe oglokresowe oglęędziny dziny 
obiektu za pomocobiektu za pomocąą kamery kamery 
termowizyjnej w celu wykrycia termowizyjnej w celu wykrycia 
punktowych wzrostpunktowych wzrostóów temperaturyw temperatury



Wytarcie kolana w systemie transportu pneumatycznego Wytarcie kolana w systemie transportu pneumatycznego 
materiamateriałłóów sypkichw sypkich



Przyczyna fizycznaPrzyczyna fizyczna

�� Erozja cierna materiaErozja cierna materiałłu kolana u kolana 



Rozwiązanie konstrukcyjne ułatwiające naprawę kolana



Zalety kolana wymiennegoZalety kolana wymiennego

�� ŁŁatwa wymianaatwa wymiana

�� Jednorazowe spawanie rurociJednorazowe spawanie rurociąągugu

�� Do naprawy nie potrzeba Do naprawy nie potrzeba 
wykwalifikowanego spawaczawykwalifikowanego spawacza



Wady kolana wymiennegoWady kolana wymiennego

�� WiWięększy koszt budowy instalacji nikszy koszt budowy instalacji niŜŜ w w 
przypadku kolana spawanegoprzypadku kolana spawanego

�� MoMoŜŜliwoliwośćść pojawienia sipojawienia sięę nieszczelnonieszczelnośści ci 
spowodowanej zuspowodowanej zuŜŜyciem uszczelkiyciem uszczelki

�� Zaburzenie strugi na poZaburzenie strugi na połąłączeniu czeniu 
kokołłnierzowymnierzowym



Zniszczenie opZniszczenie opłłomki w pobliomki w pobliŜŜu spawu. W strefie wpu spawu. W strefie wpłływu ciepywu ciepłłaa



Przyczyna fizycznaPrzyczyna fizyczna

�� Erozja materiaErozja materiałłu postu postęępujpująąca od zewnca od zewnąątrz trz 
ruryrury



W ramach diagnostyki naleW ramach diagnostyki naleŜŜy przeprowadzay przeprowadzaćć okresowe okresowe 
badanie grubobadanie grubośści ci śścianek za pomoccianek za pomocąą grubogrubośściomierzaciomierza



Awarie spowodowane Awarie spowodowane 
niewniewłłaaśściwym wykonaniemciwym wykonaniem



Zniszczenie korkaZniszczenie korka



Przyczyna fizycznaPrzyczyna fizyczna

�� Przekroczenie doraPrzekroczenie doraźźnej wytrzymanej wytrzymałłoośści na ci na 
skrskręęcaniecanie



Zastosowana konstrukcja korka



Wady zastosowanej konstrukcjiWady zastosowanej konstrukcji

�� Brak moBrak moŜŜliwoliwośści zastosowania uszczelki ci zastosowania uszczelki 
ppłłaskiejaskiej

�� KoniecznoKoniecznośćść uszczelniania za pomocuszczelniania za pomocąą
teflonu lub pakuteflonu lub pakułł, co znacznie podnosi op, co znacznie podnosi opóór r 
podczas wykrpodczas wykręęcaniacania



Prawidłowe rozwiązanie konstrukcyjne



Rozwiązanie montaŜu korka



Awarie spowodowane zAwarie spowodowane złąłą
eksploatacjeksploatacjąą



WystWystąąpienie kamienia kotpienie kamienia kotłłowegoowego



Zmniejszenie przekroju ruryZmniejszenie przekroju rury



CaCałłkowite zablokowanie rurykowite zablokowanie rury



Rozkład temperatury w ściance rury czystej i rury z kamieniem



NiebezpieczeNiebezpieczeńństwa wynikajstwa wynikająące z ce z 
wystwystąąpienia kamienia kotpienia kamienia kotłłowegoowego

�� ZwiZwięększone zukszone zuŜŜycie paliwaycie paliwa

�� MoMoŜŜliwoliwośćść przepalenia przepalenia śścianki opcianki opłłomkiomki

�� MoMoŜŜliwoliwośćść zablokowania przepzablokowania przepłływuywu



BBłęłędy w eksploatacjidy w eksploatacji

�� NiewNiewłłaaśściwe uzdatnianie wodyciwe uzdatnianie wody

�� Brak bieBrak bieŜąŜącej kontroli stanu cej kontroli stanu śścianek kotcianek kotłłaa

�� Brak monitoringu bieBrak monitoringu bieŜąŜącej sprawnocej sprawnośści kotci kotłłaa



SposSposóób zapobieganiab zapobiegania

�� WWłłaaśściwe dobranie stacji uzdatniania wodyciwe dobranie stacji uzdatniania wody

�� WWłłaaśściwa kontrola bieciwa kontrola bieŜąŜących parametrcych parametróów w 
pracy kotpracy kotłła kota kotłłaa



Zniszczenie rury spowodowane odparowaniem wody w Zniszczenie rury spowodowane odparowaniem wody w 
podgrzewaczu wody kotpodgrzewaczu wody kotłła parowego na paliwo staa parowego na paliwo stałłee



Odparowanie wody w Odparowanie wody w 
podgrzewaczu nastpodgrzewaczu nastąąpipiłło na skutek o na skutek 

nie wystarczajnie wystarczająącego przepcego przepłływu ywu 
wody zasilajwody zasilająącejcej



Zastosowany układ



Prawidłowe wykonanie układu zasilania wodą kotła parowego



Eksponaty sfotografowano dziEksponaty sfotografowano dzięęki ki 
uprzejmouprzejmośści Urzci Urzęędu Dozoru du Dozoru 

Technicznego oddziaTechnicznego oddziałł w Radomiu w Radomiu 
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


