




II Konferencja ZRE Katowice

Rozwój i doświadczenie, nowoczesność i tradycja 
– 60 lat ZRE Katowice w energetyce

08 - 10 kwietnia 2015, Hotel STOK**** Wisła 



Wydawca:
ZRE Katowice S.A.

Korekta materiałów:
Barbara Głowoc
Joanna Piwowar-Ryba 
Gabriela Suchomska

Skład, opracowanie graficzne i druk:
Agencja reklamy & drukarnia
Orko Group Marcin Łyczakowski  
e-mail: orko@orko.pl  /  www.orko.pl  /  tel.: +48 693 161 943

Sponsorzy II Konferencji ZRE Katowice

Sponsor strategiczny:

Sponsor główny:

Sponsorzy:



5

Spis treści

Przemieszczenie i posadowienie elementów o dużym ciężarze 5

Charakterystyka procesu montażu kotłów, problematyka, rozwiązania techniczne 
na bazie doświadczeń Zakładu Kotłów 12

Montaż części ciśnieniowej oraz mechanicznej kotłów opalanych biomasą 25

Modernizacje kotłów OP-430 w EDF Kraków i Wrocław - kompleksowość usługi: 
projekt, wykonawstwo, dostawy, montaż 36

Kształtowanie cech geometrycznych i właściwości mechanicznych łuków rur 
ze stali X10CrMoVNb9-1 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym 49

Wymiana rurociągu pary świeżej dla GDF Suez Energia Polska w Połańcu 61

Badania połączeń spawanych metodą TOFD 
Wstęp do walidacji metody 71

Metodyka badań Phased Array wrębów tarcz wirników
bez konieczności rozłopatkowania 84

Konstrukcje Offshore/Subsea szansą dla rozwoju produkcji w ZRE Katowice 103

Drogi na skróty w badaniach i ocenie stanu
urządzeń energetycznych oraz  wynikające z tego zagrożenia 112

Montaż zespołów gazowo parowych KA26-1SS 
- TZAFIT Power Plant w Izraelu 122

„Modernizacja z marszu” 
- remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza 128

Instalacja do rozliczeń ilości mazutu 137

Meandry wykresu i-s – reminiscencje 143

Energia z … próżni 193

 „Stress Engineer” –  czyli o stresie w pracy 168



„Dziękujemy Autorom referatów za wkład merytoryczny i pracę 
nad przygotowaniem prezentacji.”

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Jerzy Kurzak



7

Przemieszczenie i posadowienie elementów 
o dużym ciężarze

Przemieszczenie i posadowienie elementów 
o dużym ciężarze

Łukasz Kurek
ZRE Katowice SA 

Wydział Projektowo-Technologiczny

 Już od 60 lat działań w branży remontów zakładów energetycznych, 
firma ZRE Katowice SA stara się sprostać wszelkim bieżącym wymaganiom  
i potrzebom swoich dotychczasowych oraz nowych klientów. Jako firma  
remontowa o bardzo szerokim wachlarzu świadczonych usług remontowych,  
z doskonałym zapleczem projektowym i produkcyjnym dostrzegła potrzebę  
realizowania zadań związanych z transportem elementów ponadgabarytowych, 
o masach, jak i wymiarach, przewyższających możliwości typowych i dostępnych 
na terenie elektrowni rozwiązań, takich jak dźwigi czy suwnice.

Pierwszym zadaniem z wykorzystaniem nowych układów było podwieszenie 
i opuszczenie leja paleniska kotła OP650 w Elektrowni Łaziska w roku 2009. 
Do realizacji zadania wykorzystano układ sztywnych cięgien stalowych oraz 
siłowników hydraulicznych wspartych na ruszcie kotła. Długość zastosowanych 
cięgien sięgała 60 mb. Układ ten pozwolił na podwieszenie leja komory  
paleniskowej jako jednego elementu, jego opuszczenie po odcięciu od kotła, 

 Od roku 2008 
wydział projektowy rozpoczął 
poszukiwania rozwiązań 
umożliwiających podnosze-
nie i opuszczanie ładunków 
z wykorzystaniem układów 
hydraulicznych i konstrukcji 
wsporczych, zaprojektowa- 
nych aby sprostać różnoro-
dnym potrzebom. 

Rys. 1.  Tribovlje – podniesienie nowego stojana
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wykonanie prac remontowych, a następnie ponowne podniesienie na wysokość  
zabudowy. Po sprawdzeniu działania oraz możliwości układu przystąpiono do re-

stojanu generatora z miejsca pakietowania na poziomie 0 m maszynowni na 
wysokość +11 m, następnie przejazd ponad fundamentem turbozespołu w miejsce 
posadowienia (etap drugi). Końcowym etapem było opuszczanie generatora  
z wysokości transportowej na fundament. Do przeprowadzenia operacji  

Rys. 2.  Tribovlje – transport poziomy podwieszonego stojana

Rys. 3.  Kakanj - opuszczanie starego stojana 
 generatora, widok wnętrza maszynowni

alizacji bardziej skompliko- 
wanego projektu, jakim 
był montaż nowego stojana  
generatora o masie 135 ton 
w słoweńskiej elektrowni 
Tribovlje. Operacja, wykony- 
wana na zlecenie  
Energoserwis Lubliniec, 
przewidywała trzy podsta-
wowe etapy. Pierwszym 
było podniesienie nowego 

zaprojektowano konstrukcję nośną  
w postaci belek nośnych o 20 m 
rozpiętości podpór. Podpory skon-
struowane zostały jako niezależne 
słupy znajdujące się na końcach 
belek nośnych. Jeden ze słupów  
wsparto na posadzce poziomu +/- 0 m 
maszynowni, a drugi na poziomie + 9,5 
m, stanowiącym poziom fundamentu 
turbozespołu. Stojan generatora pod-
czas transportu podwieszono pod 
belkami nośnymi konstrukcji wsporc-
zej na specjalnie zaprojektowanej dla 
tej operacji trawersie.  Do podnosze-
nia wykorzystano dwa, niezależne 
zestawy cięgien stalowych, łączące 
trawersę oraz platformę transportową 
poruszającą się po górnej części 
belek nośnych konstrukcji wsporczej.  
Platforma transportowa wyposażona 
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została w układ hydrauliczny, umożliwiający podnoszenie i opuszczanie ładunku 
oraz przejazd wzdłuż konstrukcji, a także stanowisko obsługowe. Projekt  
konstrukcji i technologii montażu dopasowany został do warunków panujących 
na maszynowni, które pozwalały jedynie na wyznaczenie drogi transportowej 
prostopadle do osi turbozespołu. 

 Kolejnym zadaniem, z jakim przyszło się zmierzyć firmie ZRE Katowice, 
była wymiana stojana generatora w elektrowni Kakanj (Bośnia i Hercegowina). 
Zadanie realizowane było dla firmy Brush (dawniej Skoda Pilzno), obejmowało 
demontaż istniejącego stojana generatora oraz jego transport poza budynek 
maszynowni, rozładunek nowego stojana z transportu kolejowego, transport na 
maszynownię oraz posadowienie na fundamencie.

rozładunku z transportu kolejowego do maszynowni wynosząca ok. 200 m. 
Ze względu na duże odległości do pokonania podczas transportu generatora, 
koniecznym było opracowanie rozwiązania pozwalającego na sprawny transport 
poziomy po zróżnicowanym terenie. W tym celu opracowano mechanizm 
wykorzystujący siłowniki hydrauliczne oraz dwa niezależne torowiska. Konstru- 
kcja siłowników i torowiska pozwala na łatwe dopasowanie długości toru oraz  
samoczynne przemieszczanie się układu po wykonaniu cyklu pracy.  
Wyposażenie układu w niezależne zasilanie hydrauliczne zwiększa mobilność 
układu. Jest to układ typu „push-pull”(pchająco-ciągnący), pozwala on na 
przepychanie, jak i ciągnięcie ładunku. Sam ładunek posadowiony jest na  
saniach ślizgowych, natomiast wewnątrz szyn znajdują się wkładki obniżające 
tarcie. Tor składa się z segmentów o równych długościach, wyposażonych  
w prosty mechanizm szybkozłączy, pozwalający na łatwą aranżację układu.  

Zadanie było bardzo rozbudowane ze 
względu na samą konstrukcję genera-
tora firmy Skoda. Stojan generatora  
o masie 135 t stanowi element nieza-
leżny od korpusu. Do jego wymiany  
należy go wymontować z korpusu, 
co wiąże się z podniesieniem całego 
generatora o masie 197 t. Dodat-
kowym problemem była droga trans-
portowa wiodąca przez elewacje 
budynku maszynowni na wysokości 
+10,5 m ponad transformatorami 
blokowymi, a także odległość miejsca  

Rys. 4.  Kakanj - stojan generatora przed  
 opuszczeniem na fundament
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Sama konstrukcja wsporcza zaprojektowana do przeprowadzenia całej operacji 
była imponująca w swoich rozmiarach. Sama droga transportowa, przebiegająca 

w sztywne cięgna stalowe. W tym celu wykorzystywano 2 równoległe układy, 
składające się z 8 siłowników. Technologia wymiany wymagała zmiany szerokości 
podnoszenia generatora, ze względu na różną szerokość czopów do podno- 
szenia na obudowie generatora (197 t) i stojanie generatora (135 t). Projekt  
bramki uwzględniał tę konieczność. Bramkę wyposażono w zestaw ruchomych 
belek nośnych i trawers, które pozwalały na szybkie dopasowanie układu do 
warunków podnoszenia. W przypadku operacji realizowanej w Kakanju drogę 
transportową wytyczono równolegle do osi turbozespołu.
 W styczniu 2012 roku na terenie nowo powstającego bloku ciepło- 
wniczego Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała, w warunkach arktycznej  
zimy, ZRE Katowice przeprowadziło montaż nowego generatora o masie 110 t.  
Operacja była niemalże bliźniacza do zadania z Kakanja. Transport poziomy 
generatora do miejsca podnoszenia, transport pionowy na wysokość przejazdu 
ponad fundamentem turbozespołu oraz opuszczenie generatora na miejsce  
posadowienia. Do przeprowadzenia zadania wykorzystano bramkę 
przestrzenną, z układem hydraulicznie podnoszonych cięgien, podobną do tej  
wykorzystywanej w Kakanju. Transport poziomy po podniesieniu generatora 

na wysokości +11,5 m liczyła 25 mb, 
zbudowana była z dwóch, niezależnych 
dźwigarów podpartych zaledwie w trzech 
punktach. Punkty podparcia stanowiły 
słupy posadowione na poziomie +/- 0 m, 
belka rozpięta pomiędzy słupami kon-
strukcji budynku maszynowni oraz fun-
dament turbozespołu. Do podnoszenia 
i transportu poziomego zaprojektow-
ano przestrzenną bramkę wyposażoną  
w układ hydrauliczny i stanowisko  
obsługi. Przemieszczanie poziome  
bramki odbywało się za pomocą  
hydraulicznego systemu „push-pull”. 
Natomiast za podnoszenia ładunku 
odpowiadały znajdujące się na 
szczycie bramki transportowej 
siłowniki hydrauliczne, wyposażone Rys. 5.  Bielsko-Biała - transport generatora 

 w miejsce posadowienia
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odbywał się za pomocą hydraulicznego układu „push-pull”, po dodatkowej  
konstrukcji wsporczej składającej się z dźwigarów, wspartych na słupach 
ustawionych na poziomie +/- 0 m maszynowni, oraz  fundamencie turbozespołu. 
 Natomiast latem 2012 roku ZRE Katowice przeprowadziło operację  
obrotu i posadowienia na fundamencie generatora typu TWW200  
w elektrociepłowni Tuzla (Bośnia i Hercegowina). Operacja realizowana była na 
zlecenie firmy Energoserwis Lubliniec, odpowiadającej za prace modernizacyjne 
stojana. Ze względu na brak możliwości wyprowadzenia stojana generatora  
z budynku maszynowni, podjęto decyzję przeprowadzenia modernizacji  
generatora, wraz z pakietowaniem i montażem nowego uzwojenia, na terenie 
elektrowni. Proces pakietowania i montażu nowego uzwojenia wymaga ustawie-
nia generatora w pionie, a następnie jego obrót do pozycji poziomej.

Podobnie jak w przypadku  
realizacji w Kakanju i Bielsku- 
Białej, do przeprowadzenia operacji 
obrotu i posadowienia generatora 
wykorzystano konstrukcję wsporczą 
w postaci ruchomej, przestrzennej 
bramki wyposażonej w specjalnie 
zaprojektowane trawersy z zawi-
eszeniami umożliwiającymi obrót 
generatora, a w następnym etapie 
posadowienie go na fundamencie. 
Bramka nośna odpowiadała za 

Typową operację obrotu 
przeprowadza się za pomocą 
suwnicy i odpowiedniej tra-
wersy.  W przypadku generatora  
w elektrociepłowni Tuzla 
nie było takiej możliwości, 
ze względu na zbyt niską 
nośność suwnic zabudowanych  
w budynku maszynowni. ZRE 
Katowice zaproponowało 
rozwiązanie z wykorzystaniem 
już dobrze sprawdzonego 
układu cięgien stalowych. Rys. 6.  Tuzla – obracanie stojana generatora

Rys. 7.  Obrenovac – demontaż korpusu stojana 
 generatora
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podniesienie generatora. Jego masa przed operacją obrotu określona została 
na 165 t. Samo obracanie realizowane było za pomocą suwnicy, gdzie obciążenia 
haka wynosiło zaledwie 7 t. Po obrocie generatora do pozycji poziomej nastąpiła 
dalsza część montażu nowego uzwojenia. Po jego sfinalizowaniu generator 
osiągnął masę 195 t. Zakończenie operacji polegało na przezbrojeniu układu 
do transportu poziomego, podniesieniu generatora, jego przejazd nad miejsce 
posadowienia oraz opuszczenia na fundament.

 Ostatnim ukończonym zadaniem jest rozpoczęta latem 2014 roku  
modernizacja bloku energetycznego w elektrowni „Nicola Tesla” Obrenovac  
Serbia i związana z nią wymiana stojana generatora. Zadanie było pozornie 
bliźniacze z tym realizowanym w Kakanju: konstrukcja wsporcza wsparta na 
fundamencie turbozespołu przebiegająca ponad przedpolem transformatorów, 
otwarcie montażowe w elewacji hali maszynowni. Całkowita długość drogi  
transportowej wynosiła 30 m, wysokość zabudowy generatora +9,0 m ponad 
poziomem gruntu. Masa transportowanego stojana marki Alstom oscylowała  
w okolicach 195 t. Podczas prac demontażowych i montażowych wymagane było 
kilkukrotne podniesienie niemal kompletnego generatora wraz z osprzętem  
pomocniczym o masie 250 t, a także podniesienie kompletnego generatora 
wraz z wirnikiem o masie 305 t. W ramach zadania realizowany był rozładunek  
z transportu kolejowego, transport poziomy nowego stojana w rejon podnoszenia 
(około 150 m) oraz zmiana orientacji stojana generatora w poziomie realizowana 
za pomocą zaprojektowanej przez ZRE Katowice obrotnicy. 

 W chwili pisania tego artykułu trwają końcowe prace związane z opra-
cowaniem technologii montażu dwóch skraplaczy dla nowo powstającego bloku 
energetycznego o mocy 1075 MWe w Elektrowni „Kozienice”.

Rys. 7.  Obrenovac – transport podwieszonego 
 stojana po konstrukcji wsporczej

Zlecenie, realizowane dla firmy  
Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe, obejmuje wykonanie  
scalenia dostarczonych elementów 
dwóch skraplaczy na przedpolu 
montażowym, przepchnięcie scalo- 
nych skraplaczy pod fundament 
turbozespołu w miejsce posado-
wienia (około 20 m transportu 
poziomego), a następnie opuszcze- 
nie około 3 m każdego ze  
skraplaczy na jego fundament. 
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Masa każdego z transportowanych skraplaczy wynosi 356,7 t. Do transportu 
poziomego wykorzystywany będzie znany już układ hydrauliczny „push-pull” 
konstrukcji ZRE Katowice, natomiast do opuszczania - układ siłowników  
hydraulicznych sterowanych synchronicznie wraz z kombinacją sztywnych 
cięgien stalowych oraz cięgien linowych usytuowanych na konstrukcji wsporczej,  
zabudowanej na fundamencie turbozespołu. Dodatkowo w ramach  
realizowanego zadania znajduje się transport i instalacja dwóch wymienników 
 niskociśnieniowych o masach odpowiednio 70 i 60 t. Sam projekt technologii 
obejmuje zabudowę blisko 100 t dodatkowych konstrukcji wsporczych do  
transportu oraz zabudowę siłowników na fundamencie turbozespołu.

 Oprócz przedstawionych powyżej zadań ZRE Katowice może pochwalić 
się ogromnym doświadczeniem w montażu bardziej typowych elementów 
urządzeń energetycznych, takich jak korpusy turbin parowych, wirniki turbin 
parowych, elementy kotłów energetycznych (scalone komory paleniskowe,  
separatory, podgrzewcze EKO, podgrzewacze powietrza), których masy nierzadko 
 oscylują w przedziale 50-100 t, a niejednokrotnie i większych, które wymagają 
specjalnych technologii oraz środków technicznych umożliwiających montaż.

 Jak pokazują realizacje, ZRE Katowice nie boją się wyzwań, podnoszą, 
przesuwają, a także obracają elementy ponadgabarytowe zarówno w pionie, 
jak i poziomie. Tam, gdzie zawodzą typowe sposoby, próbują znaleźć nowe 
rozwiązania. Wykorzystywane do tej pory przez ZRE Katowice układy hydrauliczne, 
pozwalają na podnoszenie ładunków o masie przekraczającej 350 t. Konstrukcje 
do podnoszenia doskonale współpracują z układem „push-pull”, który umożliwia 
przesuwanie ładunków o masie przekraczającej 350 t, przy zastosowaniu  
odpowiedniej podbudowy toru.  Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podnosić, 
bądź przesuwać ładunki o większych masach. ZRE Katowice SA, które posiadają 
własny wydział projektowy, kadrę doskonałych monterów  i specjalistów  
w dziedzinie urządzeń energetycznych oraz montażu konstrukcji stalowych,  
a dodatkowo własny zakład produkcyjny, gotowe są sprostać każdemu  
wyzwaniu, realizując go kompleksowo: od opracowania technologii, poprzez  
projekt wymaganego osprzętu pomocniczego, po przeprowadzenie operacji  
na terenie dowolnego obiektu w Europie.
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Charakterystyka procesu montażu kotłów, 
problematyka, rozwiązania techniczne 
na bazie doświadczeń Zakładu Kotłów

Tomasz Białas
ZRE Katowice SA 

Wydział Remontów Kotłów

Wstęp

 W ostatnich kilkunastu latach ZRE Katowice SA w znaczący sposób 
rozwinęły swoją działalność w zakresie montażu różnego rodzaju kotłów na 
terenie Polski i Europy. Rozpoczęcie nowego milenium zbiegło się w czasie  
z nowym kierunkiem rozwoju, który w płynny sposób przeobraził przedsiębiorstwo 
typowo remontowe, z wieloletnimi tradycjami i doświadczeniem – w nowoczesną 
firmę montażową, która potrafi sprostać wymaganiom współczesnego rynku  
budowy kotłów. ZRE realizują montaże kołów wodnych i parowych, zarówno małych 
jednostek stosowanych w zakładach, takich jak spalarnie śmieci czy papiernie,  
aż do dużych kotłów będących sercem elektrowni i elektrociepłowni.

Zakres prac wykonywanych przez firmę podczas montażu kotłów 
obejmuje zwykle:

część ciśnieniową,•	
kanały,•	
rurociągi i armaturę,•	
pozostały osprzęt kotła.•	

Dodatkowo ZRE wykonują dokumentację techniczną i technologiczną, 
przeprowadzają badania diagnostyczne i próby po montażowe, pomiary  
geodezyjne, uzgadniają i zatwierdzają dokumentację w jednostkach certyfiko-
wanych. Centrum produkcyjne umiejscowione na terenie Jaworzna wyposażone  
w wiele nowoczesnych urządzeń zapewnia realizację dostaw elementów 
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kotłowych i rurociągów. ZRE posiadają w swoich szeregach wykwalifikowane 
brygady dające możliwość montażu rusztowań, izolacji i pozostałego zakresu 
 budowlanego, a także zakresu elektrycznego i automatyki kotła. Przez  
kolejne lata działalności zachodziły zmiany w technikach montażowych, 
związane z coraz szerszym wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, wprowadzaniem  
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, maksymalnej modularyzacji  
montowanych elementów i redukcją czasu trwania montażu.

Początki

 W latach 2002–2003 ZRE Katowice prowadziły montaż wiszącego  
kotła fluidalnego CFB OF 420/13,9/540/230 projektu Foster Wheeler  
w Elektrociepłowni „Elcho” Chorzów. Z uwagi na brak doświadczenia w tego typu  
montażach, opierając się głównie na nawykach remontowych firma musiała  
momentami uczyć się na własnych błędach. Udało się jednak przebrnąć ten  
okres bez większych potknięć, a co najważniejsze - bez wypadków. Rozwiązywano 
na bieżąco pojawiające się problemy, a z powstałych rozwiązań korzystano  
w trakcie następnych projektów. Takie postępowanie zawsze procentowało przy 
każdej kolejnej inwestycji. 

 Podstawowymi urządzeniami zastosowanymi do montażu kotła  
w Chorzowie były wciągarki elektryczne oraz ręczne wciągniki łańcuchowe. 
Korzystano z małych pomocniczych dźwigów samochodowych klasy 50-70 ton, 
które stosowane są do rozładunków dostaw czy też do pionowania elementów 
podnoszonych wciągarkami. Pojawił się także spory dźwig (250 ton) zastosowany 
 do podniesienia zbiornika wody zasilającej i dźwig wieżowy używany przez firmę 
montującą konstrukcję stalową, którym przestawiano wciągarki na ruszcie  
kotła, i który był od czasu do czasu stosowany tam, gdzie ciężary nie przekraczały 
jego możliwości. Jednak to wciągarki elektryczne odegrały największą rolę.  
Zastosowanie takiej metody podyktowane było utrudnionym dostępem do dużych 
żurawi w Polsce, kosztami oraz faktem, że wciągarki były w posiadaniu ZRE,  
a załoga potrafiła się nimi dobrze posługiwać, pracując nimi na innych obiektach. 
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Biuro projektowe opracowało na potrzeby budowy ramy stalowe, na których 
zostały zamocowane wciągarki w taki sposób, że możliwe było ich przestawianie 
na ruszcie kotła bez potrzeby modyfikacji, a sama rama prosto i szybko była mo-
cowana do dużych belek rusztowych. Dodatkowo zblocza kierunkowe również 
zostały wyposażone w specjalne stojaki umożliwiające  ich przemieszczanie.

Rys. 1.  Wciągarki elektryczne usytuowane na stropie kotła

Rys. 2.  Konstrukcja wsporcza zbloczy kierunkowych
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Wszystkie te zabiegi były konieczne, gdyż podstawową wadą zastosowania 
tego typu urządzeń była konieczność przestawiania zbloczy kierunkowych 
lub samych wciągarek do każdego elementu, co było bardzo pracochłonne  
i utrudnione, z uwagi na zróżnicowaną wysokość belek rusztu. Ciężki montaż 
odbywał się metodą „ z dołu do góry”. Wszystkie montowane elementy wwożone 
były do budynku kotłowni, gdzie następowało podpięcie wciągarki lub układu 
dwóch wciągarek mocowanych w górnej części ładunku, a do tego jeden lub 
dwa, w zależności od długości elementu podnoszonego, dźwigi pomocnicze  
stosowane do jego pionowania tam, gdzie było to konieczne. Kilka pierwszych 
elementów zostało podniesione dość szybko, ale wraz z upływem czasu i ilości 
wiszących części kotła, zmniejszała  się gwałtownie ilość miejsca w kotłowni, 
szczególnie dla wysięgników dźwigów pomocniczych.

 Od roku 2003 zmieniły się znacznie przepisy Dozoru Technicznego  
w Polsce i obecnie każde użycie wciągarek elektrycznych poprzedzone być musi 
odbiorem dozorowym w miejscu pracy, dlatego, gdybyśmy chcieli odtworzyć 
montaż kotła w Chorzowie tymi samymi metodami, to konieczne byłoby  
zatrudnienie inspektora dozoru na stałym etacie. Pracując na innych rynkach  
europejskich rzadko spotyka się z tak ostrymi obostrzeniami, dotyczącymi 
używania omawianego sprzętu, zdecydowanie ograniczające jego  
zastosowanie, szczególnie w zadaniach krótkotrwałych. Ma to jednak na  
celu poprawienie bezpieczeństwa pracy. Układ wciągarka - zblocza kierunkowe 
możemy traktować czasami jako dość skomplikowany i przepisy zdają się być  
w pewnym stopniu racjonalne,. Niestety wymagania dotyczące wciągarek  
elektrycznych objęły swoim zasięgiem także wciągniki łańcuchowe z napędem 
elektrycznym i jest to mocno dyskusyjne. Wciągnik łańcuchowy ręczny, nawet 
o udźwigu 20 ton, może być wielokrotnie przewieszany i używany bez żadnych 
ograniczeń, a tymczasem ten sam wciągnik, w którym zamiast ręcznego  
napędu zastosowano napęd elektryczny, podlega pod odbiór dozorowy w każdej 
nowej pozycji pracy, co wyklucza go z większości operacji i  zamyka tę małą 
furtkę, pozwalająca przyspieszyć montaż elementów kotłowych, a na pewno 
ułatwić pracę brygadom montażowym.

 Kolejnym utrudnieniem montażu okazała się  deszczowa jesień,  
a następnie bardzo mroźna i wietrzna zima. Teren wokół budowanego kotła 
nie był dobrze utwardzony ani osuszony, co w połączeniu z dużymi opadami  
deszczu, powodowało częste przestoje i wyciąganie sprzętu z nagromadzonego 
błota. Sprzęt stosowany przez nas do transportu lekkiego nie spełniał,  
w takich warunkach, swojego zadania.  Wózki widłowe i akumulatorowe 
będące na wyposażeniu, z uwagi na małe koła i małą moc, przegrywały walkę  
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z miękkim podłożem. Nie było natomiast większych problemów z ciężkim  
transportem, gdyż ZRE Katowice posiadały w tym okresie duży wybór ciągników 
z naczepami niskopodwoziowymi, w szerokim spektrum różnych konfiguracji.

 Nie użyto wówczas, doskonale sprawdzających się w trudnych  
warunkach, sztaplarek. W tamtych latach dostęp do tego typu sprzętu w Polsce  
był bardzo ograniczony, podobnie jak do innego, bardzo ważnego urządzenia,  
jakim jest zwyżka. Czasem zdziwienie budzi fakt, w jaki sposób udało się zamon-
tować kocioł w Chorzowie bez zwyżek, i to nie tylko jakichś dużych 40-metrowych 
maszyn, ale również małych 10-, 15-metrowych, którymi można podjechać  
do elementu, choćby w celu poprawienia zawiesi na haku dźwigu, czy też  
wykonania innych operacji na wysokości. Rusztowania i drabiny rekompensowały 
w Chorzowie brak zwyżek. Rusztowania musiały być budowane od samego 
początku montażu, aby zapinać, przepinać i wypinać montowane elementy. 
Następnie musiały być one rozbudowywane lub (co gorsza) wielokrotnie  
przebudowywane, aby umożliwić spawaczom dostęp do połączeń spawanych. 
Ilość rusztowań była z pewnością większa niż obecnie. Do tego dochodziły różnego 
rodzaju podesty podwieszane, projektowane specjalnie na potrzeby jednej  
operacji platformy oraz wspomniane wcześniej drabiny, których użycie  
w niektórych przypadkach było wymuszone i niestety często dość ryzykowne. 

 Wracając do warunków atmosferycznych:  zima 2002/2003 była  
bardzo mroźna, temperatury przekraczały często -15oC, co generalnie  
bardzo utrudniało  montaż, transport, a także spawanie. W takich warunkach  
konieczne było dogrzewanie miejsc pracy dmuchawami i innymi grzejnikami, aby po 
pierwsze zachować warunki zgodne z normami jakościowymi spawania, a po  
drugie zapewnić pracownikom minimum komfortu pracy. Harmonogram  
inwestycji, takiej jak budowa kotła, z uwagi na prace ziemne i betonowe, które 
muszą być prowadzone w okresie dodatnich temperatur, zakłada zwykle prace 
przy montażu samego kotła w miesiącach zimowych. Jest to prawdziwym  
wyzwaniem od strony organizacji budowy, zaplecza socjalnego, transportu,  
ale przede wszystkim wymaga od samych pracowników dużego samozaparcia 
w trudnych warunkach, kiedy czas pracy to bardzo często 10-12 godzin. 

 Ukoronowaniem każdego montażu kotła jest próba ciśnieniowa, 
potwierdzająca szczelność całego układu ciśnieniowego, pozwalająca  
na wdrażanie dalszych etapów rozruchowych. Dla firmy montującej kocioł  
jest to bardzo ważny moment, potwierdzający jej profesjonalizm oraz to, że  
projekt został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi. 
Proces przygotowania samej próby wodnej nie jest niczym skomplikowanym,  
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a jedyne prawdziwe wyzwanie stanowi utrzymanie podczas jej trwania  
temperatury elementów ciśnieniowych na wymaganym poziomie co najmniej  
20oC. I tutaj po raz kolejny okres zimowy powoduje, że zmagania z tym parametrem  
są bardzo trudne i wymagają dużych nakładów organizacyjnych. Kluczowym  
elementem jest zakończenie prac  przez firmę montującą ściany budynku 
kotłowni tak, aby ograniczyć ubytki ciepła podczas nagrzewania elementów  
kotła. Zakończona pomyślnie próba wodna kotła w Chorzowie otworzyła nam 
drzwi do dalszego rozwoju, a zdobyte doświadczenie owocowało w kolejnych 
montażach kotłów.

Rozwój

 Od roku 2003 ruszyliśmy na podbój rynków europejskich. Pierwszą 
inwestycją był montaż kotła fluidalnego CFB projektu Foster Wheeler  
w elektrowni West Offaly w środkowej Irlandii, później kolejno kilka kotłów  
fluidalnych na biomasę projektu Metso Power na terenie Wielkiej Brytanii, 
między innymi w Shotton Paper Company, w Steven’s Croft w Lockerbie,  UPM  
Caledonian Paper Mill oraz w Tullis Russell Papermakers. 

Rys. 3.  Montaż walczaka
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Rys. 4.  Montaż z użyciem dźwigu 500 ton

Rys. 5.  Pionowanie ścian ciśnieniowych
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Nastąpiła zmiana stosowanej 
przez ZRE Katowice technologii. 
Wciągarki elektryczne pozostały 
jako sprzęt pomocniczy tam, 
gdzie warunki uniemożliwiały 
użycie dźwigu, ale główny, ciężki 
montaż zostaje oparty od tej pory 
o duży żuraw samochodowy lub 
kratowy, zwykle klasy 500-700 
ton. Zmieniają się także proporcje 
używanego sprzętu. Pojawiają 
się różnej wielkości zwyżki,  
sztaplarki czy też siłowniki  
hydrauliczne. Łatwy dostęp do 
sprzętu ciężkiego był sporą 
nowością i bardzo szybko  
nauczono się z niego korzystać. 
Przyniosło to duże oszczędności 
czasu i zapewniło lepsze 
bezpieczeństwo pracy. 

Rys. 6.  Transport pionowy ściany ekranowej

Rys. 7.  Zestaw siłowników hydraulicznych
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Elementy ciśnieniowe dostarczane przed rozpoczęciem montażu trafiały na 
stoły prefabrykacyjne, gdzie z gabarytów transportowych zostały zmienione 
w gabaryty ograniczone z jednej strony lukami w konstrukcji kotła,  
a z drugiej możliwościami głównego żurawia. Pionowanie sprefabrykowa- 
nych elementów było realizowane przez dźwig główny oraz pomocniczy, 
czyli podobnie jak poprzednio.  Dzięki użyciu dużego dźwigu możliwe było 
wykonanie całej operacji na zewnątrz budynku kotłowni, prosto ze stołów  
prefabrykacyjnych, czyli sporo szybciej, przez wykluczenie kłopotliwego  
transportu do środka budynku oraz przez możliwy montaż większych  
elementów z uwagi na brak ograniczeń przestrzennych i dla elementu 
podnoszonego, i dla wysięgnika dźwigu pomocniczego. Dodatkowo swobodny 
dostęp pozwolił zwiększyć bezpieczeństwo całego zadania.

 Nawet najlepsze założenia kolejności montażu nie zapewniają 
możliwości wciągnięcia wszystkich elementów przez dach kotłowni.   
Sama budowa kotła, szczególnie w obrębie podgrzewacza powietrza czy 
podgrzewacza wody, bardzo często zakłada montaż „od dołu”. W takiej  
sytuacji bezkonkurencyjne okazują się siłowniki hydrauliczne, których 
zakres możliwego udźwigu jest bardzo duży a jego ograniczeniem jest raczej  
konstrukcja wsporcza, na której siłownik jest posadowiony niż samo 
urządzenie. 

 Wyprawa ZRE Katowice na rynki europejskie, a szczególnie  
Irlandii i Wielkiej Brytanii, stanowiła twardą szkołę w jeszcze jednym  
aspekcie związanym z montażem kotła, jakim są przepisy bezpieczeństwa. 
W 2003 różnica pomiędzy Polską a Irlandią w wymaganiach  przepisów  
BHP oraz sposobu ich egzekwowania była duża.  Stanowiło to nie lada 

 Brak konieczności prze- 
stawiania wciągarek do każdego 
elementu oraz fakt, że hak dźwigu, 
oprócz przemieszczania piono- 
wego, może przemieszczać się 
w poziomie, zwiększył płynność 
ciężkiego montażu, zmniejszył 
ilość rusztowań, a szczególnie 
ich wielokrotnych (w przypadku 
wciągarek) zmian,   co odbiło się  
pozytywnie na czasie całego 
montażu.Rys. 8.  Montaż podgrzewacza powietrza
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problem dla pracowników, przede wszystkim od strony zrozumienia  
ich sensowności, a w następnej kolejności -  wpojenia ich we własne  
zachowanie podczas prowadzenia prac montażowych. Od paru już lat te same 
lub bardzo podobne rygory BHP wprowadzane są w Polsce a reakcje ludzi  
z firm, które nie miały wcześniej większej styczności z nimi, są dokładnie  
takie same jak  reakcje pracowników ZRE 12 lat temu w Irlandii. To spory 
bagaż doświadczeń, pozwalający łatwiej odnaleźć się na nowych projektach 
w całej Europie. Świadomość pracowników ZRE i ich doświadczenie  
w zakresie BHP jest teraz o wiele wyższa.

 Realizowane przez ZRE Katowice projekty nie ograniczały się tylko 
do Wielkiej Brytanii. Kolejne kotły powstawały na terenie Austrii, Belgi, 
Francji, Szwecji i oczywiście w Polsce, gdzie chociażby niedawno zakończono 
z sukcesem realizację budowy kotła w Bielsku-Białej, czy  obecnie trwający 
montaż kotła w Tychach. 

Przyszłość

 Ostanie lata charakteryzują się próbami maksymalnej modularyzacji 
części ciśnieniowej już na etapie produkcji, a następnie transportem takich 
ponadgabarytowych elementów drogą lądową lub morską tam, gdzie jest 
to możliwe, a wszystko to z uwagi na wyśrubowane coraz bardziej terminy 
montażu kotłów. 

Rys. 9.  Transport scalonego cyklonu kotła

 Nowoczesne kotły 
charakteryzują się mniejszymi 
gabarytami, przy zwiększonej 
wydajności pracy, co daje pole do 
popisu dla tego typu rozwiązań 
i przynosi faktyczne korzyści, 
przede wszystkim czasowe,   
z zastosowania modularyzacji  
na etapie produkcji. 

 Podczas trwającego 
obecnie montażu kotła fluidalne-
go CFB projektu Foster Wheeler 
w EC Tychy oprócz można by 
powiedzieć standardowego 
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dostarczenia na budowę  
scalonych elementów sepa- 
ratora kanału nawrotnego  
spalin oraz obudowy  
„Intrexu”, dostarczono także  
w dwóch częściach ciąg 
konwekcyjny. Każdy z dwóch 
modułów ważył blisko 
80 ton, ale nie waga była  
krytyczna tylko fakt, że 
były to elementy złożone  
z 3 ścian ciśnieniowych, 
połączonych ze sobą  
i zamkniętych stropem, 
tworzące bryłę o wymiarach 

Rys. 10.  Pionowanie klatki konwekcyjnej

4000x5000x13000 z zamontowanymi wewnątrz wszystkimi pęczkami 
przegrzewaczy pary. Całość elementu została bardzo dokładnie 
usztywniona we wszystkich płaszczyznach, ale mimo wszystko  
istniała obawa, jak się on zachowa podczas pionowania, a także czy  
w czasie tej operacji nie nastąpią jakieś trwałe odkształcenia, które  
w konsekwencji uniemożliwią dopasowanie obu części i zaprzepaszczą 
planowaną oszczędność czasową przedsięwzięcia. Montaż wykonany został  
z użyciem dwóch dźwigów samochodowych, głównego o maksymalnym 
udźwigu 500 ton oraz pomocniczego, służącego do podtrzymania elementu 
podczas pionowania, o udźwigu 130 ton. W tym wypadku to nie stojący na 
zewnątrz kotłowni dźwig podstawowy okazał się krytyczny, lecz pomocniczy, 
ustawiony wewnątrz budynku, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przez 
konstrukcję stalową i zamontowaną wcześniej komorę paleniskową oraz 
separator.
W czasie montażu okazało się, że wystarczy by ciężar podnoszony był większy 
o dosłownie 3-4 tony, aby uniemożliwić całą operację, gdyż nie ma możliwości 
ustawienia wewnątrz kotłowni większego dźwigu. Rozważano zastosowanie 
siłowników hydraulicznych do pionowania, ale jest to bardzo problematyczne 
z uwagi na konieczny kąt wychylenia lin. Możliwe jest zastosowanie  
w miejsce dźwigu platformy jezdnej i próba pionowania w ten sposób, jednak 
w tym szczególnym przypadku projekt nie zezwalał na wsparcie dolnej części  
elementu. Wszystko przebiegło prawidłowo i obie połówki ciągu konwek-
cyjnego zawisły na zawieszeniach kotła, a scalenie pokazało, że obawy  
o dopasowanie elementów były nieuzasadnione. 
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Rys. 11.  Scalona klatka konwekcyjna z przegrzewaczami pary

Dużo czasu i nakładu sił musiało zostać jednak poświęcone na 
usunięcie konstrukcji usztywniającej klatkę konwekcyjną. W tym  
elemencie, na etapie projektowania, jest jeszcze sporo do zrobienia, aby ilość  
tej konstrukcji była jak najmniejsza, a sposób jej zamontowania pozwalał na 
szybki demontaż.

Oceniając trend modularyzacji elementów kotła, zdecydowanie większej  
uwagi wymaga teraz projektowanie oparte na wykonaniu dokładnych symu-
lacji montażu, gdyż ograniczenia sprzętowe i przestrzenne w takim przy-
padku są większe niż podczas montażu starszymi metodami, gdzie pewne 
nieścisłości założeń mogły być niwelowane przez doświadczenie brygad 
montażowych. Z drugiej strony granicę stanowią wciąż możliwości transpor-
towe uzależnione od dróg dojazdowych, w przypadku transportu drogowego, 
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czy też dostępu do akwenu wodnego, w przypadku transportu wodnego. W obu 
przypadkach granica ta nie zostanie raczej przekroczona. Pozostaje jeszcze 
transport powietrzny, ale na chwilę obecną, z uwagi na koszty w połączeniu  
z możliwościami, takie rozwiązanie nie jest jeszcze brane pod uwagę.

 Kilka lat temu część ciśnieniowa średniej wielkości kotła była 
montowana 8-10 miesięcy. W chwili obecnej standardem jest przyj-
mowanie około 5-6 miesięcy na montaż, ale coraz częściej stajemy 
przed wyzwaniami ze strony klientów, aby zrealizować go najwyżej w 4 
miesiące. Dużego znaczenia nabiera doświadczenie jakie posiada ZRE  
Katowice na poziomie opracowanych technologii, wykwalifikowanej kadry 
inżynierskiej oraz załogi montażystów z wypracowanymi już pewnymi  
automatycznymi nawykami, dzięki czemu możliwe jest łamanie barier 
czasowych, które jeszcze niedawno wydawały się nie do pokonania.
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Montaż części ciśnieniowej oraz mechanicznej 
kotłów opalanych biomasą

Krzysztof Szczęsny
ZRE Katowice SA 

Zakład Zachód

Wstęp

 Postępujące zmiany klimatu oraz pogarszający się stan środowiska 
spowodowały konieczność stosowania czystych ekologicznie źródeł energii,  
do których zalicza się m.in. biomasę, stanowiącą jedno z największych  
potencjalnych odnawialnych źródeł energii (OZE). Zastosowanie OZE ma również 
duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz zwiększenia 
zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego. Zgodnie z Dyrektywą  

Parlamentu Europejskiego udział  
energii odnawialnej w całko- 
witym zużyciu energii do 2020 roku  
w Unii Europejskiej, powinien 
kształtować się na poziomie 20% 
(dla Polski 15%) [1]. 
 
 ZRE Katowice od wielu lat  
współpracuje z Aalborg Energie 
Technik a/s (AET) – dostawcą 
kotłów o mocy 25-170 MWth 
oraz elektrociepłowni opalanych 
biomasą. Przykładem takiej współ- 
pracy jest montaż części ciśnie-
niowej i mechanicznej kotła zre-
alizowany przez Zakład Zachód  
w Szkocji – projekt Helius CoRDE. 
Zaprojektowany przez AET kocioł 

Rys. 1.  Przekrój  instalacji: 1 – walczak, 2 – zbiornik  
 wody zasilającej,  3 – zasobnik biomasy,  
 4 – komora paleniskowa, 5 – drugi ciąg, 
 6 – trzeci ciąg, 7 – ECO, 8 – separator popiołu, 
 9 – ruszt, 10 - odżużlacz
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spala mieszankę trocin drzewnych z wysłodzinami (produktem ubocznym  
z produkcji whisky). 

Realizacja zadania

Część ciśnieniowa kotła została dostarczona i zmontowana w następującej 
kolejności:
1) zawieszenia kotła,
2) podgrzewacz wody (ECO),
3) walczak,
4) część tylna komory paleniskowej,
5) część przednia komory paleniskowej,
6) trzeci ciąg wraz z przegrzewaczami pary,
7) ściany boczne,
8) rurociągi wewnętrzne i zewnętrzne.

Głównym wyzwaniem przy realizacji projektu był stopień prefabrykacji  
dostarczonych elementów (duże gabaryty) oraz zwarta budowa konstrukcji 
nośnej szczególnie w obrębie zawieszeń kotła. Dlatego zdecydowano,  
że główne elementy kotła zostaną wciągnięte od dołu z poziomu „0”. W tym 
celu przygotowano plany podnoszeń,  zaprojektowano i wykonano węzły  
obrotowe oraz uchwyty montażowe. 

Rys. 2.  Węzły obrotowe do pionowania części tylnej i przedniej komory paleniskowej
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Rys. 3.  Plan podnoszenia przedniej komory paleniskowej

Rys. 4.  Tylna i przednia część komory paleniskowej z zamontowanymi węzłami  obrotowymi
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Dwie połowy trzeciego ciągu kotła wraz z przegrzewaczami pary zostały 
zamontowane „od góry”:

Po zakończeniu spawania części ciśnieniowych 
kotła wraz z rurociągami wewnętrznymi,  
zgodnie z normą EN12952-6, przeprowadzono 
próbę ciśnieniową zmontowanych elementów. 
Próba, zakończona pozytywnym rezultatem, 
została wykonana w dwóch etapach: kocioł –  
188 bar oraz rurociągi wody zasilającej –  
209,6 bar.

Rys. 5.  Montaż trzeciego ciągu

Rys. 6. 
Rurociągi opadowe i komunikacyjne kotła
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Rys. 7.  Schemat przeprowadzenia próby wodnej

Rys. 8.  System powietrza pierwotnego i wtórnego

Równolegle do montażu części ciśnieniowej kotła ZRE Katowice przeprowadziły 
montaż części mechanicznej. Zakres zawierał m.in.: 

system powietrza pierwotnego i wtórnego, w skład którego weszła czerpnia, •	
podgrzewacz powietrza, kanały powietrza, wentylatory, klapy regulacyjne 
oraz kompensatory, 
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system powietrza do pneumatycznego podawania paliwa,•	

palnik rozpałkowy z oprzyrządowaniem,•	

system recyrkulacji spalin,  •	
który zawierał kanały  
spalin, wentylator,  
klapy regulacyjne  
oraz kompensatory,

Rys. 9. 
Kanały powietrza 
do podawania paliwa

Rys. 10.  Palnik rozpałkowy

Rys. 11.
System recyrkulacji spalin
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system kanałów spalin, który zawierał wentylator wyciągowy, separator •	
popiołów, tłumik, kompensatory oraz kanały spalin

system wtrysku popiołu lotnego, zawierający podajnik ślimakowy,  •	
podajniki celkowe, kompensatory, zawory, wtryskiwacze, kanały  
oraz rurociągi łączące,

Rys. 12.
Separator popiołu oraz kanały spalin

Rys. 13. Wtrysk popiołu lotnego
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system transportu popiołów i żużla, zawierający leje pod rusztem, kompen-•	
satory oraz odżużlacz,

system transportu trocin drzewnych, zawierający: •	
- podajniki transportujące trociny ze stacji rozładunkowej do silosów, 
- podajniki rozładunkowe silosy, 
- podajnik transportujący trociny z silosów do kotłowni, 
- zasobnik biomasy, 
- leje zsypowe, 
- podajniki celkowe, 
- rozrzutniki biomasy.

Rys. 14. Odżużlacz

Rys. 15. 
Podajnik załadunkowy 
silosy
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Rys. 16. Transport trocin z silosów do kotłowni

Rys. 17. Zasobnik biomasy, 
 leje wraz z podajnikami celkowymi
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system transportu wysłodzin, który zawierał: •	
- podajniki ze stacji rozładunkowej oraz rurociągi transportujące 
 wysłodziny do silosa, 
- podajniki transportujące biomasę z silosu do suszarki, 
- podajniki wysłodzin z suszarki do zasobnika, 
- zasobnik, kanały zsypowe, podajniki celkowe, dmuchawy oraz   
 rurociągi transportu pneumatycznego wraz z zaworami,  
 kompensatorami i przepływomierzami.

Rys. 18. Zasobnik wysłodzin z rurociągami transportu pneumatycznego

Rys. 19. Podajniki z suszarki  
 do zasobnika
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silos popiołu•	

Podsumowanie

 ZRE Katowice zakończyły prace związane z projektem Helius CoRDe   
w przeciągu 10 miesięcy. Próba ciśnieniowa kotła odbyła się przed planowanym 
terminem. Ze względu na zwartą zabudowę urządzeń na obiekcie prace  
wymagały dużej koordynacji z innymi wykonawcami prac. Dobra realizacja  
prac skutkuje dalszymi zamówieniami ze strony Inwestora.

Bibliografia:

[1]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  
 z dnia 23 kwietnia 2009.

Rys. 20. Montaż silosu popiołu
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Modernizacje kotłów OP-430 w EDF Kraków 
i Wrocław - kompleksowość usługi: projekt, 
wykonawstwo, dostawy, montaż

Łukasz Szczypuła
ZRE Katowice SA 

Wydział Remontów Kotłów

 Wychodząc naprzeciw potrzebie dostosowania krajowej energetyki 
do nowych i coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji 
tlenków azotu, Inwestor Grupa EDF Polska podpisał umowę z Konsorcjum 
Instal Kraków SA – Fortum Power and Heat na budowę instalacji  
odazotowania spalin kotłów OP-430. ZRE Katowice SA podpisały w październiku 
2013 roku umowę podwykonawczą z powyższym konsorcjum na prace 
budowlano-montażowe w ramach umowy „Zaprojektowanie, wybudowanie, 
uruchomienie, i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w  
EDF Polska SA Oddział nr 1 w Krakowie i Zespole Elektrociepłowni 
Wrocławskich Kogeneracja SA”.

 Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA powołały w tym celu 
zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów posiadających niezbędne 
doświadczenie w pracach modernizacyjnych i następnie przystąpiły do  
projektu redukcji emisji NOx na dwóch kotłach OP-430 nr 3 i 4 w EDF Kraków 
i kotła nr 3 w EC Wrocław.

Prace montażowe obejmowały między innymi :
montaż systemu palników niskoemisyjnych,•	
montaż dwustopniowego systemu dysz OFA,•	
montaż nowego podgrzewacza wody ECO,•	
montaż rurociągów wody zasilającej do nowego ECO,•	
wymianę rurociągów wody zasilającej do istniejącego ECO,•	
częściową wymianę pyłoprzewodów,•	
modernizację części ciśnieniowej kotła,•	
dostosowanie instalacji olejowych przykotłowych.•	
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Całość zadania uzupełniały czynności nadzoru związane z:
uzgadnianiem i ustalaniem założeń do projektowania,•	
uzgadnianiem i ustalaniem założeń do opracowywania technologii •	
montaży,
bieżące rozwiązania projektowe kolizji i wdrażanie „on Line” na budowie,•	
koordynacją prac podwykonawców (rusztowania, izolacje),•	
koordynacją prac działów pomocniczych (laboratorium NDT, dział •	
mechaniczny , dział armatury),
bieżącą współpracą z działem kontroli jakości i spawalnictwa,•	
szeroko rozumianą logistyką.•	

 ZRE Katowice podjęły się przygotowania wyżej wymienionych  
elementów technologicznych praktycznie od samego początku procesu, 
tj. wykonania obliczeń i projektów technicznych, poprzez wykonanie ich  
w warsztatach i halach produkcyjnych, po transport i wreszcie montaż na 
terenie EDF Kraków. Wszystko to, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez 
Urząd Dozoru Technicznego oraz zleceniodawcę. Dlatego też, oprócz 
Zakładu Kotłów, w zadaniu brały udział również inne komórki firmy, wśród 
których wymienić należy Wydział Projektowy, Wydział Montażu i Modernizacji  
Obiektów Energetycznych, Laboratorium NDT i Centrum Produkcyjne  
w Jaworznie. ZRE Katowice posiadają bogate doświadczenie w produkcji  
i montażu tego typu elementów oraz miały okazję współpracować chociażby 
z fińską firmą FORTUM (z którą tworzą konsorcjum) przy podobnej  
modernizacji kotłów w Tauron Wytwarzanie SA oddział Elektrownia Jaworzno 
III oraz firmą STRABAG w Tauron Wytwarzanie SA w Elektrowni Łaziska. 

Prace projektowe

W zakres prac projektowych wchodziło między innymi:
1) wykonanie obliczeń wytrzymałościowych wg WUDT, przygotowanie  
 dokumentacji koncesyjnej oraz warsztatowo-montażowej i uzgodnie- 
 nie jej w UDT dla:
 - projektów paneli narożnych w części ciśnieniowej kotła  
  zawierające odgięcia palnikowe dla nowych palników oraz  
  odgięcia dla dolnych dysz OFA wraz z wymurówką,
 - projektu odgięć pod górne dysze OFA,
 - projektu odgięć pod palniki rozpałkowe w części ciśnieniowej  
  wraz z wymurówką;
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2) wykonanie projektów oraz dokumentacji warsztatowo-montażowej: 
 - kanałów powietrza na odcinku od przyłączy na kolektorach  
  pionowych do palników wraz z doborem przepustnic 
  i kompensatorów oraz wytyczne dla montażu izolacji  
  termicznej i prac antykorozyjnych,
 - kanałów powietrza dla dysz OFA wraz z doborem  
  przepustnic i kompensatorów oraz wytyczne dla montażu  
  izolacji i prac antykorozyjnych,
 - zawieszeń i podparć dla powyższych kanałów powietrza.

Przekazanie kotłów do remontu umożliwiło ZRE Katowice przystąpienie do 
prac związanych z demontażem : 
 - izolacji z instalacji kanałów powietrza przewidzianych do  
  modernizacji oraz naroży i ścian kotła w niezbędnym  
  zakresie,
 - istniejących palników, pyłoprzewodów, skrzyń palnikowych,  
  oraz przewodów powietrza w rejonie palników,
 - naroży ścian komory paleniskowej z odgięciami pod palniki  
  oraz odgięciami pod palniki rozpałkowe,
 - istniejących dysz OFA wraz z odgięciami rozmieszczonymi  
  na ścianach bocznych komory paleniskowej,
 - instalacji powietrza zasilającego w obrębie istniejących  
  dysz OFA,
 - pozostałych kanałów powietrza zasilających palniki i dysze  
  OFA w zakresie niezbędnym do modernizacji.

 W celu bezpiecznego i sprawnego wykonania powyższych prac 
Wydział Projektowy przygotował niezbędne oraz wymagane przez inwestora 
technologie demontażowe potwierdzone w Projektach Organizacji Robót.  
Dodatkowo ich przebieg był monitorowany przez specjalistę znajdującego  
się cały czas na obiekcie.
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Modernizacja części ciśnieniowej kotła

Koncepcja modernizacji niskoemisyjnej kotłów OP-430 obejmowała : 
modernizację naroży kotła obejmującą cały pas palnikowy oraz dolny •	
poziom dysz OFA,
nowe otwory górnych dysz OFA (odgięcia rur parownika wraz  •	
z wymurówką),
nowe otwory do palników rozpałkowych (odgięcia rur parownika wraz  •	
z wymurówką).

Elementy ciśnieniowe kotła wraz z wymurówką termoizolacyjną i zabez-
pieczeniem antykorozyjnym zostały całkowicie wykonane w warsztatach  
produkcyjnych ZRE Katowice.

Rys. 1.
Zasada nowego systemu spalania 
niskoemisyjnego na kotłach OP-430 
w EDF Kraków i Wrocław
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 Strefa palnikowa została rozciągnięta na wysokości kotła. Modyfikacji 
uległ cały pas rur ekranowych w obszarze naroży palnikowych. Dla każdego 
kotła został zaprojektowany osobny Projekt Organizacji Robót zawierający 
szczegółowy opis transportu i montażu elementów ciśnieniowych kotła. Na 
terenie EC Wrocław montaż paneli naroży odbywał się od strony zewnętrznej 
kotła. Ten sposób montażu związany był z koniecznością wykonywania 
równocześnie innych prac remontowych w komorze paleniskowej. Planowany 
zakres robót w EDF Kraków wymusił zastosowanie dwóch różnych rozwiązań 
technologii transportu paneli naroży. Na kotle nr 3 demontaż i montaż  
elementów parownika (naroży komory paleniskowej z odgięciami palnikowymi) 
możliwy był po zakończeniu prac demontażowych leja komory paleniskowej 
realizowanych przez wykonawcę remontu kotła K3. Zakończony demontaż 
leja komory paleniskowej otworzył drogę transportową dla demontowanych 
elementów.  Jednakże do wciągania nowych elementów konieczne okazało 
się wycięcie fragmentów bandaży kotła oraz rurociągów komunikacyjnych 
w obrębie naroży. Następnie, po wykonaniu prac związanych z obróbką rur 
ekranowych oraz montażem uchwytów transportowych i układu mechanizacji, 
można było przystąpić do odtwarzania naroży kotła, które zostały podzielone 
na dwa elementy, o łącznej wadze kolejno 6900 kg i 5500 kg.

Rys. 2. Prace warsztatowe przy produkcji paneli na terenie bazy ZRE Katowice
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Rys. 3. Sposób wciągania elementów naroży kotła K3

 Na kotle nr 4 przed rozpoczęciem montażu naroży palnikowych 
należało zamontować belki jezdne, pod wciągarki łańcuchowe na ścianach 
bocznych komory paleniskowej kotła, oraz konsole do zamontowania  
uchwytów i zbloczy pod wymagany sprzęt do transportu. Transport  
pionowy prowadzony był przez luki transportowe zlokalizowane przy ścianach  
bocznych komory paleniskowej kotła w jego osi, po odsunięciu wanny 
odżużlacza. Komplet elementów jednego naroża został w przypadku tego 
kotła podzielony na 3 elementy o łącznej masie 12,5 tony.
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Rys. 4. Schemat podnoszenia elementów 1 i 3 naroży oraz zespołu odgięć 
 dla dysz OFA na ścianach bocznych

 Zastosowany nowy system niskoemisyjny, który był montowany  
przez brygady remontowe Zakładu Kotłów ZRE Katowice, jest obecnie 
najnowocześniejszą technologią spalania niskoemisyjnego (według danych 
dostawcy instalacji). Bazuje on na skutecznej kombinacji metod pierwotnej 
i wtórnej. W zakresie metod pierwotnych obejmuje palniki niskoemisyjne 
i zmodernizowany system OFA, pozwalając uzyskać wydajne spalanie  
z niską emisją NOx, przy jednocześnie obniżonym szlakowaniu i zmniejszeniu  
ryzyka korozji wysokotemperaturowej rur powierzchni ogrzewalnej kotła.  
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Metoda wtórna to system SCR oparty o katalityczną metodę redukcji NOx na 
ciągu spalinowym za kotłem.
 System dysz OFA składa się z dwóch poziomów. Dolny poziom dysz 
OFA, który zabudowany jest w narożach komory paleniskowej, dostarcza  
powietrze dopalania stycznie do teoretycznego jądra płomienia. Dysze górnego 
poziomu (4 szt. – tzw. dysze hybrydowe) wstrzykują powietrze do środka  
komory kotła, zapewniając tym wymagany nadmiar powietrza na wylocie  
z komory paleniskowej. 

 Zachowany został pierwotny układ 4 rzędów palników. Koncepcja 
palnika niskoemisyjnego RI JET 2 dostarczonego przez firmę FORTUM  
(Rapid Ignition Jet, tłum. szybki zapłon strumieniowy) skupia się na  
wytwarzaniu wysokotemperaturowego płomienia o działaniu redukcyjnym  
bardzo blisko końcówki palnika (rys.6). Powietrze spalania w palniku 
podzielone jest na strumień powietrza wtórnego i trzeciego. Strumień  
powietrza trzeciego oddzielony jest od pierwotnej strefy spalania za  
pomocą pierścienia kierującego tak, aby utworzyć płomień redukcyjny  
i w ten sposób ograniczyć emisję NOx. Powietrze trzecie jest zastosowane 
również do dopalenia koksu pozostałego za strefą spalania wtórnego. 

Rys. 5. 
Naroże typu 1
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 Rozwiązanie takie sprawia również, że strumień paliwa nie ma  
tendencji do rozprzestrzeniania się, a powietrze wytwarza obszar ochronny 
dookoła. Dzięki temu korozja ścian oraz szlakowanie kotła są ograniczone.  
Dla wszystkich palników wykonano nową wymurówkę. Dodatkowo do 
każdego palnika zamontowano klapę regulacyjną powietrza, co umożliwia 
indywidualną regulację przepływu powietrza spalania.

 Poniżej przedstawiono główne cechy palników niskoemisyjnych 
RI-JET 2 i podano rozwiązania techniczne, służące osiągnięciu wymaganej 
redukcji NOx w płomieniu:

szybki zapłon i bardzo stabilny płomień poprzez zastosowanie zaawanso- •	
wanego Pierścienia Stabilizacji Płomienia (FSR) na końcu rury 
węglowej,
wzmocniony zapłon płomienia i stabilność płomienia są osiągnięte przez •	
zastosowanie zwężki Venturiego w rurze węglowej palnika; zastosowanie  
zwężki powoduje również wzrost prędkości, co zapobiega zjawisku  
cofania się płomienia,
ulepszony zapłon cząstek węgla poprzez Koncentrator Pyłu Węglowego, •	
który oddziela większe cząstki węgla od strumienia pyłu węglowego; 
dzięki temu cząstki te natychmiast mieszają się z powietrzem wtórnym 
i następuje ich zapłon; dodatkowo mniejsze cząstki są kierowanie do 

Rys. 6. 
Koncepcja redukcji NOx  
w płomieniu palnika
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środka strumienia mieszanki pierwotnej, zwiększając koncentrację 
cząstek węgla w tej strefie płomienia, co wzmacnia zjawisko opisane  
w pierwszej fazie procesu,
oddzielenie strugi powietrza trzeciego od strefy spalania wtórnego  •	
poprzez pierścień kierujący palnika; jest to bardzo istotne w celu 
osiągnięcia wysokiej temperatury płomienia redukującego, potrzebnej 
do uzyskania maksymalnej redukcji NOx; konstrukcja pierścienia 
kierującego jest zoptymalizowana aby zapewnić odpowiednie mieszanie 
powietrza trzeciego ze strumieniem węgla w celu zminimalizowania  
poziomu niedopału węgla i do zoptymalizowania kształtu płomienia; 
kształt płomienia powinien być szeroki blisko końcówki palnika, aby 
utworzyć warunki redukcyjne, ale wąski po 2-3 metrach od końcówki, aby 
uniknąć zetknięcia płomienia ze ścianami bocznymi komory paleniskowej; 
nowy kształt płomienia ogranicza ryzyko korozji wysokotemperaturowej 
ścian kotła przy pracy palników w warunkach podstechiometrycznych 
(pracującymi dyszami OFA).

Kanały powietrza

 W ramach modernizacji ZRE Katowice zaprojektowało i zainstalo-
wało kanały powietrza gorącego, które będą dostarczały powietrze spalania  
do dwupoziomowego systemu dysz OFA. Dysze OFA zostały na stałe 
połączone z komorą paleniskową, dlatego też w kanałach zostały  
zabudowane kompensatory umożliwiające przesuw kanałów razem  

Rys. 7. Przekrój palnika niskoemisyjnego RI-JET 2
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z kotłem. Zapewniono również system zawieszeń podparć. Montaż kanałów  
powietrza był mocno utrudniony przez liczne kolizje oraz niewielką  
przestrzeń na montowane elementy. W związku z tym przerobienia wymagały  
między innymi instalacje parowe do zdmuchiwaczy popiołu, rurociąg 
mazutowy, instalacje odpowietrzenia i odwadniania, rurociągi sprężonego 
powietrza, ławy kablowe oraz konstrukcje podestów roboczych.

 W związku z dużym natężeniem tego typu zdarzeń na budowie przez 
cały okres trwania prac montażowych nadzór pełnił projektant, który na 
bieżąco rozwiązywał sytuacje kolizyjne. Dodatkowo na kanałach powietrza 
zamontowano króćce pomiarowe na potrzeby optymalizacji pracy kotła oraz 
odtworzono system króćców do pomiaru ciśnienia i temperatury. W ramach 
modernizacji wymieniono również kanały powietrza wtórnego do skrzyń  
palnikowych (wind boxów). Każdy kanał został wyposażony w klapę 
regulacyjną, podwójny kompensator lateralny, kompensujący wydłużenia 
kotła oraz króćce pomiarowe.

Rys. 8. Układ kanałów do dysz OFA – widok w góry
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Rys. 8. 
Ściana przednia – usytuowanie kanałów 
do dysz OFA, palników pyłowych 
i rozpałkowych, podłączenie kanałów 
powietrza wtórnego do palników pyłowych 
– rysunek złożeniowy

Montaż podgrzewacza wody ECO

 Pomyślny przebieg robót zakończony próbą wodną oraz testami 
„na zimno” pozwoliły przejść do kolejnego etapu inwestycji, jaką był montaż 
nowego pęczka ECO pomiędzy elektrofiltrem a kotłownią, pod nową instalacją 
SCR. ZRE Katowice odpowiadało zarówno za montaż, jak i wcześniejszą 
prefabrykację elementów i transport nowego podgrzewacza wody, której 
podjął się Wydział Montażu i Modernizacji Obiektów Energetycznych. Część 
prefabrykacji została podzlecona do renomowanej firmy współpracującej  
ze ZRE Katowice. W skład montowanych elementów wchodziło łącznie  
6 pakietów wężownic z zawieszeniami oraz komory wlotowe i wylotowe 
nowego podgrzewacza. Najistotniejszym elementem utrudniającym realizację 
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tego zadania okazała się struktura zabudowy w poszczególnych strefach  
remontu. 

Podsumowanie i wnioski

 Udział w projekcie modernizacji kotłów OP-430 na terenie 
EDF Kraków i Wrocław okazał się nie lada wyzwaniem pod względem  
projektowym, logistycznym i ekonomicznym. Podczas prac montażowych,  
napotkano szereg trudności i kolizji. Skalę trudności dodatkowo powiększał 
fakt, że na terenie elektrowni EDF prowadzono jednocześnie prace związane 
z montażem redukcji NOx metodą katalityczną, prace modernizacyjne  
obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz prace związane z budową  
instalacji odsiarczania spalin. Ze wszystkich trudności ZRE wyszły obronną 
ręką mając do dyspozycji doświadczone brygady monterskie, spawaczy, 
geodetę, kadrę nadzorującą oraz zaplecze projektowo-technologiczne. Bardzo  
pomocne dla efektywnej realizacji prac okazał się również dostęp do parku 
maszynowego na terenie bazy ZRE oraz współpraca z tamtejszymi brygadami  
warsztatowymi. Nabyte doświadczenie oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt  
i kadry pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość firmy, która już od 
60 lat pracuje na rzecz rozwoju polskiej energetyki.

Rys. 10. Pakiet wężownic podgrzewacza wody ECO po dostawie na EDF Kraków
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Wstęp

 W najbliższej dekadzie podstawowym kierunkiem rozwoju energetyki 
 jest budowa nowoczesnych kotłów nadkrytycznych opalanych węglem,  
o mocy ok. 1000 MW. W procesie projektowania tego typu urządzeń  
wymaga się stosowania nowoczesnych materiałów, takich jak stal  
X10CrMoVNb9-1 i X10CrWMoVNb9-2, mogących sprostać bardzo wysokim 
wymaganiom w zakresie oczekiwanej przez użytkownika sprawności oraz 
dyspozycyjności [1-5]. Dotyczy to w szczególności rurociągów parowych, 
które pracując w temperaturze 600oC i wyższej oraz pod ciśnieniem powyżej 
28 MPa. Obiekty te narażone są głównie na szkodliwe działanie postępujących 
zmian stanu materiału, między innymi wskutek procesów pełzania oraz  
w wielu przypadków procesów zmęczenia cieplno-mechanicznego 
o charakterze niskocyklowym [3, 6].
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Praktycznie w każdym rurociągu 
energetycznym stosowane są 
łuki gięte rur [7-9]. Dlatego 
coraz częściej w technologii ich 
wytwarzania znajdują zastoso- 
wanie niekonwencjonalne metody 
gięcia, w których między innymi 
stosuje się lokalne podgrzewanie 
rur podczas kształtowania [10]. 
Schemat gięcia łuków rurowych  
na giętarkach ze strefowym 
nagrzewaniem indukcyjnym  
przedstawiono na rys. 1.
 W pracy za celowe uznano 
podjęcie prac badawczych, które 
skierowane są na określenie 
związków zachodzących między  

parametrami technologicznymi procesu gięcia, a właściwościami  
mechanicznymi materiału ukształtowanego łuku, które nie powinny 
odbiegać od właściwości  rury w stanie wyjściowym (stan dostawy). 
Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych,  
a także próby zmęczenia niskocyklowego i pełzania w temperaturze 600°C. 
Materiał do badań stanowiła rura ze stali żarowytrzymałej X10CrMoVNb9-1  
o wymiarach 530x90 i łuk rurowy z tej stali ukształtowany w temp. 950oC  
o promieniu gięcia R=1325mm, obrobiony cieplnie w warunkach hartowania 
i odpuszczania. Próby przemysłowe gięcia łuku rurowego zrealizowano  
w Zakładach Remontowych Energetyki Katowice S. A. 

Modelowanie numeryczne procesu gięcia rur 

 Modelowano kształtowanie łuku rurowego z stali X10CrMoVNb9-1  
o wymiarach 530x90 mm oraz promieniu gięcia R=1325 mm. Obliczenia 
metodą elementów skończonych (MES) wykonano z użyciem oprogramowania 
Simufact Forming w wersji 11.0. Oprogramowanie to wielokrotnie było 
wykorzystywane do modelowania numerycznego złożonych procesów 
kształtowania plastycznego, a uzyskane wyniki z powodzeniem weryfikowano 
doświadczalnie [11÷14]. Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu 
gięcia łuku w zakresie temperatury nagrzewania 900 - 1050°C oraz prędkości 

Rys. 1.
Schemat giętarki z nagrzewaniem indukcyjnym:
1 – element mocujący,  
2 – prowadnice mechanizmu posuwowego, 
3 – gięta rura, 4 – rolki prowadzące,
5 –strefa nagrzewania i kształtowania, 
6 – induktor, 7 – ramię kształtujące,  P - siła popychająca, 
Mg – moment gnący
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posuwu popychacza: 2,5 - 5,0 mm/min. Model materiału opracowano na  
podstawie prób plastometrycznych, przeprowadzonych w warunkach 
ściskania, a przykładowe krzywe płynięcia pokazano na rysunku 2.  
W symulacjach numerycznych przyjęto, że półfabrykat jest nagrzewany 
na wskroś na odcinku o długości 60 mm do temperatury kształtowania. 
Temperaturę początkową półfabrykatu, otoczenia oraz narzędzi przyjęto 
równą: 20°C. Pozostałe parametry procesu przyjmowane w obliczeniach to: 
czynnik tarcia między półfabrykatem a narzędziami m = 0,3 (model tarcia 
stałego), współczynnik wymiany ciepła między materiałem a narzędziem – 
10 kW/m2K, współczynnik wymiany ciepła między pierścieniem grzewczym  
a półfabrykatem – 100 kW/m2K oraz między materiałem a otoczeniem 0,35 
kW/m2K dla chłodzenia w stojącym powietrzu. 

 Wyznaczoną [MES] optymalną geometrię giętego łuku w przekroju 
poprzecznym oraz wzdłużnym pokazano na rysunku 3. Pomiar parametrów 
geometrycznych dokonano w pięciu przekrojach (zaznaczonych na  
rysunku 3), prostopadle do osi giętego łuku. Kształt giętego łuku rurowego  
charakteryzuje się niewielką owalizacją przekroju (około 0,8%, tab. 1).  
Stwierdzono wzrost grubości ścianki w obszarze wewnętrznym łuku, gdzie 
dominują naprężenia ściskające i pocienienie ścianki w obszarze zewnę- 
trznym, gdzie dominują naprężenia rozciągające. Analizując rozkład 
odkształceń widoczne jest, że nie mają one charakteru jednorodnego. 
Największe odkształcenia plastyczne występuje w strefie promienia  
wewnętrznego (ok. 0,3), natomiast w strefie promienia zewnętrznego  
obszar występowania odkształceń o podobnej wartości jest znacznie 
mniejszy. 

Rys. 2. Wyznaczone w próbach plastometrycznych (w warunkach ściskania) 
 krzywe płynięcia dla stali X10CrMoVNb9-1
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 W procesach gięcia indukcyjnego łuków czynnikiem, który inicjuje  
proces kształtowania, jest temperatura, która obniża opory plastycznego 
płynięcia w strefie gięcia, dzięki czemu materiał jest odkształcany na 
stosunkowo krótkim odcinku. Dlatego też podczas analizy MES zwrócono 
również uwagę na jej rozkład. Wyznaczone MES rozkłady temperatury oraz 
kryterium pękania wg Cockrofta Lathama pokazano na rysunku 4. Rozkład 
temperatury w obszarze kształtowania nie ma charakteru jednorodnego. 
Bezpośrednio w obszarze pierścienia grzewczego temperatura osiąga  
wartości zakładane (wynoszące około 950°C). mastępnie w miarę oddalania 
się od strefy nagrzewania wartość temperatury szybko spada, aż do  
osiągnięcia temperatury otoczenia.

Rys. 3. Wyznaczona MES zmiana geometrii przekroju w obszarze giętego łuku  
 (temperatura podgrzewania 950°C)

Tab. 1. Parametry geometryczne giętych rur otrzymane w symulacji MES (temp. 950°C)
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 Analiza kryterium zniszczenia wg Cockrofta Lathama (rys. 4b)  
wskazuje, że największe jego wartości występują w strefie promienia 
zewnętrznego giętego łuku rurowego. Jest to obszar, w którym występuje 
największe naprężenie rozciągające, które może prowadzić do pękania 
materiału. Uzyskane wartości całki Cockrofta Lathama są stosunkowo  
niewielkie (około 0,2). Dla typowych stali konstrukcyjnych wartości graniczne 
kryterium Cokrofta Lathama przyjmują wartości z zakresu (0,7 ÷ 1). 
 Otrzymane wyniki symulacji numerycznych gięcia łuków rurowych 
ze stali X10CrMoVNb9-1 wskazują, że powstałe zniekształcenia (owalizacja 
przekroju poprzecznego) są znacznie mniejsze od wartości dopuszczalnych. 
Zwiększenie temperatury nagrzewu (w zakresie 900°C – 1050°C) w niewielkim 
stopniu wpływa na geometrię ukształtowanych łuków. Duża niejednorodność 
uzyskanych rozkładów naprężeń i odkształceń w obszarze kształtowanego 
łuku ma wpływ na parametry wytrzymałościowe giętych rur. Dlatego też tak 
ukształtowane półfabrykaty poddaje się obróbce cieplnej, której głównym 
celem jest ujednorodnienie własności wytrzymałościowych w strefie gięcia  
i w nieodkształconych odcinkach rury. 
 Przeprowadzone symulacje numeryczne pozwoliły określić  
najkorzystniejsze, ze względu na cechy geometryczne łuku, parametry siłowe 
procesu gięcia. Zdefiniowane optymalne parametry gięcia łuku zastosowano 
w procesie realizowanym w warunkach przemysłowych.

Rys. 4. Wyznaczone MES rozkłady: (a) - temperatury w końcowym etapie gięcia indukcyjnego łuku  
 rurowego, - (b) kryterium zniszczenia wg Cockrofta-Lathama w końcowym etapie gięcia  
 indukcyjnego łuku rurowego (optymalne parametry procesu)
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Próba przemysłowa gięcia indukcyjnego rury

 Gięcie łuku rurowego dla zastosowań energetycznych wykonano  
w ZRE Katowice S. A. Dobór parametrów gięcia oraz obróbki cieplnej typu QT 
(hartowanie i odpuszczanie) przyjęto na podstawie obliczeń numerycznych, 
doświadczeń własnych ZRE Katowice oraz informacji zawartych w normie  
PN-EN10216-2. Do badań wykorzystano marzynę do gięcia indukcyjnego,  
która umożliwia gięcie rur w zakresie średnic D = (168,3÷1220) mm  
i grubościach ścianki g = (5÷100) mm, w obszarze kątów α = (0÷180)°. 
Cechą charakterystyczną wykonanego łuku była duża zgodność jego 
geometrii z zarysem wyznaczonym podczas analizy numerycznej MES, co 
przedstawia tab. 1. Analizując geometrię ukształtowanego łuku można 
zaobserwować dużą zmianę grubości ścianki (podobnie jak wyznaczono  
numerycznie), przy czym zmiana grubości ścianki wygiętego łuku mieści się 
w zakresie akceptowanym przez przedmiotowe normy. Minimalna grubość 
ścianki w strefie rozciąganej wyniosła g = 80,9 mm i była większa od grubości 
minimalnej określonej normą równej g = 60 mm. Natomiast w strefie 
ściskanej minimalna zmierzona grubość ścianki łuku wyniosła g = 107,5 mm 
i była większa od minimalnej określonej normą g = 72mm. Charakterystyczna 
była również niewielka deformacja przekroju poprzecznego wytworzonego 
łuku (owalizacja), której maksymalna zmierzona wartość wynosiła e = 0,92% 
i była znacznie mniejsza w stosunku do dopuszczalnej e = 8%.

Wyniki badań i ich analiza

 Ocenę podstawowych właściwości mechanicznych rury o wymiarach 
530x90mm w stanie dostawy po obróbce cieplnej typu NT (normalizowanie  
i odpuszczanie) i wykonanego z niej łuku w stanie po obróbce cieplnej typu 
QT (ulepszanie cieplne) przeprowadzono na podstawie wyników próby  
statycznego rozciągania, twardości oraz udarności. Materiał do badań  
pobrano z 3 stref łuku scharakteryzowanych w tabeli 2. 

Tab. 2. Charakterystyka próbek do badan mechanicznych
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 Wyniki badań podstawowych właściwości mechanicznych badanych 
materiałów zestawiono w tab. 3. Na podstawie analizy uzyskanych wyników 
stwierdzić można, że materiał wykonanego łuku z stali X10CrMoVNb9-1 
spełnia wymagania stawiane przez  normę PN-EN 10216-2.

 Dla wybranych stref łuków i materiału rury w stanie dostawy 
przeprzeprowadzono próby zmęczenia niskocyklowego. Próby te symulowały, 
możliwe do wystąpienia w najbardziej wytężonych obszarach rurociągów, 
odkształcenia plastyczne w warunkach pracy nieustalonej bloku energety-
cznego. Badania zmęczeniowe realizowano na serwohydraulicznej maszynie 
wytrzymałościowej MTS na próbkach walcowych o średnicy 12 mm. Próby 
prowadzono w temperaturze podwyższonej 600oC, przy sterowaniu maszyny 
odkształceniem ze stałą częstotliwością zmiany odkształcenia 0,1Hz.  
Badania realizowano przy zakresie odkształcenia całkowitego Δεc = 0,6%  
i 1,0%. Na podstawie uzyskanych wyników określono liczbę cykli do pęknięcia 
próbki Nf. Opracowane charakterystyki cyklicznego odkształcania i trwałości 
zmęczeniowej przedstawiono na rysunkach 5÷8. Zarejestrowane trwałości 
Nf materiału łuku rury były większe od materiału rury w stanie dostawy,  
co wskazuje na wyższą zdolność łuku do przenoszenia obciążeń o charakterze 
niskocyklowym. Natomiast amplitudalne naprężenia nasycenia σan materiału 
łuku były mniejsze (rys. 5, 7). Świadczy to o zmniejszaniu właściwości 
wytrzymałościowych materiału w warunkach cyklicznych obciążeń  
o charakterze sprężysto-plastycznym.

Tab. 3. Własności mechaniczne rury i łuku z stali X10CrMoVNb9-1 w temperaturze pokojowej 
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Rys. 5. 
Wykresy cyklicznego odkształcania 
materiału rury i łuku rurowego 
ze stali X10CrMoVNb9-1

Rys. 6.
Wykresy trwałości niskocyklowej 

Nf materiału rury i łuku rurowego 
ze stali X10CrMoVNb9-1  

w temperaturze 600oC,  
dla zakres odkształcenia 

całkowitego Δεc=0,6%

Rys. 7.
Wykresy cyklicznego odkształcania 
materiału rury i łuku rurowego 
ze stali X10CrMoVNb9-1
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Rys. 8. 
Wykresy trwałości niskocyklowej 
Nf materiału rury i łuku rurowego 
ze stali X10CrMoVNb9-1 
w temperaturze 600oC 
dla zakres odkształcenia 

całkowitego Δεc=1,0%

 Przeprowadzono próby pełzania charakteryzujące zachowanie  
się materiału rurociągów w warunkach pracy ustalonej instalacji  
energetycznej. Badania pełzania materiałów przedstawionych w tab. 2  
wykonano na maszynie ATS-2330 w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. 
Próby przeprowadzono w temperaturze 600oC przy naprężeniu 140 MPa.  
Opracowane charakterystyki pełzania przedstawiono na rys. 9. Na ich  
podstawie stwierdzono znacząco mniejsze prędkości pełzania ustalonego 
materiału łuku w porównaniu z materiałem rury w stanie dostawy. Skutkiem 
tego będzie większa trwałość pełzaniowa (czas do zerwania próbki) materiału 
łuku w porównaniu z materiałem rury w stanie dostawy.  

Rys. 9. Wykresy pełzania materiału rury i łuku z stali X10CrMoVNb9-1 w temperaturze 600oC  
 przy naprężeniu 140 MPa
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 Aby ustalić potencjalną przyczynę wzrostu trwałości materiału łuku,  
w odniesieniu do rury w stanie dostawy, przeprowadzono badania substruk- 
tury przy użyciu cienkich folii. Obserwacje substruktury przeprowadzono 
na mikroskopie elektronowym transmisyjnym. Obserwacje materiału rury  
w stanie dostawy i łuku ujawniły struktury dyslokacyjne oraz obecności 
węglików (głównie M23C6) oraz dyspersyjnych wydzieleń MX na granicach 
ziaren oraz dyslokacjach (rys. 10 i 11). Materiał rury w stanie wyjściowym 
(rys. 10) charakteryzowała mniejsza gęstość dyslokacji oraz większa 
wielkość subziarn ferrytu w porównaniu z materiałem łuku rurowego po 
obróbce cieplnej typu QT (rys. 11). Można przyjąć, że zaobserwowane różnice  
w strukturze rury w stanie wyjściowym (po obróbce NT) i łuku (po obróbce 
cieplnej QT) skutkowały zróżnicowaniem prędkości pełzania ustalonego  
badanych materiałów (rys. 9). Zarówno większa gęstość dyslokacji, jak  

i liczne granice  
podziarn, przyczyniły 
się do umocnienia 
odkształceniowego 
materiału łuku  
w wyniku blokowania 
systemów łatwego 
poślizgu. W efekcie 
uległa zmniejszeniu 
prędkość pełzania  
ustalonego [Vu] łuku  
(rys. 9), co skutkować  
będzie wzrostem  
jego trwałości.
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Wnioski 

1) Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że materiał  
 łuku rury ze stali X10CrMoVNb9-1 spełnia wymagania stawiane przez  
 normę PN-EN10216-2. W temperaturze pokojowej charakterystyki  
 mechaniczne łuku, tzn. KV, HV10, Rm ,R0,2 są porównywalne  
 z materiałem rury w stanie dostawy (tab. 3). 
2) Badania zmęczenia niskocyklowego materiału rury z stali X10Cr 
 MoVNb9-1 w stanie dostawy oraz materiału z wybranych stref łuku  
 wykonane w temperaturze 600°C przy zakresie odkształcenia  
 Δεc=0,6%, wykazały większą o ok. 40% trwałość niskocyklową  
 Nf materiału łuku, przy jednocześnie mniejszym naprężeniu  
 nasycenia σan (rys. 5, 7). Podobne do opisanego wcześniej mechaniczne  
 zachowanie materiału łuku ujawniono przy zakresie odkształcenia  
 Δεc=1,0%. Również w tym przypadku materiał łuku charakteryzowało  
 nieznacznie mniejsze (ok. 8%) naprężenie nasycenia σan. Świadczy  
 to o zmniejszaniu właściwości wytrzymałościowych materiału  
 w warunkach cyklicznych obciążeń o charakterze sprężysto- 
 plastycznym. Natomiast trwałość materiału łuku Nf była ok.  
 2-krotnie większa w każdej ze stref łuku, w porównaniu  z materiałem  
 rury w stanie dostawy (rys. 8). 
3) Badania pełzania stali X10CrMoVNb9-1 wykazały znacząco większą  
 prędkości pełzania ustalonego (Vu) materiału rury w stanie dostawy  
 w porównaniu z materiałem łuku (rys. 9), a także dłuższy okres II  
 stadium pełzania ustalonego, co skutkować będzie zwiększeniem  
 trwałości pełzaniowej łuku. 
4) Na podstawie przedstawionych analiz i dyskusji uzyskanych wyników  
 stwierdzić należy, że przyjęte w technologicznym procesie wytwarza- 
 nia łuku ze stali X10CrMoVNb9-1 parametry procesu gięcia i obróbki  
 cieplnej typu QT łuku zostały dobrane w sposób właściwy. Przyczyniło  
 się to w efekcie końcowym do wymaganej jakości łuku ze względu na  
 cechy geometryczne i właściwości mechaniczne.

Przedstawione wyniki uzyskano w ramach realizacji projektu pt:  
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych 
łuków grubościennych rurociągów parowych”, współfinansowanego ze 
środków pochodzących z budżetu UE, realizowanego przez ZRE Katowice 
S. A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gosporarka, lata 
2007-2013, Działania 1.4 “Wsparcie projektów celowych”.
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Wymiana rurociągu pary świeżej 
dla GDF Suez Energia Polska w Połańcu

Krzysztof Polok
ZRE Katowice SA 

Wydział Armatury i Rurociągów

 Elektrownia w Połańcu dysponuje siedmioma blokami o mocy 225 MW 
opalanych węglem kamiennym oraz blokiem opalanym biomasą o mocy 205 
MW. W latach 2013-2015 przeprowadzona została modernizacja na blokach 2, 
3, 4, 5 oraz 6, między innymi rurociągu pary świeżej.  Modernizacja obejmowała 
wymianę całego rurociągu od komór kotła do zaworów odcinających turbiny 
parowej wraz z zawieszeniami, z wyłączeniem armatury. Stary rurociąg  
zbudowany był z materiału 13HMF, zastąpiony został rurociągiem z materiału 
X10CrMoVNb9-1. 

Zakres zlecenia

 Powierzony zakres prac obejmował gięcie i prefabrykację łuków, 
prefabrykację odcinków prostych, prefabrykację podpór drugorzędowych. Prace 
związane z prefabrykacją  odbywały się w Centrum Produkcyjnym ZRE Katowice 
zlokalizowanym w Jaworznie. Na obiekcie w Połańcu prace obejmowały kompletną 
wymianę rurociągu pary świeżej wraz z zawieszeniami, przeprowadzenie prób 
funkcjonalnych oraz dmuchanie rurociągów (w zakresie montażu/demontażu  
instalacji oraz obsługi w trakcie dmuchania). W zakres zlecenia wchodziły  
również dostawy dysz ISA, konstrukcji dla zawieszeń drugorzędowych, króćce 
pomiarowe oraz inne elementy niezbędne do prawidłowej pracy rurociągu.

Wymagania BHP

 Wszystkie prace są wykonywane z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach projektu klienta wdrożony został 
kompleksowy system BHP, w skład którego wchodził program przyznawania 
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żółtych i czerwonych kartek za konkretne przewinienia. Przyznanie żółtej bądź 
czerwonej kartki skutkowało konkretnymi konsekwencjami dla pracownika oraz 
jego przełożonych.

Przed przystąpieniem do 
prac konieczne jest zatwier-
dzenie przez służby BHP  
Instrukcji Organizacji Robót, 
opracowanej na podstawie 
szczegółowych wytycznych 
instrukcji klienta. Instrukcja 
Organizacji Robót zawiera 
również szczegółowe infor-
macje dotyczące wykony-
wanych prac.

 W trakcie prowadze-
nia prac na obiekcie zwra-
cano szczególną uwagę na 
jakość wykonywanych prac. 
Na potrzeby projektu przy-
gotowano szczegółowy plan 
kontroli i badań, opisujący 
krok po kroku, jakie czynności 
należy weryfikować w trakcie 
produkcji/montażu. Proces  
montażu rurociągu pary 
świeżej, a szczególnie faza 
spawania spoin była pod 
ścisłą kontrolą klienta.  

W tym celu nadzór nad procesami spawalniczymi sprawowali, poza inspek-
torami z ramienia elektrowni, inspektorzy zewnętrznej jednostki notyfikowanej.  
Szczególne wymagania procesu spawania, zakresu badań spoin oraz  
dokumentacji jakościowej podniosły trudność wykonania prac.  Rurociągi 
podlegają również nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego z Rzeszowa. 

Rys. 1.  System żółtych i czerwonych kartek
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Rys. 2. 
System żółtych i czerwonych kartek

Zakres prac w trakcie wymiany rurociągu przedstawia się następująco:
wykonanie łuków giętych,•	
prefabrykacja łuków i odcinków prostych,•	
prefabrykacja konstrukcji drugorzędowej,•	
dostawa wszystkich elementów na plac budowy,•	
demontaż rurociągu pary świeżej wraz z zawieszeniami,•	
montaż rurociągu pary świeżej wraz z zawieszeniami,•	
wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu,•	
przygotowanie rurociągu do eksploatacji,•	
montaż/obsługa/demontaż instalacji do dmuchania,•	
wykonanie dokumentacji jakościowej rurociągu.•	
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Wykonanie łuków giętych, prefabrykacja odcinków prostych, 
prefabrykacja konstrukcji wsporczej drugorzędowej

 Proces gięcia indukcyjnego 
został przeprowadzony w Centrum  
produkcyjnym w Jaworznie, na 
giętarce indukcyjnej. Po procesie  
gięcia wykonywana jest obróbka  
cieplna takich łuków rys. 3 .Proces  
technologiczny prowadzony jest 
w zgodzie z zatwierdzonymi przez 
jednostkę notyfikowaną instrukcjami 
i technologiami. Po obróbce cieplnej 
łuki oraz odcinki proste uzupełniane 
są o króće, klocki oporowe i inne  
elementy niezbędne mogące zostać 
wykonane w prefabrykacji na  
warsztacie. Po zakończeniu prac  
spawalniczych elementy poddawane 
są odróbce strumieniowo-ściernej  
oraz procesowi  malowania.

 Prefabrykacja konstrukcji drugorzędowej odbywa się na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej. Spawanie elementów odbywa się 
z zachowaniem odpowiednich technologii. Kolejnym etapem jest obróbka 
strumieniowo-ścierna oraz malowanie. Wykonane i zatwierdzone elementy 
oraz spoole wysyłane są na plac budowy. Na budowie elementy są odbierane  
i w większości zabierane na miejsce montażu. Pozostałe elementy są  
zabezpieczane na polu odkładczym. 

Demontaż i montaż rurociągu

 Na obiekcie prace wymiany rurociągów pary świeżej rozpoczynane  
są od demontażu starego rurociągu wraz z przynależnymi zawieszeniami.  
Poszczególne odcinki rurociągu są blokowane, w celu uniknięcia nie  
kontrolowanych przemieszczeń ciętego rurociągu. Równie ważnym krokiem 
jest zablokowanie sprężyn zawieszeń rurociągu, gdyż z uwagi na swoje naciągi 

Rys. 3.  Karta obróbki cieplnej łuków
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niekontrolowane, rozprężenie są równie niebezpieczne. Rurociąg cięty jest  
za pomocą palników acetylenowo-tlenowych na odcinki nadające się do  
bezpiecznego transportu pionowego, zwracając uwagę na nie przekroczenie 
masy dopuszczalnej dla zawiesi i wciągów (wymaga to obliczeń długości ciętych 
odcinków rurociągu).  Elementy transportowane są następnie na pole odkładcze 
(rys. 4 i 5) .

 W trakcie demontażu rozpoczynane są prace przygotowawcze do 
montażu rurociągów. Pierwszym elementem jest wykonanie pomiarów  
geodezyjnych i naniesienie punktów orientacyjnych na stałych elementach  
konstrukcji kotła. Prawidłowe wyznaczenie punktów ma fundamentalne  
znaczenie dla prawidłowego montażu nowego rurociągu. Projekt wykonany jest 
w oparciu o podobne pomiary, a naddatki na rurociągach podobierane tak, że 
każda pomyłka w wyznaczeniu   osi/punktów skutkuje w zmianach tras rurociągu 
i wykonania ponownych obliczeń rurociągu. 

Po naniesieniu osi i punktów, wciągane są trasy  
przebiegu rurociągu. Następnie transportuje się   
elementy rurociągu na miejsce końcowego montażu, 
za pomocą wciągarki elektrycznej, bądź ręcznie za 
pomocą wciągów łańcuchowych. Prace montażowe 
oraz transportowe wykonywane są głównie na  
rusztowaniach. Prace na wysokości są  

Rys. 4.  Zdemontowane elementy rurociągu Rys. 5.  Odcięty rurociąg pionowy

Rys. 6. 
Model rurociągu pary świeżej wraz 

z przemieszczeniami
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najniebezpieczniejszymi pracami, 
jakie wykonuje się w trakcie prac 
montażowych. Dlatego niezbędna 
jest ciągła współpraca z firmą 
rusztowaniową, aby prace zostały 
wykonane przez wykwalifikowa-
nych pracowników. Na bieżąco 
dostosowuje się rusztowania 
do zmieniających się warunków 
pracy.  Po wciągnięciu elementy 
ustawiane są w miejscu doce-
lowego montażu. Po dokonaniu 
pomiarów, w razie konieczności 
rurociąg jest docinany, a następnie 
końcówki są ukosowane. Ukoso-
wanie ma na celu dopasowanie do 
siebie dwu spawanych elementów 
(rys. 8). Właściwe spasowanie  
elementów pozwala zachować  

w normie wszelkie odchyłki przygotowanej spoiny (owalizacja,  
przesadzenia). Po zukosowaniu końcówek element jest montowany  
w końcowym położeniu i blokowany. Po zamontowaniu i zablokowaniu obu  
elementów są one  przygotowywane do wykonania podgrzewania do spawania 
oraz wykonania obróbki cieplnej (rys. 9).

Rys. 7.  Pomiar geodezyjny kotła

Rys. 8.  Ukosowanie końcówki rurociągu Rys. 9.  Ustawiony i nawinięty rurociąg  
 do spawania
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Podgrzewanie oraz obróbka cieplna realizowana jest za pomocą nagrzewnic  
indukcyjnych lub oporowych o zróżnicowanych mocach (od 20kw do 70kw).  
Przebieg procesu podgrzewania i obróbki cieplnej rejestrowany jest na  
rejestratorze mechanicznym. Tak sporządzony wykres dołączany jest do  
dokumentacji każdej wykonanej spoiny. Po wykonaniu powyższych czynności 
rurociąg zostaje podgrzany do 200oC (temperatura umożliwiająca spawanie 
rurociągu, niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu spawania).   
Po osiągnięciu żądanej temperatury spoina jest komisyjnie odbierana przez  
inspektora jednostki notyfikowanej. Po pozytywnym odbiorze następuje 
rozpoczęcie procesu spawania. Pierwszym elementem jest wprowadzenie 
argonu do spoiny w celu osiągnięcia atmosfery beztlenowej, niezbędnej do 
prawidłowego wykonania przetopu.  Po wykonaniu warstwy przetopu (rys. 10), 
przez uprawnionego spawacza zostaje wykonane badanie RTG (w temp 200oC). 

Aby umożliwić badanie RTG w tak wysokiej temperaturze stosowane są przekładki 
ceramiczne (rys. 11), które zapobiegają topieniu się błony (kliszy) do badania.   
W trakcie wykonywania badań radiograficznych niezbędne jest zachowanie 
wszelkich środków ostrożności. Ze względu na promieniowanie obowiązkowe 
jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, w której nie mogą znajdować się 
żadne osoby. Ze względu na duże zagrożenie, badania muszą być na bieżąco  
koordynowane z innymi pracami na obiekcie. Wywoływanie oraz ocena 
wyników badania odbywa się na miejscu, w specjalnie do tego przystosowanym  
kontenerze. Po pozytywnym wyniku badania przetopu wykonywane jest 
wypełnienie spoiny. Temperatura spoiny ciągle utrzymywana jest na poziomie 
200oC. Wypełnienie spoiny odbywa się za pomocą metody 111 (spawanie elektrodą 
otuloną) (rys. 12). 

Rys. 10.  Przetop spoiny Rys. 11.  Przekładki ceramiczne
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Po zakończeniu wykonania wypełnienia spoiny, lico spoiny zostaje zeszlifowane 
do uzyskania gładkiej powierzchni (rys. 13). Po zakończeniu szlifowania  
wykonywana jest obróbka cieplna spoiny. Czas trwania obróbki uzależniony 
jest od średnicy rury, grubości ścianki oraz materiału, z jakiego rura została 
wykonana. Ze względu na temperaturę obróbki przekraczającą 700oC, prace  
w bezpośrednim sąsiedztwie spoiny nie są wykonywane. Po zakończeniu obrób-
ki cieplnej spoina jest przygotowywana do wykonania badań ultradźwiękowych 
(UT), wizualnych (VT), badań twardości oraz badań metalograficznych.  
Równolegle z pracami montażowymi rurociągu, prowadzone są prace montażowe 
konstrukcji drugorzędowej oraz pierwszorzędowej zawieszeń i zamocowań. 
Wszystkie spoiny wykonywane na obiekcie objęte są ciągłym nadzorem służb 
kontroli jakości ze strony ZRE czy też klienta. Po zakończeniu montażu rurociąg 
jest poddawany inspekcji, na zgodność instalacji z dokumentacją (czy zachowane 
są spadki rurociągów, zamontowane są wszystkie wymagane elementy,  
zamocowania znajdują się w miejscach projektowych, czy naciągi na zawieszeniach 
 są prawidłowe), oraz przygotowanie rurociągu do próby ciśnieniowej. Równolegle 
z procesem montażu prowadzona jest i uzupełniania  dokumentacja jakościowa  
i spawalnicza. Wszelkie zmiany w projekcie są uzgadniane z projektantem  
i dokumentowane. Po pozytywnej weryfikacji rurociągu oraz dokumentacji 
przeprowadzana jest próba ciśnieniowa rurociągu na ciśnienie 200 bar. Próba 
ciśnieniowa rurociągu przebiega wg zatwierdzonej w Urzędzie Dozoru  
Technicznego dokumentacji. Próba ma na celu sprawdzenie szczelności 
rurociągu oraz wykrycia niewidocznych wad rurociągu.  Na czas przeprowadzania 
próby ciśnieniowej jest wyznaczana i wygradzana strefa bezpieczeństwa,  
w obrębie której przebywać mogą tylko osoby uprawnione. Uzyskiwanie ciśnienia  
próby (200 bar) realizowane jest za pomocą agregatu wysokociśnieniowego. 
Próba ciśnieniowa przeprowadzana jest w obecności inspektora Urzędu Dozoru 

Rys. 12.  Wypełnienie spoiny Rys. 13.  Wyszlifowane lico spoiny
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Technicznego. Przebieg próby rejestrowany jest na urządzeniu pomiarowym, 
które rejestruje zmiany ciśnienia i nanosi je automatycznie na wykres (rys. 14). 

Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej, układ rurociągów dostosowywany  
jest do stanu, w jakim będzie pracował w warunkach ruchowych. Po zakończeniu 
prac na rurociągu przeprowadzana jest próba ciśnieniowa kotła wraz  
z rurociągiem pary świeżej.

Dmuchanie rurociągów

 Pozytywna próba kotła i rurociągów umożliwia przygotowanie ich 
do dmuchania, co wymaga wycięcia wstawek na poziomych odcinkach 
rurociągów pary świeżej oraz wtórnej w rejonie głównych zasuw parowych.  
Wycięcie odcinków umożliwia połączenie rurociągów z tymczasową 
instalacją do dmuchania. Dalsza część rurociągów prowadzi aneksem 
pomiędzy maszynowniami bloków na zewnątrz budynku maszynowni.  

Rys. 14.  Wykres próby ciśnieniowej
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Instalacja dmuchania zakończona jest tłumikami, ograniczającymi hałas 
pojawiający się w trakcie tego procesu. Skuteczność dmuchania 
sprawdzana jest poprzez ustawienie w świetle rurociągu wypolerowanych  
na wysoki połysk blach (lusterek). Ilość zanieczyszczeń determinuje 
skuteczność i długość procesu dmuchania. Po zakończonym procesie  
możliwe jest przywrócenie układu do stanu wyjściowego oraz zamontowanie 
dyszy ISA na pionowym odcinku rurociągu pary świeżej. Zakończenie  
przywracania układu oraz przygotowanie rurociągów do ruchu 
umożliwia zakończenie tworzenia dokumentacji jakościowej.

 Efektem przeprowadzonej modernizacji  jest nowy rurociąg pary 
świeżej odporny na najwyższe dostępne parametry pary. Dzięki pełnej kontroli  
procesu produkcji oraz montażu rurociąg spełnia wszelkie wymagania 
jakościowe. Pełna dokumentacja pozwala na bieżący dostęp do wszelkich  
informacji tworzonych na etapie produkcji.
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Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Wstęp

 W artykule opisano metodę TOFD jako jeden z kierunków rozwoju  
nowoczesnych badań nieniszczących. W energetyce, jak również w innych 
dziedzinach przemysłu jednym z najistotniejszych czynników jest niezawodność 
działania instalacji. Wiąże się to bezpośrednio z bezpieczeństwem, jak również 
kosztami ewentualnych przestojów i napraw. Dlatego oprócz poszukiwania coraz 
to bardziej dokładnych i niezawodnych metod badań, równie ważnym czynnikiem 
jest redukcja kosztów. Metoda TOFD jest jedną z metod spełniających oba te  
kryteria jednocześnie. Pozwala na to wiarygodność metody w połączeniu  
z wykwalifikowanym specjalistą oraz automatyzacją procesu. System  
opisany w artykule został opracowany i wykonany przez zespół specjalistów  
ZRE Katowice.

Co to jest metoda TOFD?

 Technika TOFD, czyli z angielskiego Time of Flight Diffraction, jest 
jedną z bardziej skutecznych technik nieniszczących służących do wykrywania 
niezgodności w objętości materiału. Znajduje zastosowanie głównie w badaniu 
spoin. Pozwala na dokładne wymiarowanie oraz definiowanie rodzaju nieciągłości. 
Zapis danych umożliwia pełną dokumentację wyników oraz ich weryfikację  
w dowolnym czasie.
 
 Metoda TOFD wykorzystuje zjawisko dyfrakcji fali ultradźwiękowej. 
Do analizy służą impulsy fal ultradźwiękowych rozproszone dyfrakcyjnie  
na krawędziach wad.
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Rys. 1.  Schemat rozchodzenia się fali ultradźwiękowej (OLYMPUS)

 Jest to odpowiedź na metodę echa w klasycznych ultradźwiękach, 
gdzie podstawą do oceny położenia i rozmiarów wad jest czas przejścia  
i amplituda impulsu echa fali ultradźwiękowej. Amplituda impulsu echa wady 
zależy od kształtu i orientacji wady względem kierunku fali, co utrudnia ocenę 
rozmiaru wady i wyników badań. Dlatego w przypadku klasycznych ultradźwięków, 
należy zastosować wielokrotne skanowanie głowicami z różnymi kątami  
oraz z kilku obszarów przesuwu. Poniższe rysunki w prosty sposób porównują 
klasyczne ultradźwięki.

Rys. 2.  Schemat głowica UT  
 (OLYMPUS) 

Rys. 3.  Schemat głowica PhasedArray  
 (OLYMPUS)

Rys. 4.  Schemat głowice TOFD  
 (OLYMPUS)
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 Badanie TOFD przeprowadzane jest metodą przepuszczania.  
Zastosowany układ pomiarowy, w postaci dwóch głowic skośnych na fale 
podłużne, pozwala objąć wiązką praktycznie całą objętość badanej spoiny.  
Impuls fali podpowierzchniowej dochodzi do głowicy odbiorczej jako pierwszy bez  
zmiany fazy. Związane jest to z najkrótszą drogą, jaką część energii  
ultradźwiękowej musi pokonać między głowicami. Po odbiciu od przeciwległej  
powierzchni, w związku ze zmianą ośrodka, impuls ultradźwiękowy dochodzi 
z odwróconą fazą. Z uwagi na fakt, iż oba te impulsy rejestrowane  
są niezależnie od tego, czy w badanym materiale są wady, stanowią punkty  
odniesienia. Pomiędzy tymi punktami mogą pojawiać się ewentualne wady.
 Sposoby oddziaływania fali ultradźwiękowej z nieciągłościami 
występującymi w materiale są różnego rodzaju. Część wad odbije falę 
ultradźwiękową. Pozostałe spowodują dyfrakcyjne ugięcie i rozproszenie fali 
ultradźwiękowej.

 Do układu pomiarowego, oprócz głowic, konieczny jest szybki 
przetwornik analogowo-cyfrowy oraz skaner, umożliwiający przesuw głowic 
wzdłuż spoiny wraz z precyzyjnym pomiarem położenia głowic. Do badań  
stosujemy skanery opracowane i skonstruowane przez specjalistów ZRE  
Katowice. Są to lekkie, przenośne zestawy, umożliwiające szybką modyfikację. 
Pozwalają na zastosowanie od dwóch do sześciu par głowic jednocześnie  
zarówno TOFD jaki Phased Array i klasycznych ultradźwiękowych. Prowadze-

Rys. 5.  Schemat A-skan powstawania impulsów od wad (OLYMPUS)
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nie skanera odbywa się ręcznie. Niezależnie od tego, zestaw umożliwia w pełni  
automatyczny zapis danych ultradźwiękowych. Zainstalowany enkoder zapewnia 
informację o położeniu głowicy. Mobilność wózka pozwala na badanie nawet 
niewielkich ilości spoin o różnych średnicach i grubościach, w krótkim czasie. 
Brak systemów automatycznego przesuwu zapewnia szybkie modyfikacje  
systemu.

 Badanie polega na wykonaniu skanu wzdłuż spoiny wraz z zapisem 
zobrazowań typu A na długości spoiny z założoną rozdzielczością. Następnie 
urządzenie zmienia te przebiegi na zobrazowanie typu D, ilustrujące  
przekrój podłużny spoiny. Takie zobrazowanie jest dostępne bezpośrednio  
podczas wykonywania skanu, jak również można je analizować w pamięci 
urządzenia w późniejszym czasie. Stanowi ono udokumentowany zapis  
z przebiegu badania.

Rys. 6.  Zdjęcie wózka konstrukcji ZRE Katowice

Rys. 7.  Zobrazowanie A-skan oraz D-skan
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 Najważniejszym elementem systemu TOFD jest rodzaj głowic 
ultradźwiękowych . Zestaw składa się z głowic ultradźwiękowych fal podłużnych 
nadawczej i odbiorczej. Do podstawowych parametrów zaliczamy czułość, 
rozdzielczość oraz wielkość strefy martwej. Zmienne te możemy zaplanować 
modyfikując zestaw zarówno pod kątem rodzaj głowic, jak i ich położenia 
względem siebie oraz spoiny. Zestaw powinno się dopasować tak, aby 
zapewnić pokrycie wiązką ultradźwiękową całego obszaru badania. Wymaga to  
stosowania głowic o dużej rozbieżności wiązki. Pozwoli to na rejestrację sygnałów 
dyfrakcyjnych od wad znajdujących się w różnych miejscach spoiny. Należy 
przy tym zapewnić możliwie równomierną czułość badania. W tym celu trzeba 
kontrolować amplitudę wiązki nadawczej, współczynnik kierunkowych dyfrakcji 
oraz czułość głowicy odbiorczej. Na poniższych rysunkach przedstawiono plan 
badań za pomocą dwóch i czterech głowic.

Rys. 9.  Schemat planu badań za pomocą czterech głowic TOFD

Rys. 8.  Schemat planu badań za pomocą dwóch głowic TOFD
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Jakie zastosowania ma TOFD?

 Przestawione możliwości techniczne zestawów do badań TOFD, 
wraz z podstawami fizycznymi, pozwalają na zastosowanie w badaniach 
złączy spawanych. Duża mobilność i uniwersalność systemu pozwala na  
wykonywanie badań zarówno w zastosowaniach warsztatowych podczas 
produkcji, jak również na różnych etapach eksploatacji urządzeń i konstrukcji. 
Metoda zarówno samodzielna, jaki i w uzupełnieniu o technikę echa poprzez 
dołączenie do skanera klasycznych głowic ultradźwiękowych, stanowi potężne 
narzędzie do kompleksowych badań nieniszczących. Na poniższych rysunkach 
przedstawiono kilka przykładowych wskazań od typowych wad spawalniczych:

Rys. 11.  Midwall Flaw  
 (ASME Section V Fig. N-481)          

Rys. 10.  Wada Punktowa 
 (ASME Section V Fig. N-481)

Rys. 12.  Brak Przetopu  
 (ASME Section V Fig. N-481)
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Wady i zalety metody TOFD

wysoka wykrywalność wraz z niskim wskaźnikiem wskazań pozornych,•	
możliwość dokładnego zwymiarowania wad,•	
możliwość dokładnego określenia głębokości i wysokości wad,•	
widok spoiny w przekroju podłużnym, prostopadle do lica,•	
możliwość badania spoin od 6 do 300 mm,•	
duża szybkość badania,•	
zestaw pomiarowy pozwalający na powtarzalność badań,•	
zapis wyników umożlwiający późniejszą ich analizę oraz pełną •	
dokumentację.

 Wysoka wykrywalność wad płaskich oraz możliwość ich dokładnego 
zlokalizowania, a w szczególności prosta wizualizacja wyników wyróżniają 
technikę TOFD na tle innych metod badań nieniszczących.

Wiarygodność i dokładność metody TOFD

Z wyników badań metodą TOFD przeprowadzonych w jednostkach na całym 
świecie jednoznacznie wynika, że góruje ona nad pozostałymi metodami dając 
największe prawdopodobieństwo wykrywania wad, przy bardzo małej ilości 
wskazań pozornych.

Rys. 13.  Przyklejenie 
 (ASME Section V Fig. N-481)

Rys. 14.  Pęknięcie 
 (ASME Section V Fig. N-481)
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Metoda badania POD FCR POD(1-FCR)

UT - ręczne 52,3% 22,7% 0,40

RT - y 60,1% 10,8% 0.53

RT - X 66,2% 15,5% 0,56

TOFD 82,4% 11,1% 0,73

POD (Probability Of Detection) - prawdopodobieństwo wykrycia wady, 
FCR ( False Calls Rate) - prawdopodobieństwo fałszywych wskazań, 
POD(1-FCR) (Reliability) - wskaźnik wiarygodnośći metody 

Rezultaty te pozwalają na umożliwienie stosowania tej metody do badań  
odpowiedzialnych konstrukcji.

Jakie są ograniczenia TOFD?

 Przy doborze głowic należy zwrócić uwagę na ich częstotliwość.  
Zastosowanie głowic, o możliwie wysokiej częstotliwości, zapewnia  
odpowiednio krótki czas trwania impulsu ultradźwiękowego. Umożliwia  
to obserwację wad położonych blisko siebie. Jednak nierówność powierzchni  
w połączeniu ze zbyt wysokimi częstotliwościami, może prowadzić do zbyt 
silnego tłumienia impulsów. Należy zwrócić uwagę również na sprzężenie  
akustyczne głowic z badanym materiałem. Niewłaściwy dobór klinów oraz 
środka sprzęgającego może doprowadzić do nadmiernego tłumienia wysokich 
częstotliwości oraz zmian amplitudy rejestrowanych sygnałów ultradźwię- 
kowych. Prowadzi to do zmian czułości badania.

Czy metoda jest znormalizowana oraz zwalidowana?

Kolejną zaletą techniki TOFD są normy przedmiotowe, które opisują metodykę 
przeprowadzenia badania oraz sposoby oceny i kryteria akceptacji. W normie 
PN-EN 583-6:2009 Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 
6: Dyfrakcyjna technika czasu przejścia jako sposób wykrywania i wymiarowania  
nieciągłości, znajdziemy terminologię, podstawową konfigurację TOFD, 
przykładowy A-skan.

Tab. 1.  Wyniki porównawczych badań wiarygodności różnych metod badań nieniszczących
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Rys. 15.  Podstawowa konfiguracja TOFD 1. głowica nadawcza; 2. głowica odbiorcza;  
 a. fala poprzeczna; b. górny impuls; d. wada; e. dolny impuls; f. echo dna [PN-EN 583-6:2009]

Rys. 16.  A-scan nieciągłości X. amplituda; Y. czas; a. fala poprzeczna; b. górny impuls;  
 c. dolny impuls; d. echo dna [PN-EN 583-6:2009]

Z kolei norma przedmiotowa PN-EN ISO 10863:2011 Badania nieniszczące spoin -- 
Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych 
(TOFD) pozwola na uzyskanie informacji o wzorcach i niezbędnych nastawach.

Tab. 2.  Poziomy badania [PN-EN ISO 10863:2011]
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Tab. 3.  Zalecane konfiguracje TOFD [PN-EN ISO 10863:2011]

Rys. 17.  D-skan [PN-EN ISO 10863:2011]
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Tab. 4.  Poziomy akceptacji 15626/5817/10863 [PN-EN ISO 15626:2013]

Tab. 5.  Poziom akceptacji 1  [PN-EN ISO 15626:2013]

Tab. 6.  Poziom akceptacji 2  [PN-EN ISO 15626:2013]
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Tab. 4.  Poziom akceptacji 3  [PN-EN ISO 15626:2013]

Wstęp do walidacji?

 Czy wspomniane teoretyczne zalety techniki Time of Flight 
Diffraction pozwolą zastąpić w przyszłości klasyczną metodę 
ultradźwiękową zależną od interpretacji badającego, jak również 
badania radiograficzne, które są kosztowne i wymagają dużych 
nakładów na bezpieczeństwo i logistykę metodę radiograficzną. Szereg 
ośrodków na świecie prowadzi badania porównawcze, które umożliwią 
chociaż częściową odpowiedź na postawione pytanie. Przykładowo 
podczas badań dwóch rurociągów DN 1000 zastosowano metodę TOFD 
i RT. Na pierwszym o grubości 14,2 mm przebadano metodą TOFD 
ok. 20% spoin (213 szt.) rurociągu przy 100% badań radiograficznych. 
Na drugim o grubości 12,5 mm przebadano TOFD 1957 spoin oraz 
356 metodą radiograficzną. Techniką TOFD uzyskano łączną długość 
ujawnionych wskazań trzykrotnie większą niż metodą radiograficzną. 
Wskazania TOFD zostały ponadto potwierdzone poprzez szlifowanie  
i badania powierzchniowe. W tym przypadku główną przyczyną  
rozbieżności wyników była słaba wykrywalność wad płaskich 
w badaniach radiograficznych. Ostateczna ocena spoin zgodnie ze 
znormalizowanymi kryteriami akceptacji wykazuje zgodność ocen  
między technikami na poziomie 75%. Z kolei potwierdzenie 
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czytelności i dokładności zobrazowania wskazań dyfrakcyjnych, 
pochodzących od wad z różnej głębokości materiału, uzyskano podczas 
badań specjalnie przygotowanej próbki ze stali rurociągowej X60  
o grubości 12,5 mm. Głębokość szczelin zmierzona mechanicznie oraz 
TOFD obarczona była błędem 0,5 mm.

 Warto zaznaczyć, że przeprowadzone badania odnoszą się 
do konkretnych przypadków. Ponadto najbardziej miarodajnym 
kryterium weryfikacji poszczególnych technik jest wykonanie badań 
metalograficznych lub, w przypadku spoin na obiekcie, dokładnej 
analizy napraw wadliwych spoin.

 Dlatego też Laboratorium Badań Nieniszczących i Niszczących 
ZRE Katowice prowadzi w chwili obecnej prace badawcze na płytach 
próbnych oraz spoinach obiektowych i warsztatowych. Prowadzone 
pracę mają na celu jak najdokładniejsze opisanie metody TOFD,  
zwalidowanie jej w porównaniu z innymi technikami badań nieniszczą- 
cych w warunkach i obiektach dotyczących działalności ZRE Katowice. 
Badania dotyczą zarówno elementów próbnych, spoin rurociągów 
prefabrykowanych, jak i montowanych przez ZRE Katowice, oraz 
spoin konstrukcji stalowych. Wyniki prac stanowić będą podstawę  
do uwiarygodnienia metody w tych konkretnych zastosowaniach.
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Metodyka badań Phased Array wrębów tarcz 
wirników bez konieczności rozłopatkowania

Rafał Jurkiewicz
ZRE Katowice SA 

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Dlaczego konwencjonalna  metoda ultradźwiękowa mogła 
rozwinąć się w kierunku Phased Array ?

 Wpływ postępu technicznego jaki obserwuje się w ostatnich 
dziesięcioleciach, odcisnął piętno również w dziedzinie szeroko pojętych badań 
nieniszczących, związanych mocno z przemysłem energetycznym. Szybki  
rozwój cyfryzacji (komputeryzacji), pozwolił na całkowite przeniesienie badań 
ultradźwiękowych z urządzeń analogowych opartych na lampach oscyloskopu 
na dające dużo większe możliwości komputery.  

Rys. 1.  Aparat ultradźwiękowy konwencjonalny KRAUTKRMER – BRANSON USIP 12 (a)  
 oraz w pełni cyfrowe urządzenie PA – OMNISCAN MX2 (b)

a b
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Urządzenia cyfrowe dają możliwości o wiele większe niż proste urządzenia,  
jakimi były ówczesne aparaty ultradźwiękowe. Zapis otrzymanych danych  
w formie cyfrowej, pojemność nośników, szybkość obliczeniowa  
procesorów wpłynęła bezpośrednio na możliwość zastosowania techniki  
wieloprzetwornikowej Phased Array. Projektowanie badania i wcześniejsza  
symulacja pozwala nam na wyeliminowanie problemów związanych  
z wykorzystaniem konwencjonalnej wiązki ultradźwiękowej. Postęp  
w miniaturyzacji przyczynił się do możliwości stworzenia głowic  
wieloprzetwornikowych (mozaikowych). Zdjęcie poniżej przedstawia jak bardzo 
zminiaturyzowano przetworniki.

Jak technika Phased Array pomaga w diagnozowaniu 
wrębów wirnika?

 Ideą zastosowania techniki wieloprzetwornikowej do badań wrębów 
wirnikowych jest niewątpliwie możliwość wglądu w strefy krytyczne wrębu, 
których, ze względu na osadzone łopatki, nie widać. Wizualizacja badań, po 
części zaczerpnięta z medycyny, daje potężne narzędzie do oceny porównawczej 
skanowanych stref wrębu. Archiwizacja, poza celami szeroko pojętej diagnostyki 
elementów w upływającym czasie, pozwala na zapis przeprowadzonych badań  
w prosty, identyfikowalny przez specjalistów sposób. Możliwość konsultacji  
w szerszym gronie w sposób wymierny może wpływać na podniesienie 
bezpieczeństwa podczas eksploatacji krytycznych elementów turbiny.  
Kolejnym pozytywnym elementem wykorzystania tej metody są względy  
ekonomiczne. Polska energetyka z każdym rokiem jest starsza i bardziej  
kosztowna. Rozłopatkowanie tarczy wirnika pozwala na diagnostykę badanych 

Rys. 2.  
Miniaturyzacja – 64 elementy aktywne - 
centralnie głowica Phased Array 5L64A12 
oraz odpowiadająca jej ilość głowic 
konwencjonalnych
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stref w sposób w miarę wiarygodny, ale niestety jest obarczona dużym kosztem.  
Rozwój tej techniki i związane z tym wyparcie ówczesnych technik diagnostyki 
jest raczej przesądzone. Zważając na aspekt ekonomiczny, w odniesieniu do  
problemów polskiej energetyki, nie ma lepszej metody na poprawę  
bezpieczeństwa i skuteczniejszego obniżenia kosztów eksploatacji.
 Zastosowanie techniki Phased Array, w odniesieniu do działalności 
ZRE Katowice, jest bezpośrednio związane z profilem, w którym ZRE realizują  
kompleksowe remonty turbin. Bogate doświadczenie, jakie niesie za sobą 
długoletnia działalność w tym zakresie, obliguje służby odpowiedzialne za jakość 
i badania do rozwijania się zgodnie z najnowszymi trendami, w dziedzinach  
wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce. 

Jakie korzenie posiada metoda Phased Array?

 Oczywiście, jak wszystkie wynalazki, pierwsze komercyjne  
zastosowania powstały do celów, które w danym okresie dawały możliwość 
dużego rozwoju. Wojny, które przetaczały się przez Europę na początku 
XX wieku, pozwoliły na wdrożenie wynalazków takich jak np. oscyloskop, 
dający w późniejszym okresie możliwość zastosowania w konwencjonalnej  
technice ultradźwiękowej. Jak w każdym zapożyczeniu metody, tak i również  
w metodzie Phased Array, pierwsze zastosowanie było związane w tym  
przypadku z medycyną. Może nie do końca odwzorowywało samą metodę, 
jeśli chodzi o zjawisko odbicia fal ultradźwiękowych, ale co do ideologii  
wykorzystania zjawiska interferencji oraz  uzyskiwanych zobrazowań.  
W latach 60 XX wieku zaczęto szerzej korzystać z wielu przetworników  
punktowych, którymi to można było wywołać kontrolowaną interferencję fali.  
Komercyjne zastosowanie tej metody nastąpiło w 1970 i przemysł medyczny  
idealnie wykorzystał to zjawisko do zobrazowywania np. płodu ludzkiego ciała.

Rys. 3.  Po lewej stronie zobrazowanie USG jamy brzusznej, po prawej zobrazowanie podczas badania  
 materiału odkuwki metodą Phased Array [PA]
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Pierwsze zastosowanie przemysłowe metody Phased Array miało miejsce  
na początku 1980. Energia jądrowa i idące z nią zagrożenia wymusiły na  
konstruktorach urządzeń NDT stworzenie metody dającej większe możliwość 
obserwacji urządzeń krytycznych eksploatowanych w ubiegającym czasie. 
Możliwości rejestracji, którą daje metoda PA, pozwala na dokładniejszą analizę 
starzenia się badanych urządzeń [1].

Phased Array a metoda konwencjonalna

„Zasadę interferencji fal wykazał  
angielski naukowiec Thomas Young  
w 1801 w eksperymencie 
wykorzystującym dwa punktowe źródła 
światła, w celu stworzenia tzw. fal  
interferencyjnych. Fale, które łączą 
się w fazie wzmacniają się nawzajem,  
podczas gdy fale, które łączą się fazowo 
będą znosiły się nawzajem [1]”

Porównanie metody UTPA i konwencjonalnej UT
Co do generowania drgań ultradźwiękowych nie ma różnic, czyli zjawisko 
piezoelektryczności, jako główny element powstawania drgań i możliwości  
uzyskania fali ultradźwiękowej, jest również zachowane w technice Phased Array. 
Zasadnicza różnica powstaje w kształtowaniu samego tzw. czoła fali roboczej.  

Konwencjonalna metoda UT korzysta  
z pojedynczych (kryształów) przetworników, 
a więc zasadniczo: czoło fali generowane jest 
poprzez drganie jednej płytki piezoelektrycznej 

Metoda Phased Array [PA] wykorzystuje 
zjawisko interferencji, a więc fala generowana 
jest przez odpowiednio uruchomione elementy 
aktywne. Im większa ilość elementów  aktywnych, 
tym lepsze kształtowanie czoła fali i większa 
rozdzielczość.

Rys. 4.  Zjawisko interferencji fali [1]

Rys. 5.  Zobrazowanie różnic między metodami UT  
 konwencjonalne, a metodą [UTPA] Phased Array  
 (głowica prosta oraz głowica mozaikowa) [2]
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 Możliwości, jakie daje nam wiązka generowana z wielu przetworników 
aktywnych, jak w przypadku techniki PA, daje wymierne możliwości, co do  
formowania wiązki pod dany element badany. Geometria wrębu jest niewątpliwie 
elementem wpływającym na ogromny szum związany ze zwielokrotnionym  
odbiciem wiązki ultradźwiękowej w metodzie konwencjonalnej. Metoda PA 
pozwala na dokładne zaprojektowanie wiązki względem oczekiwanych stref 
przeszukiwania. 

 Modelowanie wiązki jest kluczowym elementem badania złożonej 
geometrii wrębu łopatkowego. Dokładne zaprojektowanie wiązki, wraz  
z ustawieniem głowicy względem geometrii „młoteczka” wrębu, gwarantuje  
powtarzalność badania, czyli istotny element w późniejszym etapie  
konfrontowania wyników z obrazami archiwalnymi.

Różnice wynikające 
ze zobrazowania techniki

 Konwencjonalna technika 
nie daje zbyt dużych możliwości, 
co do zobrazowania badania  
w sposób czytelny, a co najważniej- 
sze, dający możliwość odtworzenia  
w czasie. Dopiero rozwój techniki 

Rys. 6.  Przykładowe wybrane możliwości formowania wiązki Phased Array -  
 projektowanie wiązki oraz zobrazowanie rzeczywiste

Rys. 7.  Zróżnicowane ułożenie elementów aktywnych  
 w głowicy Phased Array
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Phased Array i związanego z nią wykorzystania głowic mozaikowych pozwoliło 
na możliwość wykorzystania techniki do badań elementów i geometrii bardziej 
założonych. Użycie głowic mozaikowych byłoby bezcelowe, gdyby nie można było 
zwizualizować badania w formie A, B, C i S-SCAN-ów.                                                    

Jakie zobrazowania otrzymujemy w technice PA i dlaczego pozwalają nam na 
skuteczną ocenę ?

 Rozróżniamy kilka typów zobrazowań (złożeniowych). Cechą wspólną 
dla każdej jest geneza powstania danego SCANU. Każdy z otrzymanych widoków 
powstał poprzez złożenie poszczególnych pojedynczych A i S–SCAN-ów.  
Informacje jednostkowe, które generuje A-SCAN przetwarzane są w trzech 
wymiarach podstawowych – czasu rejestracji, długości zarejestrowanego  
odbicia oraz danych związanych z wielkością otrzymanych impulsów w postaci 
gradientu kolorystycznego. 

Zobrazowanie podstawowe A-SCAN uzyskiwane pierwotnie podczas •	
badań metodą konwencjonalną, zawiera informacje rzeczywiste w formie  
impulsów.

Zobrazowanie złożeniowe S-SCAN poszczególnych A-SCAN – widok boczny •	
na poszczególne kąty wprowadzanej wiązki.

Rys. 8.  A-SCAN – wizualizacja zobrazowania

Rys. 9.  S-SCAN  – wizualizacja zobrazowania 
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Zobrazowanie złożeniowe B-SCAN z poszczególnych S-SCAN –  •	
widok od czoła

Zobrazowanie złożeniowe C-SCAN z poszczególnych S-SCAN –  •	
widok od góry

Rys. 10.  B-SCAN – wizualizacja zobrazowania

Rys. 11.  C-SCAN – wizualizacja zobrazowania

Ocena pojedynczego A-SCANU jest niebywale trudna i wymaga potężnego 
doświadczenia. Zobrazowanie w rzutach przestrzennych B; C; D i S-SCAN,  
opartych na sześcianie, daje możliwość zobaczenia obrazu z różnej perspektywy 
badania, co pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie tzw. „błędu ludzkiego”. 
Rejestracja wyników w postaci zapisanych scanów pozwala na odczyt badania  
i ewentualną konsultację w gronie ekspertów.

Geometria wrębu tzw. „młoteczkowego”

 Wrąb łopatkowy stosowany w większości wirników eksploatowanych  
w Polsce posiada kształt tzw. młoteczka. Z czego wynika, iż stosuje się częściej 
taki typ wrębu? Odpowiedzi należy szukać podczas procesu projektowania, 
wśród czynników, które wpływają na taki, a nie inny dobór geometrii wrębu.  
Głównym czynnikiem zapewne była prostota samej geometrii wrębu, co pozwoliło 
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wydatnie zmniejszyć koszty związane z projektem i zastosowaniem powtarzalnych 
łopatek. Geometria wrębu i działanie naprężenia podczas pracy jest na tyle  
szerokim tematem naukowym, że nie sposób opisać w dwóch zdaniach  
dlaczego etap projektowania powędrował w taki kształt, a nie inny. Biorąc pod  
uwagę, iż zazwyczaj jednym z głównych elementów projektowania jest podejście  
racjonalne, pragmatycznie można zakończyć jakiekolwiek dywagacje na tym 
etapie.

łopatek wewnątrz wrębu. Naprężenia oraz drgania związane z siłą odśrodkową 
obracającego się wirnika, wynikające z osadzonych wewnątrz wrębu łopatek, 
przyczyniają się do ciągłego obniżanie wytrzymałości stref, w których występują 
największe naprężenia.

Zastosowanie wrębu „młoteczko-
wego” niesie za sobą ryzyko 
wynikające z kształtu samej  
geometrii, jak również obciążeń, na 
jakie jest narażony wrąb podczas 
obrotu wirnika. Czas eksploatacji 
wirników w Polsce przekracza  
w niektórych przypadkach okresy  
przewidziane na eksploatację  
danego elementu, dlatego też 
starzejące się elementy wirników 
ciągle eksploatowanych wpływają 
niewątpliwie bardzo negatywnie 
na krytyczne strefy osadzania Rys. 12.  Model rozkładu naprężeń we wrębie [1]

Rys. 13.  
Schematyczna wizualizacja 
działających sił dynami-
cznych wynikających  
podczas eksploatacji wirnika 
na strefy rytyczne wrębu 
tzw. “młoteczkowego”
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Metodyka badań wrębu łopatkowego

Pełna metodyka badań zawarta jest w procedurze nr 01/PA-W/ZRE/2014, stwo-
rzonej na potrzeby badania wrębów łopatkowych wirnika typu młoteczkowego. 
Procedura została stworzona w celach ujednolicenia metody i zasad, którymi 
będą posługiwać się osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań. 

PIERWSZY ETAP - PROJEKTOWANIE

Wyróżniamy trzy podstawowe etapy projektowania badania:
1) Analiza przedmiotu badania pod względem możliwości wykonania  
 badania. Składają się na nią informacje o rodzaju wrębu (geometria,  
 oznaczenie) i zastosowanym materiale rodzimym.
2) Projektowanie badania za pomocą oprogramowania software  
 S-BEAM TOOL.

 Oprogramowanie S-BEAM TOOL jest podstawowym programem  
wykorzystywanym do projektowania badania wrębów. Program pozwala na 
kompleksowe zaprojektowanie badania, włącznie z możliwością wykorzystania 
głowic oraz klinów z bazy danych programu. Wykorzystanie programu pozwala 
na wyeliminowanie problemów związanych z prawidłowym ustawieniem głowicy 
względem usytuowania geometrii tzw. młoteczka. Przyśpiesza to wydatnie sam 
proces badania. Parametry związane z ustawieniem wiązki PA są w pełni zgodne 
z rzeczywistymi ustawieniami w aparaturze PA.

Rys. 14.  Przykładowy szkic 3D głowic wraz z wiązkami PA  
 względem geometrii wrębu młoteczkowego
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Wybór optymalnej wiązki związany jest z charakterystyką samego wrębu – 
ważnym czynnikiem jest tu wielkość wrębu jak również elementy konstrukcyjne, 
wpływające na możliwość wprowadzenia wiązki PA (wypustki, ranty, nity itp.).

3) Dobór odpowiedniego wzorca. – Laboratorium posiada bazę wzorców  
 wrębów odniesienia, oczywiście można zaprojektować każdy wrąb  
 w celu wykonania odpowiedniego wzorca.

DRUGI ETAP – SKALOWANIE APARATURY

Wyróżniamy trzy etapy skalowania:

1) Kalibracja aparatury, wybór odpowiedniej głowicy oraz klinu.  
 Dobór parametrów wiązki jest zgodny z ustawieniami podczas  
 projektowania badania z etapu pierwszego.
2) Ustawienie parametrów podstawowych – nastawy podstawy czasu  
 i odległości. Stosuje się do tego wzorzec nr 1 oraz kontrolny wzorzec  
 z odseparowanymi otworami, w celu kontroli prawidłowych  
 parametrów.
3) Skalowanie czułości badania – parametry czułości skaluje się na  
 wzorcu odniesienia wrębu. Dobór odpowiednich wskazań (nacięć)  
 odgrywa istotną rolę w badaniu. Stosujemy do tego wzorzec podwójny 
 danego wrębu, z odpowiednio usytuowanymi nacięciami w zakresie  
 pozwalającym na wyeliminowanie możliwości pominięcia wad  
 w badanym obszarze. Jak wiemy, z przypadków, które są opisywane,  
 pęknięcia mogą pojawić w każdym miejscu badanego obszaru,  

Rys. 15.  Przykładowy szkic rozmieszczenia głowic wraz z wiązkami PA  
 względem geometrii wrębu młoteczkowego
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 dlatego też ważne jest wykorzystanie różnorakich nacięć. Czułość  
 dobiera się do wskazań uzyskanych z nacięć imitujących nieciągłości,  
 zazwyczaj są to nacięcia o głębokości 1 mm, można również podnieś  
 czułość odnosząc się do nacięć 0.5 mm. 

 Wykorzystanie wzorca podczas badań pozwala na wyeliminowanie  
problemów związanych z prawidłową nastawą parametrów wiązki PA. Możliwość 
zweryfikowania ustawień zmniejsza możliwość pomyłki. Niejednokrotnie  
wskazania uzyskane od wzorca dają możliwość zmiany ustawień, co wpływa  
na poprawę widoczności potencjalnych wad we wrębie.

TRZECI ETAP – BADANIE

Przygotowanie wirnika – w przypadku wykorzystania ramienia PA, wirnik  •	
osadzony jest na rolkach obrotnicy lub innego urządzenia pozwalającego  
na jednostajny obrót. Zastosowanie wózka PA pozwala na skanowanie  
wirnika na stojaku.
Dostosowanie ramienia PA lub wózka PA do geometrii wirnika.•	
Oznaczenie punktów zerowych.•	
Skanowanie wrębów w czterech rzutach zgodnie z rys.  13.•	
Ocena wskazań za pomocą oprogramowania Tomo View 2.10.•	

W jaki sposób zastosowanie urządzeń pomocniczych wpływa 
na skuteczniejszą ocenę wrębów łopatkowych metodą 
Phased Array?

 Każda inwestycja w urządzenia bazujące na rejestracji wyników  
badania, wpływa na równoczesny przymus rozwoju urządzeń wspomagających 
możliwość zebrania materiału badawczego. Zakup aparatury Phased Array wraz 

Rys. 16.  Szkic 3D wzorca odniesienia wrębu oraz wybrany komplet wzorców dla wirnika SP – TK200
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z głowicami wieloprzetwornikowymi nie jest końcowym etapem, który umożliwia 
skuteczne i powtarzalne badanie. Wychodząc naprzeciw wymaganiom oraz  
oczekiwaniom klientów branży energetycznej, związanych z projektowaniem 
urządzeń wspomagających badanie, laboratorium ZRE Katowice SA wydzieliło 
komórkę specjalistyczną, która ma za zadanie projektowanie i realizację zadań 
związanych z innowacyjnym podejściem do badań, z wykorzystaniem Phased 
Array. Podczas dwuletniej pracy stworzono kilka urządzeń opisanych niżej, 
wspomagających proces badawczy. Należą do nich wózki TOFD oraz ramię PA 
wraz z wózkiem kroczącym PA.

Ramię PA do badań tarcz wirników z wymuszonym obrotem osiowym

 Trudności, jakie wiążą się ze skanowaniem powierzchni, związane 
są przede wszystkim z możliwością powtarzalnego badania. Ręka ludzka, 
doskonała w swej formie, niestety nie zapewnia stałej i przez to pewnej pozycji 
głowicy przesuwającej się po obwodzie tarczy. Oczywiście jest możliwe zebranie 
materiału badawczego, ale co do jakości możemy mieć głębokie wątpliwości,  
a i sama powtarzalność badania nie napawa optymizmem. 

Rys. 17.  Ramię PA wykorzystywane przez laboratorium ZRE Katowice
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Jedną z metod, która niweluje problemy związane z ręcznym badaniem jest 
użycie specjalnego wózka PA lub ramienia PA. Ramie PA może być zastosowane 
wówczas gdy mamy możliwość obrotu wirnika. Zazwyczaj używamy do tego 
obrotnice. Wirnik osadzony jest na dwóch podporach w których znajdują się 
samobieżne rolki, elementem napędowym jest silnik wraz ze sprzęgłem.  
Kolejnym urządzeniem obracającym może być tokarka lub wyważarka.  
ZRE Katowice posiada wyważarkę Georg, która idealnie spełnia warunki 
związane ze skanowaniem powierzchni jak również obrotnicę wykorzystywaną 
do napawania łukiem krytym. 
Zastosowanie ramienia PA daje dużą stabilność i powtarzalność metody związaną 
z możliwością ustawienia ciągłego jednostajnego obrotu. Konstrukcja ramienia 
PA pozwala na pełną manewrowość przez co można zastosować ją w prawie 
każdym rodzaju tarcz wirnika z wrębem młoteczkowym. 

Jakie utrudnienia niesie za sobą użycie ramienia PA?

Poważnym ograniczeniem tej techniki jest przymus posiadania obrotnicy. Obrot-
nica wykorzystywana do badań PA wrębów wirnika musi spełniać wszystkie 
wymagania związane z bezpieczeństwem. Element musi być osadzony w miejs-
cach wyznaczonych do tego celu (zazwyczaj są to czopy), gdyż jakikolwiek błąd  
w kwestii ustawienia wirnika niesie za sobą konsekwencje związane z uszkodze-
niem ważnych elementów wirnika. Powierzchnie styku rolek z wirnikiem nie 
mogą w żaden sposób uszkadzać powierzchni czopów. Ograniczony dostęp do 
urządzeń, takich jak wyważarka lub tokarka, związany jest również z wysokim 
kosztem i presją związaną z obłożeniem urządzeń przeznaczonych do innych 
celów.

Jaką przewagę ma wózek (kroczący) PA w stosunku do ramienia PA?

 Wózek PA jest urządzeniem, który pozwala na zebranie materiału 
badawczego bez zastosowania urządzeń obracających wirnik. Zaprojektowany  
z myślą wykorzystania techniki PA podczas gdy wirnik jest dostępny miedzy  
operacjami związanymi z naprawą (wyważanie, wymiana uszczelnień itp.).  
Badanie można wykonać na wirniku osadzonym na stojaku wirnika.  
Skanowanie odbywa się poprzez wykorzystanie bandaża tarczy, wózek ze  
specjalnie regulowanym zestawem kół magnetycznych przemieszcza się po 
bandażu, ramię wózka jest w pełni regulowane co pozwala na swobodny dostęp 
do powierzchni wrębu. 
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Rys. 18.  Projekt wózka PA

Co przemawia za użyciem wózka?

Zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość wykonania badań  
praktycznie w każdym miejscu, gdzie wirnik jest przechowywany podczas  
remontu. Brak przymusu stosowania obrotnicy pozwala na swobodne  
wykorzystanie czasu, kiedy wirnik nie jest na etapie procesu remontowego. 
Dłuższy czas pozwalający na badanie, przekłada się bezpośrednio na jakość  
zebranych scanów. Działalność firmy ZRE Katowice bardzo często związana 
jest z remontami, które realizowane są u klienta. Remonty przeprowadzane  
w krajach np. byłej Jugosławii, często wiążą się z problemem dosyć koszto- 
wnego transportu wirnika turbiny do Centrum Produkcyjnego ZRE Katowice. 
Wózek PA został stworzony właśnie na wypadek badania zdalnego u klienta,  
gdzie aktualnie jest przeprowadzany remont. Możliwość wykonania badań  
Phased Array na miejscu znacząco obniża koszty związane z operacjami  
logistycznymi.  
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BADANIE PA - TARCZY PREZENTACYJNEJ Z WIRNIKA 
SP – TK200 – EL. JAWORZNO II  ZRE/PA/01

Jakie efekty można uzyskać stosując metodę PA ?

 Tarcza prezentacyjna z wirnika SP – TK200 z wrębem młoteczkowym 
WM36-80mm została przygotowana odpowiednio w celu wykorzystania podczas 
prób związanych z wdrażaniem metody PA w firmie ZRE Katowice. Tarcza została 
zdjęta z wału i rozłopatkowana. Zaprojektowano i wspawano rurę imitującą  
wał, która pozwala na obrót tarczy na rolkach lub urządzeniach obracających.  
Do celów testowania i możliwości za implikowania wad sztucznych odcięto 
wrąb z jednej strony. Tarcza wykorzystywana na potrzeby wdrażania metody PA  
posiada również wady naturalne, co przedstawiają dołączone poniżej scany.

Etapy badania tarczy 
prezentacyjnej

Tarczę poddano badaniom PA w dwóch 
strefach wrębu. Zbadano promień 
wewnętrzny oraz zewnętrzny tzw. 
„młoteczka”. Użyto głowicę PA-10L32 
A10 wraz z klinem wprowadzającym 
SA10 N55 S firmy OLYMPUS.  
Skanowanie odbyło się za  pomocą  
ramienia PA, z wymuszonym obrotem 
badanej tarczy.

Rys. 19.  Szkic tarczy prezentacyjnej z wirnika SP – TK200

Rys. 20.  Oznaczenie badanych stref wrębu tarczy  
 prezentacyjnej
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Projekt badania przy użyciu oprogramowania S-BEAM TOOL

Badanie zaprojektowano ustalając optymalne wykorzystanie wiązek jak również 
ustawienie czoła głowicy w stosunku do krawędzi tarczy.

Projektowanie badania pozwala na wstępne optymalne ustalenie położenia 
głowicy w stosunku do położenia geometrii tzw. „młoteczka” wrębu, eliminuje to 
przypadkowość ustawień aparatury. 

Rys. 21.  
Projekt badania wrębu 
MW36 – S-BEAM TOOL.

Rys. 22.  Zdjęcie podczas badań PA tarczy prezentacyjnej
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Wyniki badań – zobrazowanie – tarcza prezentacyjna

 W dalszej części wyników badań, zostanie opisane wyłącznie badanie 
promienia zewnętrznego, ze względu na umiejscowienie nieciągłości materiału. 
Ocena badań przeprowadzana jest z wykorzystaniem oprogramowania  
TomoView. Możliwości tego oprogramowania pozwalają na złożone wizualizacje 
wyników.

Zbadano wrąb WM36-80 na obwodzie całkowitym wynoszącym: 3200 mm.  
Stwierdzono liczne nieciągłości materiału na długości badania oraz jedno dłuższe 
na odległości – 943 mm do 963 mm (długość 20 mm) w strefach obserwowanych 
wrębu – na promieniu zewnętrznym. Dokładna wizualizacja wykrytego  
wskazania przedstawiona jest poniżej.

S-SCAN – UMIEJSCOWIENIE NIECIĄGŁOŚCI WZGLĘDEM PROFILU WRĘBU

Rys. 23.  
Wynik badań – zobrazowanie 
rzeczywiste całościowe - 
A; B; C i S - SCAN

Rys. 24.  Zobrazowanie rzeczywiste S-SCAN względem profilu wrębu WM36-80
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Powyższy rysunek ilustruje analizę wykrytego wskazania w miejscu niedopusz-
czalnym badanej strefy wrębu. Jak widać, projektowanie badania i późniejsza  
symulacja wykluczają jakiekolwiek pomyłki związane ze złym odczytem  
zebranych wyników co pozwala na jeszcze skuteczniejszą ocenę.

B i C-SCAN – UMIEJSCOWIENIE WSKAZANIA ORAZ DŁUGOŚĆ

Możliwość jaką daje wizualizacja w rzucie B i C-SCAN pozwala na odpowiednie 
wyfiltrowanie strefy, w której oczekujemy potencjalnych nieciągłości materiału. 

JAKIE KORZYŚCI DAJE ZASTOSOWANIE METODY PHASED 
ARRAY DO BADAŃ WRĘBÓW ŁOPATKOWYCH WIRNIKA?

Śmiało można powiedzieć, że technika PA, w zastosowaniu do badań wrębów, 
zrewolucjonizowała możliwości diagnozowania  krytycznych stref związanych 
z eksploatacją elementów turbin. Możliwości, jakie daje ta metoda, pokazują, 
ile można zyskać stosując diagnostykę opartą o metodę PA. Wyróżniamy dwie 
główne korzyści które przemawiają za użyciem metody PA do badań wrębów 
łopatkowych:

korzyści ekonomiczne - wydatne obniżenie kosztów związanych z diagnostyką •	
niedostępnych stref krytycznych wrębu oparte jest na:

 - pominięciu bardzo drogiego procesu demontażu i ponownego 
  montażu łopatek,
 - skróceniu czasu badania i oceny stref krytycznych w czasie  
  odstawienia turbiny, 
 - szybkiej diagnozie stref krytycznych pod względem wystąpienia  
  wad wpływających na bezpieczeństwo turbiny.

Rys. 25.  
Zobrazowanie rzeczywiste B  
oraz C-SCAN – wybrany odcinek ze  
wskazaniem nieciągłości materiału



104

Metodyka badań Phased Array wrębów tarcz wirników 
bez konieczności rozłopatkowania

 korzyści profilaktyczne - podniesienie jakości i bezpieczeństwa użytkowanych •	
elementów krytycznych turbiny oraz wydatne obniżenie skutków wystąpienia 
poważnej awarii związane są z możliwością:

 - wglądu w strefy niedostępne w sposób w pełni nieinwazyjny,
 - lepszego dostępu do stref krytycznych wrębu, niejednokrotnie  
  trudno dostępnych dla metod diagnostyki powierzchniowej  
  NDT,
 - możliwością archiwizacji zebranych danych w celu analizy  
  degradacji krytycznych stref wirnika,
 - analizy zebranych scanów w szerszym gronie  
  specjalistów – konsultacje,
 - powtarzalności metody w czasie kolejnych przeglądów  
  profilaktycznych.

PODSUMOWANIE

 Technika z wykorzystaniem głowic wieloprzetwornikowych pozwala na 
innowacyjne podejście do badanych elementów krytycznych turbiny. Możliwości, 
jakie daje wykorzystanie metody w pełni obrazującej, daleko wybiegają poza  
obszar konwencjonalnych technik NDT. Metoda Phased Array w dalszym 
ciągu rozwija się i pogłębia możliwości badań stref, które dotychczas nie były 
możliwe do kontroli. Laboratorium ZRE Katowice podejmuje odważne wyzwania 
pozwalające na ciągłym zdobywaniu doświadczenia w kierunku wykorzystania 
aparatury bazującej na technice Phased Array. Zostały poczynione pierwsze  
kroki w celu stworzenia komórki, która nie zajmuje się tylko badaniami, ale  
również realizuje ciekawe projekty urządzeń wspomagających badania. Duża 
ilość wirników remontowanych w firmie, pozwala na pogłębianie doświadczenia 
i rozwijania techniki Phased Array, w skali na pewno niespotykanej gdzie indziej. 
Działalność laboratorium skupia się bezpośrednio na wykorzystaniu możliwości, 
jakie daje profil działalności firmy, w dużej części opartej na kompleksowym  
remoncie urządzeń turbinowych. Przyszłość tej metody będzie zmierzała  
w kierunku jeszcze bardziej precyzyjnej wizualizacji badań poprzez  
wykorzystanie coraz to lepszych i wydajniejszych komputerów. Obrazy 3D 
ukażą nowe możliwości związane z oceną i podejściem bardziej precyzyjnym  
w stosunku do krytycznych stref tarczy wirnika. 

BIBLIOGRAFIA
[1]  źródło: OLYMPUS
[2]  źródło: http://www.nde.com/phased_array_technology.htm
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Grupy produktowe

 Pojęcie Offshore jest bardzo szerokie i istnieje wiele definicji oraz prób 
jego katalogowania.  W związku z przedmiotem tego opracowania, omówiona 
zostanie gałąź Oil&Gas, czyli sektor wydobywczy. Oprócz branży wydobywczej, 
zawiera się w tym pojęciu również sektor energetyczny (np. wind farm),  
sejsmograficzny, transportowy, handlowy i inne. Konstrukcje produkowane  
dla sektora wydobywczego, można katalogować używając dwóch typów.

 1. podwodne typu Subsea, służące do obsługi odwiertów  
  w wodach szelfowych i morzach,
 2. używane nawodnie na platformach wiertniczych i jednostkach  
  pływających.

 Zaczynając od instalacji nawodnych, grupa ta oparta jest o wszelkiego  
rodzaju działania związane z procesem wiercenia i szereg działań związanych  
z procesami towarzyszącymi wierceniu, takimi  jak zaopatrzenie platform,  
kotwiczenie, instalacja odwiertu, transport oraz procesowanie surowca 
itp. W grupie tej znajdują się przede wszystkim wciągarki linowe, instalacje 
bezpieczeństwa, systemy służące do zanurzania podwodnych instalacji, jak 
również rurociągi przepływowe. 
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Rys. 2. 
Wciągarka 150/20T Winch, wyprodukowana 
na potrzeby projektu „Pazfloor”, jednostka 

pływająca FPSO (Total) 1

Rys. 1.  
Wciągarka 400T Pull-in Winch na 
jednostce pływającej “FPSO Cidade 
de Săo Vicente”(BWO/Petrobras)2

Rys. 3.  
Transport konstrukcji Template 
na złoże „Goliat” 4

 Drugą grupą produktową są konstrukcje podwodne, nazywane  
w branży jako Subsea. W skład produktów wchodzą elementy zespołów takich jak:  
templates, manifolds, well completions, well access, controls – systematyka  

wg lidera branży, firmy FMC 
Technologies. Największymi  
elementami są zespoły  
templates. Ze względu na  
rozmiar i masę, wykonywane 
są tylko w miejscach z dos- 
tępem do nabrzeża morskiego 
– względy transportowe. 

1  http://www.axtech.no/pdf/AXTech%20Brochure%202013.pdf
2  http://www.axtech.no/pdf/AXTech%20Brochure%202013.pdf
3  http://www.fmctechnologies.com/en/SubseaSystems/Technologies.aspx
4  http://www.eninorge.com/en/Field-development/Goliat/Milestones/Installation/
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Każda z powyższych konstrukcji Template waży około 300 ton, jest wysoka na 
25 metrów i długa na 33 metry. Znacznej wielkości elementami są również 
Manifolds. Tego typu struktury, to podwodne ośrodki (huby) do łączenia  
poszczególnych odwiertów. Elementy te, ze względu na swoją masę 100-300 ton, 
wymagają również transportu morskiego. 

 Elementy zespołów Well Completion, są gabarytowo znacznie mniejsze. 
W skład tej kategorii, z punktu widzenia produkcji w ZRE Katowice, należy 
wymienić zespoły X-Trees, ramy ochronne, osłony, struktury zaopatrzeniowe 
oraz instalacje przepływowe. 

Rys. 4.  Instalacje podwodne projektu “Kirinskoye” zawierające takie zespoły jak: Manifold, 
 X-Mas Tree i Controls 5

Rys. 5.  Subsea X-Tree firmy GE Oil&Gas przygotowane na statku do zanurzenia 6

5      http://www.fmctechnologies.com/SubseaSystems/GlobalProjects/Asia-Pacific/
       Russia/GazpromKirinskoye.aspx
6      http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/about-us/
       maersk-post/2014-4/developing-the-deep-sea
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Pokazane powyżej konstrukcje X-Trees, są dużo mniejszych rozmiarów niż 
Manifold i Template. Wykonywane są w różnych częściach świata, gdzie  
ponadgabarytowy transport drogowy jest możliwy.
Produkty z grupy Subsea, są bardzo skomplikowane i wymagają najwyższej 
jakości wykonawstwa. Po instalacji danej konstrukcji na dnie morskim,  
jakakolwiek naprawa lub przebudowa jest ekonomicznie nieuzasadniona – 
bardzo często, przewyższa koszt wybudowania nowej struktury. W związku 
z rozpoczęciem działań, zmierzających do dywersyfikacji portfela zamówień 
w ZRE Katowice o konstrukcje typu Offshore/Subsea, należy wybrać produkt 
wpisujący się w zakres możliwości wytwórczych. Docelowym produktem, mogą 
być konstrukcje wymienione powyżej, czyli typu X-Trees, zarówno jak wszel-
kiego rodzaju instalacje nawodne, montowane na jednostkach pływających 
oraz platformach wiertnicznych. Do tych konstrukcji należą wszelkiego rodzaju 
urządzenia dźwigowe, ramy transportowe, urządzenia kotwiczące i inne, o masie 
nie przekraczającej 100 ton. 

Sytuacja rynkowa

Wydobycie ropy naftowej, może odbywać się w sposób konwencjonalny  
poprzez wiercenia w glebie (Onshore), oraz niekonwencjonalny poprzez  
wydobycie z dna mórz (Offshore). Ostatnie dziesięciolecie przyniosło również 
możliwości wydobycia ze skał łupkowych, jednak na potrzeby tego opracowania, 
analizie zostanie poddane wydobycie z szelfu i morza. Właśnie do takiego  
sposobu wydobycia, niezbędne są konstrukcje stalowe będące na celowniku 
służb handlowych ZRE Katowice. 

Wydobycie węglowodorów i gazu z dna morskiego, jak pokazują poniższe  
wykresy nieustannie wzrasta. 

Rys. 6.  
Tabela 1 – rosnące wydobycie 
typu Offshore w stosunku do 
Onshore. 
Tabela 2 – rosnące wydobycie 
wysoko głębinowe w stosunku 
do wód płytkich. 
Tabela 3 – rosnące wydobycie 
gazu w stosunku do ropy 
naftowej 7

7    Douglas – Westwood - „Global Offshore Prospects”, 
      Business Offshore Hamburg. March 2013.
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 Powyższa sytuacja, ma miejsce ze względu na stopniowe wyczerpy- 
wanie złóż naziemnych oraz stale rosnący popyt. Pisząc to opracowanie, 
czyli w połowie stycznia 2015 roku, sytuacja rynku ropy naftowej bardzo się 
skomplikowała. Cena baryłki spadła poniżej 50 USD, co powoduje wstrzymanie 
wielu projektów wydobywczych oraz większy nacisk na koszt wydobycia. Takie 
zawirowania cenowe miały już miejsce w przeszłości i podlegają zasadom  
koniunktury. Znaczący wpływ ma również sytuacja polityczna państw 
eksportujących ropę. 

 Wykres po lewej przedstawia 
zmianę ceny ropy naftowej, gazu oraz 
węgla na przełomie lat 1965-2010. Odczytać  
można zawirowania cenowe związane  
z kryzysami gospodarczymi. Rosnące  
zapotrzebowanie na energię, patrząc global-
nie pozostawia ceny w trendzie rosnącym 
– mimo widocznych cyklów spadkowych.  
Aktualnie występujący kryzys cen 
na światowych rynkach, ma podłoże  
zwiększonej podaży a nie spadku popytu  
na surowiec energetyczny. 

 Podsumowując sytuację rynkową, nie da się uniknąć potwierdzenia 
ryzyka spadku koniunktury na rynku Offshore, związanego z ostatnimi obniżkami 
cen ropy na światowych rynkach. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że wraz 
ze spadkiem cen ropy, duży nacisk korporacje postawią na obniżenie kosztów 
wydobycia, a co za tym idzie, na koszty budowy samej instalacji. Aktualnie 
większa część konstrukcji wydobywczych produkowana jest w krajach Europy  
Zachodniej. Tak duży nacisk na redukcję cen może spowodować szerszą 
kooperację z partnerami o niższych kosztach – np. firmami z Polski.   
Strategiczne działania ZRE Katowice, zmierzające do budowania portfela 
zamówień, należy w pierwszej kolejności budować w oparciu o „zachodnią” 
jakość, we „wschodniej” cenie.  

Rys. 6.  Cena Energii z trzech źródeł  
 pochodzenia 8

8    Douglas – Westwood – “Global Offshore Prospects”, Energy Institute, London. September 2013. 
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Potencjalni klienci

 ZRE Katowice, współpracuje aktualnie z dwiema firmami z sektora 
Offshore: firmą Cargotec MacGregor oraz National Oilwell Varco. Obie firmy 
produkują głównie instalacje nawodne, montowane na platformach wiertniczych 
oraz jednostkach pływających. Trwający proces zatwierdzania ZRE Katowice  
jako globalnego dostawcy dla korporacji FMC Technologies, również zakończył 
się sukcesem. Od kwietnia bieżącego roku, w Jaworznie rozpocznie się realizacja 
zamówienia próbnego.

 Poniższy wykres przedstawia liderów branży wydobywczej, wraz  
z podziałem poziomu zamówień dotyczących elementy typu Subsea. 

Z diagramu można śmiało wyczytać, że liderem jest firma FMC Technologies.  
Średni poziom zamówień dla wymienionych firm, jest w lekkim trendzie 
wzrostowym. Oprócz wymienionych powyżej, pozostałe firmy z sektora  
Offshore/Subsea, a interesujące z punktu widzenia ZRE Katowice to: 

 GE Oil&Gas, •	
 Cameron (obecnie OneSubsea), •	
 Aker Solutions (oddział AkerSubsea), •	

Rys. 8.  Kwartalna wielkość zamówień, ciężkich instalacji typu Subsea dla poszczególnych firm 9

oraz inne mniejsze takie jak:
AxTech, •	
Kongsberg Oil&Gas,•	
Palfinger,•	
 NLI,•	
Bilfinger.•	

9    Douglas – Westwood – “Global Offshore Prospects”, Energy Institute,  
     London. September 2013
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Wymagania sektora Offshore

 Rynek Offshore, najbliższy naszej lokalizacji to rynek norweski. Aby w nim 
zaistnieć, dostawcy i podwykonawcy muszą spełniać wyśrubowane wymagania, 
odnośnie bezpieczeństwa oraz jakości pracy. Zapewnienie warunków BHP  
opiera się głównie o spełnienie wszystkich wymagań normy OHSAS 18001:2007. 
Jest to standard respektowany przez wszystkich światowych liderów branży, 
jednakże dobrze widzianą agencją certyfikującą jest Det Norske Veritas (DNV 
GL). Oprócz wysokich wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, równie istotna 
jest jakość. Firma FMC Technologies wdrożyła politykę ważności poszczególnych  
wymogów. Polityka ta, a bardziej filozofia, nazywa się SQDC 10, gdzie zaszeregowanie  
poszczególnych literek, jest stopniem ważności przy realizacji projektów.  
Rozszyfrowanie skrótu z języka angielskiego, przedstawiono poniżej: 

S – Safety – Bezpieczeństwo Pracy
Q – Quality – Jakość Produktu
D – Delivery – Terminowa Dostawa
C – Cost – Cena Produktu

 Oprócz wymagań poszczególnych klientów, Norwegia wprowadziła  
uniwersalne standardy jakości wyrobów dla sektora Offshore.  
Wspominane normy to „NORSOK Standards - Norsk Sokkels  
Konkurranseposisjon”, tłumacząc z norweskiego, można przyjąć, że oznaczają 
konkurencję spoza norweskiego szelfu kontynentalnego. Obejmują wszystkie 
aspekty, od jakości farby aż po jakość konstrukcji używanych na platformach. 
Normy NORSOK, są określane przez organizację „Standards Norway” i rozwijane 
poprzez cały sektor Offshore. NORSOK oparty jest na funkcjach danego produktu.  
Oznacza to, że wymagania są określone w odniesieniu do cech produktu, a nie  
w jaki sposób jest on produkowany. Normy te, zostawiają jednak pewien  
margines do interpretacji – co czasami bywa bolączką podwykonawców,  
chcących spełnić wymogi w stu procentach. Istnieje około 100 różnych norm 
NORSOK11. 
 Ostatnim ważnym etapem, niezbędnym do przejścia przed rozpoczęciem 
produkcji dla sektora Offshore, jest żmudny proces kwalifikacji. Podwykonawcy 
zmuszeni są do podejmowania dodatkowych działań, aby zakwalifikować się jako 
dostawca produktów na norweski rynek. Firmy poddawane są szczegółowym au-
dytom działania systemu ISO 9001:2008, oraz wspomnianego powyżej OHSAS. 
Zdarza się również, że wymagana jest certyfikacja środowiskowa 14001. Jednakże 
samo posiadanie certyfikacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem 

10    FMC Technologies - Global Supplier Handbook, Rev C. August 23, 2013 
11    http://www.standard.no/petroleum
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audytu. Drobiazgowe sprawdzenie przestrzegania obowiązujących procedur 
jest nieuniknione. Podczas wyboru dostawcy, brane są pod uwagę również jego  
dotychczasowe kwalifikacje, oraz referencje z branży Offshore/Subsea. 

Nowe technologie 

 Sektor Offshore jest wyzwaniem pod kątem nowych technologii. 
Począwszy od potrzeby zatwierdzenia szeregu nowych uznań technologii 
spawania, poprzez kwalifikacje do montażu podzespołów wraz z elementami  
ruchowymi i hydrauliką, a skończywszy na wszelkiego rodzaju próbach 
obciążeniowych i wytrzymałościowych. 
Zaczynając od procedur spawalniczych, opracowanie tych technologii leży 
całkowicie w gestii ZRE Katowice, niestety potencjalni klienci nie są skłonni do 
udzielania szczegółowych wytycznych. Wykonywanie zaś samych konstrukcji 
często oparte jest o nowe dla ZRE normy, np. standard American Petroleum  
Institute - API 8C12 .  Występuje również szereg nowych gatunków materiałów 
z grupy AISI (American Iron and Steel Institute) oraz, charakterystyczna dla 
konstrukcji Offshore, stal o podwyższonych parametrach S355G10+M, wg EN 
10225.
 Następnym wyzwaniem, związanym z poszerzaniem kwalifikacji ZRE 
Katowice jest montaż hydrauliki siłowej. Obecnie, firma posiada możliwości  
i umiejętności produkcji wciągarek linowych, jednakże w zakresie zleconych  
prac nie leży montaż finalny wraz z FAT (Factory Acceptance Test). 

Rys. 9.  
Elementy wciągarki produkowanej 
w ZRE Katowice dla jednego z klientów 
branży Offshore (materiały własne)

 Liderem na Polskim rynku, w zakresie montażu hydrauliki jest firma 
GS-Hydro. Korporacje zlecające, takie jak MacGregor, posiadają w Polsce własne 
oddziały montażowe – uznając, że dla tego rodzaju osprzętu dźwigowego, jest to 
kluczowy element „know-how”. Oprócz możliwości montażowych, przy budowie 
konstrukcji Offshore, niezbędne są również umiejętności przeprowadzania prób 

 12    http://www.api.org/
13    http://www.offshore-technology.com/contractors/pipes/iods/
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Wyzwaniem z kategorii rurociągów, może być również spawanie instalacji ruro-
wych z materiału Duplex i Super Duplex. To, w którym kierunku skieruje się ZRE 
Katowice, będzie uzależnione zarówno od przejścia kwalifikacji u poszczególnych 
klientów, jak również od strategicznych działań inwestycyjnych, skierowanych na 
rozwój poszczególnych dywizji produkcji. 
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Takiego rodzaju próby, głównie  
stosuje się w przypadku produkcji 
kontenerów Offshore, wg normy 
„DNV Standard Certification Nr 2.7-1 
Offshore Containers, April 2006”.
 Kończąc opis wyzwań  
technologicznych, należy również 
zwrócić uwagę na inne niszowe 
produkty. Może to być umiejętność 
napawania materiałem Inconel 
lub podobnym. Technologia ta, jest 
używana w celu ochrony rodzimego 
materiału, przed ekstremalnymi 
warunkami pracy urządzenia (np. 
wewnątrz rur). 

Rys. 10.  Napawanie wnętrza rury 
 materiałem Inconel 625 13

obciążeniowych – znanych ZRE z pokrewnej branży dźwigowej. Dodatkowym  
elementem niektórych konstrukcji, służących do transportu (np. wierni), są  
próby „drop-test”. Pod tą angielską nazwą kryje się testowe zrzucenie konstrukcji 
z odpowiedniej wysokości.  
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Wydział Turbin i Generatorów

 Na przełomie ostatnich lat w znaczący sposób poprawiła się  
świadomość poprawnej i precyzyjnej oceny stanu technicznego urządzeń  
energetycznych. Dostępna technologia pozwala w szerokim zakresie przebadać 
dany element tak, aby z dużą dozą pewności określić jego stan techniczny.  
Związane jest to jednak z kosztami, których tematyka często wysuwana 
jest na pierwszy plan, w stosunku do jakości i pewności uzyskiwanych 
wyników. Dzisiejszy model gospodarczy niejednokrotnie zmusza do tzw.  
„cięć kosztów”, przez co służby techniczne są zmuszane do zmniejszenia  
zakresów prac remontowych, jak również diagnostycznych. Tym samym,  
poszukuje się dróg na skróty przy ocenie stanu technicznego urządzeń, co 
wiąże się nierozerwalnie z możliwością popełniania błędów analitycznych,  
nieprawidłowego wnioskowania, a tym samym podejmowania decyzji  
o dalszym funkcjonowaniu urządzenia lub jego elementu. Zagrożenia wynikające  
z takiego podejścia mogą być katastrofalne w skutkach i prawie zawsze  
wielokrotnie przewyższają koszty badań.  Dlatego też, szukanie „prostszych” 
rozwiązań staje się krótkowzroczne i tylko pozornie prowadzi do oszczędności, 
gdyż ostatecznie skutkuje to wysokimi kosztami nieplanowanych odstawień  
i remontów, zwiększonego zakresu remontów planowych, a w skrajnym  
przypadku również wypadkami z udziałem ludzi.

 Jedną z przyczyn wymuszających, nie tyle konieczność wykonywania 
diagnostyki, ale jej zakres i częstotliwość stosowania, jest  w ostatnich latach, 
znacząco większa częstość odstawień bloków energetycznych w stosunku do 
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początkowych lat ich pracy . W skrajnych przypadkach, ilość odstawień, a tym 
samym uruchomień, wzrosła nawet dziesięciokrotnie. Z uwagi, iż zmiany stanów 
termicznych instalacji i urządzeń energetycznych mają podstawowy wpływ  
na szybkość degradacji materiałów, z których są wykonane, należy liczyć się  
z dużo krótszym okresem ich eksploatacji, jak i większym prawdopodobieństwem 
pojawiania się awarii. Taki stan rzeczy wymaga zwiększonej dbałości i uwagi, 
nie tylko służb eksploatacyjnych, lecz również służb diagnostycznych, mających  
za zadanie wyprzedzenie lub niedopuszczenie do stanu awaryjnego tj.  
nieplanowanego odstawienia. 

 Kolejnym elementem wpływającym na ocenę badanego urządzenia 
jest dostępność jego historii eksploatacji, napraw oraz zdarzeń wykraczających 
poza normalne warunki eksploatacyjne. Częstym problemem jest całkowity brak  
takiej dokumentacji, która powinna być jedną z podstaw dla określenia  
zakresu i metod badawczych, dzięki którym będzie możliwa prawidłowa ocena  
stanu badanego urządzenia, a tym samym przewidywanego czasu jego 
dalszej pracy. Dodatkowym problemem, na jaki napotykają zespoły, których  
zadaniem jest ocena stanu danego urządzenia, jest brak ich stanów wyjściowych.  
Do takich stanów można zaliczyć brak geodezyjnych pomiarów pomontażowych 
rurociągów (brak reperów pomiarowych), brak dokumentacji dotyczącej 
stanów początkowych zawieszeń, geometrii konstrukcji nośnej, mikrostruktur 
materiałów pracujących w warunkach pełzania, itd. Ostatnio jednak  
obserwuje się, iż gromadzenie danych  wyjściowych, niezbędnych do przyszłych  
analiz, zaczyna być standardem przy montażu nowych instalacji i urządzeń  
energetycznych, a nie posiadające tych danych mają je na bieżąco uzupełniane.  

 Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż obecnie wytwarzane urządzenia 
są bardzo wysoko zoptymalizowane w toku produkcji, głównie pod względem 
gabarytów i wydajności. Powodem tego jest przede wszystkim konkurencja  
cenowa wśród producentów, gdyż obecnym, najczęściej stosowanym kryterium 
wyboru urządzenia przez inwestora jest jego cena zakupu. 

 Wszystkie ww. aspekty związane z instalacjami i urządzeniami  
produkcyjnymi powodują, iż aby zabezpieczyć się przed awariami, powinno dążyć 
się do świadomego określania zakresu badań i pomiarów diagnostycznych.  
Ma to również na celu pozyskanie informacji o szybkości zużywania się  
danego urządzenia lub elementu.  Spora część obecnie eksploatowanych urządzeń  
i instalacji, zaprojektowanych już zgodnie z duchem optymalizacji, zdążyła 
osiągnąć swój obliczeniowy czas pracy. W celu dalszego ich użytkowania należy, 
precyzyjnie i z dużą dozą pewności, określić ich pozostały czas eksploatacji. 
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Możliwe jest to tylko przy wykorzystaniu takiej gamy zabiegów diagnostycznych, 
która da wyniki pozwalające uniknąć błędów interpretacyjnych i analitycznych  
co do stanu badanego urządzenia. 

 Przy wyborze zakresu i metod badań oraz pomiarów najczęściej  
decyduje ich koszt, co związane jest nierozerwalnie z ich ograniczaniem.  
Podstawowym i niejako naturalnym ograniczeniem stosowanym w badaniach 
jest wykonywanie badań nieniszczących zamiast badań niszczących. Są jednak 
przypadki, gdzie bez badań niszczących nie można ocenić stanu urządzenia,  
a w zasadzie materiału, z jakiego zostało wykonane, dlatego też tam, gdzie 
jest to niezbędne, nie należy ich pomijać. Przykładem takiego badania jest 
próba udarności, która możliwa jest do wykonania jedynie na specjalistycznym 
urządzeniu z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych próbek,  
pozyskanych z badanego elementu. Wyniki takiego badania są niezbędne np.  
w celu określenia przydatności materiału do procesów spawalniczych, czy  
też skłonności materiału do kruchego pękania. Często niezbędne jest określenie 
temperatury przejścia w stan kruchy, co w wielu przypadkach determinuje 
np. technologie procesów rozruchowych, czy też warunki wykonywania prób 
ciśnieniowych.

Kolejnym ograniczeniom w badaniach podlegają badania metalograficzne, 
najczęściej wykonywane w formie replik matrycowych. Ograniczenia te związane 
są z: 

Rys. 1.  Przełomy próbek po badaniu udarności
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1) zmniejszaniem ilości replik pobieranych z jednego elementu. Często  
 spotykaną praktyką jest narzucanie wykonania jednej repliki, co skutkuje  
 uzyskaniem bardzo ograniczonej informacji, przez  co osoba wydająca  
 stosowną ekspertyzę w rzeczywistości opisuje strukturę materiału  
 w punkcie badania. W związku z tym, nie jest możliwe określenie stanu  
 materiału całego elementu. Przykładem takich badań jest ocena 
 stanu struktury materiału rurociągów pracujących w warunkach  
 pełzania. Dla właściwej oceny kolan takiego rurociągu sugeruje się  
 wykonanie minimum 3 replik, tj. dwóch w strefie rozciąganej i jednej  
 w strefie obojętnej; 
2) stosowaniem nieodpowiednich mikroskopów, tj. zamiast precyzyjnego  
 skaningowego mikroskopu elektronowego, stosowanie mikroskopu  
 świetlnego. Błędy jakie można popełnić przy ocenie struktury za pomocą  
 mikroskopu świetlnego, mogą w sposób istotny wpłynąć na  
 dopuszczenie lub czas dopuszczenia elementu do dalszej pracy. Poniżej  
 przedstawiono różnicę w cechach pomiędzy mikroskopem SEM  
 a świetlnym.

Elektronowy mikroskop skaningowy cechuje:
wysoka rozdzielczość obserwowanego obrazu,•	
szeroki zakres powiększeń – do 100 000x (w praktyce metalograficznej  •	
do 5000x ),
duża głębia ostrości,•	
łatwość w rozpoznawaniu subtelnych zmian mikrostruktury w tym rozpadu •	
obszarów perlit/bainit/ martenzyt, zmian procesów wydzieleniowych oraz 
pustek pełzaniowych.

W przypadku mikroskopu świetlnego należy spodziewać się:
małej rozdzielczość obserwowanego obrazu,•	
niedostatecznej głębi ostrości,•	
zakresu powiększeń ograniczonego do 1000x.•	

Ww. cechy mikroskopu świetlnego mogą znacząco utrudnić lub nawet 
uniemożliwić właściwe  rozpoznawanie subtelnych zmian mikrostruktury.

Poniżej zaprezentowano przykłady, w których wskazane punkty obserwowane są 
na mikroskopie świetlnym i skaningowym. 
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Rys. 2.  Mikroskop świetlny pow. 500x

Rys. 3.  Mikroskop skaningowy pow. 1000x

Na zdjęciach powyżej wykonanych na mikroskopie świetlnym nie można,  
w sposób jednoznaczny, ocenić czy wskazane punkty to wydzielenia czy pustki, 
co jest niezbędne do określenia stopnia degradacji struktury, a co za tym idzie 
wyznaczenia dalszego bezpiecznego czasu pracy.

 Na mikroskopie skaningowym (SEM) jednoznacznie widać, iż  
struktura posiada zarówno wydzielenia (strzałki żółte), jak i uszkodzenia 
wewnętrze w postaci pustek pełzaniowych (strzałki czerwone). Przekładając 
ww. wyniki na czas pracy badanego elementu, można popełnić bardzo duży błąd  
w oszacowaniu tego okresu, który może być nawet dwukrotnie niższy lub wyższy 
w stosunku do rzeczywistego czasu pracy. Jak widać błędna ocena, co do  
rzeczywistego czasu eksploatacji, może skutkować poważną awarią oraz 
bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkiego życia oraz działania całej instalacji.
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 Mając na uwadze szeroką gamę badań nieniszczących nie należy  
zapominać o podstawowych badaniach jakim są m.in. badania wizualne, 
penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe itp. Każda z tych 
metod posiada ograniczenia co do zakresu i sposobu wykrywania wad, 
dlatego też przy ocenie stanu nie należy polegać tylko na jednej z nich. Tym samym 
niezbędne jest przebadanie danego urządzenia lub jego elementów różnymi 
metodami. Może wydawać się to zabiegiem niepotrzebnym, ponieważ  
metody te częściowo w swojej teorii pokrywają się, jednak ważnym elementem 
każdego zestawu badań jest wzajemne potwierdzenie uzyskanych wyników.  
W przypadku decyzji o sposobie badania elementu tylko jedną metodą, należy 
liczyć się z większym prawdopodobieństwem pominięcia niektórych wad lub  
braku możliwości określenia ich wielkości. Dla potwierdzenia konieczności 
przeprowadzania kompleksowych badań przytoczyć należy przykłady awarii 
wynikających z ich niedostatecznego zakresu. 

 Łopatka została uszkodzona w miejscu stopki (rys. 4). Pęknięcie 
zostało wykryte dopiero po awarii turbiny i wykonaniu specjalistycznych badań 
ultradźwiękowych, które ze względu na koszty nie zostały wykonane podczas  
remontu kapitalnego. 

 Kolejnym przykładem jest pęknięta spoina rurociągu w rejonie stacji 
redukcyjno-schładzającej. Spoina poddana została standardowemu badaniu  
magnetyczno-proszkowemu, które ujawniło nieciągłość. Pęknięcie to zostało 
wyszlifowane do zaniku, a następnie uzupełnione nową spoiną. Po kilku  
miesiącach na tej spoinie, w innym miejscu, ponownie wystąpiła nieszczelność. 

Rys. 4.  Pęknięcie łopatki na stopce Rys. 5.  Widok pęknięcia spoiny
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Użytkownik, po namowie grupy serwisowej, zdecydował się na wykonanie 
pełnych badań objętościowych, w celu uniknięcia podobnego zdarzenia 
w przyszłości. Badanie RT pełnego obwodu spoiny wykazało, iż tylko rejon  
ostatnio wykonanej naprawy spełniał kryterium akceptacji, a pozostała 
część wykazywała niedopuszczalne a wręcz niebezpieczne wady . 

 Kolejnym przykładem są ograniczenia w badaniach metalograficznych. 
Dla rurociągu zalecono wykonanie tylko jednej repliki na strefie rozciąganej.  
Analiza stanu struktury w punkcie wykonania repliki nie wykazała zmian, 
mogących w sposób jednoznaczny zdyskwalifikować ww. element z dalszej  
eksploatacji. W niedługim czasie po badaniu rurociąg uległ uszkodzeniu,  
tj. nastąpiło pęknięcie, w tym przypadku w strefie obojętnej. Tej awarii również 
można byłoby uniknąć, wykonując badania w dodatkowych punktach kolana  
lub dobór punktów badawczych zostałby określony na podstawie innych  
pomiarów np. pomiaru poziomu naprężeń.

 Następnym przykładem ograniczenia badań są badania rur  
wymienników ciepła, które z oszczędności często poddawane są jedynie  
badaniom grubości, i to w wybranych obszarach. Nie daje to pełnego obrazu 
przekroju grubości na całej długości rury oraz nie daje informacji o wadach,  
które mogą być przyczyną nieszczelności, a tym samym awarii całego  

Rys. 6.  Pęknięcie rurociągu
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wymiennika. Aby zapobiec takim nieplanowanym odstawieniom należy  
w czasie remontu lub przeglądu wykonywać np. badania wiroprądowe, które są  
najbardziej optymalne dla tego typu instalacji z punktu widzenia ilości informacji 
o stanie orurowania. 

W ostatnim czasie powszechne stało się wykonywanie badań ultradźwiękowych 
typu Phased Array wrębów łopatkowych bez konieczności rozłopatkowywania 
wirnika. W przypadku badania wrębów można z pewną dozą pewności stwierdzić 
brak lub obecność pęknięć. Problem pojawia się jednak w przypadku bardziej 
skomplikowanych kształtów stopek łopatkowych tj. im bardziej skomplikowany 
 kształt stopki, a tym samym wrębu, tym mniejsza pewność ujawnienia  
istotnych wad. Poniżej przykład pęknięcia stopki łopatki mimo wcześniejszego 
wykonania badań UT-PA.

Powyższy przypadek, dla uzyskania pewnej informacji o stanie zarówno stopek,  
jak i wrębów o skomplikowanych kształtach, sugeruje konieczność rozłopa- 
tkowania wirnika i wykonania badań dla uzyskaniu najlepszego dostępu 
do krytycznych punktów tak wrębu, jak i stopki.

 Równie niezbędnym elementem w ocenie stanu urządzenia są wyniki  
pomiarów geometrii, deformacji, położenia itp. W energetyce pomiary te  
wykonywane są najczęściej technikami geodezyjnymi, które również są  
ograniczane, głównie ze względów ekonomicznych.  Może to w konsekwencji 
powodować problemy ze znalezieniem rozwiązania zaistniałych problemów. 
Jednym z przykładów zaniedbań związanych z badaniami geodezyjnymi  
jest poniżej przedstawiony pęknięty rurociąg. W tym przypadku brak  
pomiarów położenia rurociągu, a szczególnie jego spadków, tak w stanie zimnym,  

Rys. 7.  Pęknięcie stopki łopatki w środkowej jej części
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jak i gorącym, powodował brak świadomości służb eksploatacyjnych  
o możliwości zalegania kondensatu w niektórych jego odcinkach. Ostatecznym 
efektem takiego stanu było pęknięcie rurociągu. Rozwiązanie problemu 
nie musiało być kosztowne, ponieważ wystarczyło zabudować odwodnienie  
w miejscu zalegania kondensatu, którego koszt instalacji byłby wielokrotnie 
niższy od wymiany uszkodzonego odcinka rurociągu. Usunięcie tej awarii,  
w połączeniu z kosztami postoju awaryjnego bloku, daje obraz poziomu 
poniesionych strat spowodowanych brakiem pomiarów geodezyjnych.

 Zdarzają się również przypadki, gdzie pomimo wykonania  
standardowego, dosyć szerokiego zakresu badań, dochodzi jednak do uszkodzeń, 
których pojawienie się nie powinno mieć miejsca. W takim przypadku należy 
zastanowić się nie tylko nad rodzajem dotychczas wykonywanych badań, ale 
również ich zakresem i sposobem wykonywania. Przypadkiem takim jest np.  
urywanie się łopatek po stosunkowo krótkim czasie eksploatacji od ich  

Kontynuując tematykę odwodnień należy 
zwrócić uwagę na jej lekceważenie,  
a zwłaszcza na pomijanie przeglądów  
i badań okresowych odwadniaczy.  
Skutki nieprawidłowo działającego 
odwadniacza przedstawiono na 
poniższym zdjęciu. Historia uszkodzeń 
tego odcinka rurociągu rozpoczęła się 
od pęknięcia króćca odwadniającego. 
Dokonano jego naprawy i, jak się  
później okazało, usunięto skutek, a przy-
czyna pozostała, czego konsekwencją  
było ponowne pęknięcie rurociągu  
w niedalekiej odległości od otworu 
odwadniającego.

Rys. 8.  Pęknięcie rurociągu na skutek zalegania kondensatu

Rys. 9.  Pęknięcie w rejonie otworu 
 odwadniającego.
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zabudowy. Wydawałoby się, że na etapie projektowania 
uwzględniono wszystkie aspekty i warunki pracy łopatek,  
a jednak są jeszcze inne czynniki powodujące ich awarie  
lub ograniczające ich czasową użyteczność.
 Innym, często obecnie spotykanym zjawiskiem 
jest stosunkowo szybkie pocienianie rur ścian komór 
paleniskowych. Przyczyna tego zjawiska została wstępnie  
określona, jednak złożoność tego problemu będzie  
wymagać szeregu pomiarów i analiz w celu jego lepszego 
poznania. W tym celu należy zwrócić szczególną 
uwagę na sposób i podejście do badań, które pozwolą  
w przyszłości nie tylko ograniczyć ilość awarii związanych 
z tym zjawiskiem, ale również ograniczyć jego skutki.  
Badania takie mogą znacznie różnić się od standar- 
dowych procedur, które powszechnie stosowane są na 
podobnych kotłach. 

Powyższe przykłady pokazują, że szczegółowe podejście do tematu badań  
i analiz, może prowadzić do zaskakujących  wiosków i obalania niesłusznie 
forsowanych dotychczas teorii dotyczących przyczyn występowania określonych 
zjawisk. W związku z powyższym należy poszukiwać coraz to nowszych, bardziej 
wyrafinowanych metod badawczych, które pomimo, może  się wydawać, wysokiej  
ceny, mogłyby uchronić przed znacznie większymi stratami, wynikającymi tak  
z awarii, jak i zakresem oraz częstotliwościami niezbędnych remontów.  
 
Podobne przykłady można by mnożyć, jednak wszystkie sprowadzają do  
jednego tj. niewłaściwe lub zbyt ograniczone programy badań w swojej  
konsekwencji będą zawsze prowadzić do braku wiedzy o aktualnym stanie  
technicznym urządzeń, jak i zjawisk wpływających na ich procesy uszkadzania.  
Brak lub ograniczanie tej informacji zawsze przekładać się będzie na stany 
awaryjne, których występowanie można zminimalizować. Koszty wynikające  
z awarii, jak również ze zwiększonej częstotliwości i zakresów prac remontowych, 
będą zawsze wielokrotnie wyższe od kwot, które zostały zaoszczędzone na  
nieodpowiednio dobranych i wykonanych badaniach.      

Rys. 10. 
Urwana łopatka

Rys. 11. 
Pocienione rury ścian komór paleniskowych kotła
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Michał Barański
ZRE Katowice SA 

Wydział Turbin i Generatorów

 Projekt o nazwie: Haruvit – Israel „KA26 combined-cycle power plant” 
był realizowany dla  największej izraelskiej prywatnej firmy energetycznej  
Dalia Power Energies Ltd. Generalnym wykonawcą była firma Alstom, a jednym 
z bezpośrednich podwykonawców była miejscowa firma Koor Metals Ltd. ZRE 
Katowice po długotrwałych negocjacjach z wyżej wymienioną firmą, podpisało 
we wrześniu 2013 umowę na montaż dwóch turbozespołów gazowo-parowych,  
o łącznej mocy 834 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą  
kontrolno-pomiarową. W czasie negocjacji okazało się, że nie jest możliwe  
wysłanie dużej ilości osób do Izraela, ze względu na ograniczoną liczbę 
pozwoleń na pracę, jaka została przydzielona przez służby emigracyjne 
firmie Koor Metals. Z tego powodu ZRE nie mogły wziąć udziału w większym  
zakresie prac, które zwykle wykonuje się przy tego typu projektach. Oprócz 
montażu samego urządzenia również zwykle zajmujemy się montażem 
rurociągów okołoturbinowych, parowych, konstrukcji w obszarze maszynowni, 
obudowy dźwiękochłonnej oraz kanałów czerpni powietrza. Należy nadmienić, 
że był to 10 i 11 turbozespół produkcji Alstom montowany przez ZRE. Dwa  
duże projekty odbyły się w ostatnich latach (2008 – 2011) w Pembroke i Grain. 

Problemy, na które napotkano w Izraelu, ujawniły się od razu po podpisaniu  
umowy. Zleceniodawca miał poważne kłopoty z zorganizowaniem dla  
pracowników ZRE pozwoleń na pracę oraz wiz pracowniczych, przez co 
ich wyjazd był poważnie opóźniony. Generator oraz turbina gazowa zostały  
przetransportowanie już w październiku i listopadzie. Do tego czasu miały być 
przygotowane fundamenty do posadowienia tych urządzeń. Płytkowaniem pod 
generatory i turbiny gazowe zajął się bezpośrednio zleceniodawca. 
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Przyjazd pierwszej grupy pracowników ZRE z pozwoleniami na prace był możliwy 
dopiero na początku grudnia 2013. Na całej budowie poważnym problemem 
było opóźnienie prac budowlanych. Hale maszynowni nie były jeszcze  
wyposażone w suwnice ani nie były zabudowane. Zima w Izraelu nie przypomina 
jednak niczym europejskich zjawisk pogodowych, dlatego można było prowadzić 
pewne prace przygotowawcze do przyjęcia wirnika generatora. 

 Pierwszą pracą do wykonania było ustawienie gazowej turbiny i stojana  
generatora do teoretycznej (zaznaczonej na fundamencie) osi wzdłużnej  
i poprzecznej, nawiązującej do referencyjnych punktów urządzeń. W zakresie 
zleceniodawcy było zapewnienie obsługi geodezyjnej dla potrzeb zakresu prac 
ZRE. Okazało się jednak, że miejscowa firma geodezyjna nie mogła podołać 
temu zadaniu i ZRE były zmuszone do zajęcia się tym we własnym zakresie tj.  
zakupu aparatu geodezyjnego oraz przywozu z Polski precyzyjnego niwelatora.  
Po ustawieniu turbiny gazowej, stojana generatora, wytyczone zostały osie  
stojaków łożyskowych generatora oraz turbiny parowej.  Przymiarki i montaż 
stojaków łożyskowych odbywały się za pomocą dźwigów, ponieważ nadal 
nie była gotowa suwnica oraz nie zakończono konstrukcji hali maszynowni.  
Suwnica została uruchomiona dopiero w drugiej połowie stycznia na pierwszym 
bloku oraz w drugiej połowie lutego na drugim bloku. Od tego momentu prace 
mogły rozpocząć się pełną parą. Pierwszym etapem było zainstalowanie wirnika  
generatora oraz ustawienie go zgodnie z teoretyczną linią wałów  
i ustawienie oraz zamontowanie łożysk generatora. Kolejnym etapem było 
wyosiowanie turbiny gazowej do wirnika generatora. Po tej operacji można 

Rys. 1. 
Wstępne ustawienie stojaków 
łożyskowych turbiny parowej
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było przyspawać kliny fundamentowe do marek fundamentu i zdemontować 
tymczasową konstrukcję transportową turbiny gazowej. Od tego momentu 
prace montażowe trwały równocześnie na turbinie gazowej na generatorze oraz  
turbinie parowej. Na turbinie gazowej zamontowano system dystrybucji spalin,  
po czym front robót przejęła firma Koor Metals – montaż rurociągów przynależnych 
do turbiny. ZRE kontynuowały pracę na dyfuzorach (część wylotowa spalin do 
kotła). Dyfuzor pomiędzy kotłem a turbiną składał się z dwóch części o wadze 
30 i 40 ton. Montaż pierwszej części odbywał się w hali za pomocą suwnicy, 
montaż drugiej części montowany był za pomocą dwóch dźwigów 80 t i 300 t.  
Posadowienie każdego z dyfuzorów odbyło się w ciągu jednego dnia. Następnie 
trwało scalanie oraz centrowanie dyfuzorów do kołnierza wylotowego turbiny.

 Turbina parowa składała się z części wysokoprężnej (HP) oraz 
połączonej części średnio i niskoprężnej (IP-LP). Część HP została dostarczona  
na obiekt jako kompakt – zamknięty korpus wewnętrzny i zewnętrzny  
z zainstalowanym wewnątrz wirnikiem. Część HP posadowiona została na  
wcześniej przygotowanych i wyosiowanych stojakach łożyskowych, następnie 
wyosiowano korpus HP, zgodnie z certyfikatami pomiarowymi. Część  
korpusu IP-LP została dostarczona w częściach.  Korpus zewnętrzny składał  
się z trzech części dzielonych płaszczyzną podziałową poziomą i pionową  
(korpus IP został dostarczony skręcony). W pierwszej kolejności należało 
zamontować (posadowić) na fundamencie dolny zewnętrzny korpus 
LP, wstępnie wyosiować do teoretycznej linii wałów.

Rys. 2. 
Montaż części IP
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Rys. 3. 
Montaż elementów  
turbiny parowej

Rys. 4.   Montaż wirnika turbiny parowej

natomiast na stronie płaszczyzny podziałowej musiała najpierw zostać  
sprawdzona jakość przylegania tych dwóch płaszczyzn. Po sprawdzeniu  
przylegania, śruby podziałowe pionowej płaszczyzny zostały dokręcone na  
docelowy moment. Następnym krokiem było rozkręcenie śrub płaszczyzny 
podziałowej poziomej, a następnie demontaż górnej części korpusu IP-LP 
i odstawienie go na miejsce odkładcze, gdzie czekał na finalny montaż. Kolejnym 
etapem było wyosiowanie, wycentrowanie korpusów turbiny parowej zgodnie 
z wytycznymi producenta, po czym można było przyspawać kliny fundamentowe 
pod dolnymi korpusami turbiny. Następnie można było przystąpić do montażu 
dolnych części korpusów wewnętrznych części średnioprężnej oraz niskoprężnej. 
Po ich zamontowaniu i wycentrowaniu, charakterystyczną i widowiskową była 
operacja montażu wirnika. 

Następnie „zamknąć” go 
górną częścią zewnętrznego 
korpusu i skręcić. Zew-
nętrzny korpus IP zain-
stalowano w całości 
– skręcona górna część  
z dolną. Podczas najazdu 
przód korpusu oparto 
na stojaku łożyskowym,  

W tym czasie (podczas prac 
montażowych i operacji trans- 
portowych dość dużych  
i ciężkich elementów turbiny 
parowej) na terenie Izraela 
i strefy Gazy miały miejsce 
działania wojenne, które trwały 
ponad miesiąc. Procedura na 
budowie podczas uruchomie-
nia się syren alarmowych 
wyglądała tak, że w ciągu 15 
sekund wszyscy pracownicy 
mieli przerwać pracę i schować 
się w schronach. Z drugiej  
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strony przepisy BHP zabraniają zostawić zawieszony na suwnicy ładunek 
i pozostawić go wiszącego na haku bez dozoru. Podczas tego konfliktu 
zdarzało się nieraz tak, że ostrzał ze strefy Gazy zdarzał się 2-3 razy dziennie.  
Podczas montażu wirnika pracownicy ZRE byli zmuszeni uciekać do schronów, 
a służby BHP w tym momencie przymykały oczy. Nie było innego, rozsądnego 
rozwiązania.

 Po zamontowaniu wirnika został sprawdzony układ przepływowy pod 
względem zachowania odpowiednich luzów. Sprawdzono również równoległość 
sprzęgieł wirnika IP-LP z wirnikiem HP oraz wirnikiem generatora. Gdy  
wszystkie pomiary zostały potwierdzone, jako zgodne z certyfikatami, nastąpił 
końcowy montaż górnych części korpusów turbiny. Ostatnim etapem montażu 
było zesprzęglanie wirników turbiny parowej oraz generatora. Równolegle 
trwał finalny montaż łożysk i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz montaż  
i zamykanie stojaków łożyskowych. Po „zamknięciu” turbiny parowej, kolejne 
prace polegały na instalacji zaworów parowych. Część HP turbiny posiadała 
jedną komorę zaworową wyposażoną w zawór szybkozamykający oraz zawór 
regulacyjny. Zaworami sterują serwomotory sterowane olejem regulacyjnym.  
Część średnioprężna turbiny wyposażona była w dwie komory zaworowe,  
w których zabudowany był podwójny (kombinowany) zawór, pełniący funkcję  
zaworu zamykającego i regulacyjnego, sterowany dwoma oddzielnymi  
serwomotorami. 

 Jednocześnie toczyły się prace na stojanie generatora. Tu cały  
czas pracowała niewielka grupa pracowników i zajmowała się montażem 
połączeń wyprowadzenia mocy wewnątrz i na zewnątrz stojana, instalowaniem 
łopatek wentylatora na wirniku, instalowaniem wewnętrznych dyfuzorów,  
i instalowaniem wewnętrznych elementów komory uszczelnień wodorowych. 
Wszystkie prace były przeprowadzone zgodnie z rygorami pracy w przestrzeni 
zamkniętej. Przestrzeganie przepisów BHP było sprawą oczywistą i surowo 
wymaganą przez służby głównego wykonawcy.

 Ostatnim etapem montażu turbozespołu gazowo- parowego było  
finalne sprawdzenie osiowania wirnika turbiny gazowej z wirnikiem generatora  
oraz zesprzęglenie i zamknięcie łożyska i stojaka łożyskowego „na gotowo”. 
Czynność ta mogła być wykonana po całkowitym obciążeniu turbiny gazowej jej 
rurociągami. Niestety na tym etapie nastąpiło duże opóźnienie naszego partnera 
i prace te dość długo czekały na rozpoczęcie.  
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 Obecnie zakres prac  ZRE Katowice został zakończony i rozpoczynają 
się czynności związane z rozruchem turbozespołu, przy których to ZRE nie biorą 
udziału.

 Rozpiętość w czasie, pomiędzy dwoma blokami, planowana była na 
jeden miesiąc. W rzeczywistości wyglądało to trochę inaczej. Opóźnienie prac 
budowlanych oraz niektórych dostaw doprowadziło do sytuacji, że front robót na 
dwóch blokach ruszył niemal jednocześnie. Dla załogi ZRE było to dość trudne 
zadanie, ze względu na zabezpieczenie pracowników na jednym i drugim bloku. 
Istniały obawy, że zadanie nie zostanie wykonane w planowanym czasie. Ale jak 
wiadomo, przy tego typu inwestycjach, jeżeli jest front robót, to nie ma zgody 
na to, żeby praca czekała na wykonanie. Mimo nacisków, aby zwiększyć liczbę  
pracowników, nie było to takie proste, ze względu na utrudnienia przy  
ubieganiu się o pozwolenia na prace. Jednak po krótkim czasie nawału zadań, 
można było dalej spokojnie kontynuować prace bez obciążenia psychicznego 
ze strony głównego wykonawcy. Udało się to dzięki doświadczonej załodze, 
doskonale zgranej ekipie pracowników, którzy świetnie znali swoje zadania.  
Znali je z poprzednich, można powiedzieć bliźniaczych, obiektów montowanych 
w przeszłości. Wiadomo było, które odcinki są mniej i bardziej czasochłonne, 
dzięki temu potrafiono zrealizować zadanie na czas i finalny klient – Dalia Power 
Energies Ltd.- jest z pewnością zadowolony z  pracy ZRE Katowice 

 Słowa uznania należą się pracownikom zaangażowanym w projekt, 
pracującym w Izraelu fachowo, szybko, niejednokrotnie pod presją, a czasem 
nawet pod ostrzałem rakietowym.



130

„Modernizacja z marszu” 
- remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza

„Modernizacja z marszu” - remonty kapitalne 
TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza

Stefan Kuchna
ZRE Katowice SA 

Wydział Turbin i Generatorów

 
 W dniach od 17 czerwca do 3 października 2013  oraz od 1 września 
do 6 grudnia 2014  w TAURON Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łagisza 
w Będzinie przeprowadzono remonty kapitalne turbozespołów odpowiednio 
nr 7 (2013) i nr 6 (2014). Zakresy wyżej wymienionych remontów były typowe,  
z jedną bardzo istotną różnicą, polegającą na zamianie układów przepływowych 
NP turbozespołów  z akcyjnych na reakcyjne, wraz z wymianą wirników NP  
zdemontowanych z turbozespołów nr 2 i 1, i zamontowanych do turbozespołów 
odpowiednio nr 7 i nr 6.

Typowy zakres obejmował:
1) remont części WP i SP z wycięciem korpusów,
2) remont kierownic i obejm WP i SP,
3) remont stojaków łożyskowych,
4) remonty ślizgów,
5) remont wirników WP, SP i NP,
6) remont rurociągu przelotowego SP – NP,
7) remont generatora,
8) remont łożysk turbiny i generatora,
9) remont obracarki,
10) remont układu regulacji.
11) remont zaworów odcinających i regulacyjnych WP i SP,
12) czyszczenie i płukanie układu olejowego turbozespołu,
13) remont armatury na układach: parowym, wody zasilającej, kondensatu,  
 wody chłodzącej, oleju itd.,
14) remont pomp zasilających,
15) remont pomp olejowych,
16) remont urządzeń pomocniczych (chłodnice olejowe, podgrzewacze  
 regeneracyjne itd.).



131

„Modernizacja z marszu” 
- remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza

 O ile zakres typowy wyżej wymienionych remontów nie stwarzał 
większych problemów, poza typowymi problemami pojawiającymi się w każdym  
z remontów, o tyle dużym wyzwaniem dla prowadzących remont pracowników 
ZRE Katowice  była zamiana układów przepływowych NP z akcyjnych na reakcyjne. 
Celem zamiany było zwiększenie sprawności części niskoprężnej turbozespołu  
o około 4%. Wyżej wymienione problemy wynikały  z następujących faktów: 

1) wirnik reakcyjny z TG-1 i TG-2 jest cięższy o około 10 ton od wirnika  
 akcyjnego z TG-6 i TG-7,
2) wirnik reakcyjny posiada 2 × 7 stopni, a wirnik akcyjny 2 × 5 stopni (szóste  
 stopnie na obu wirnikach akcyjnych zostały wycięte przy wcześniejszych  
 modernizacjach związanych z uciepłownieniem bloków tzn. zabudową  
 wymienników ciepła UP10),

Rys. 1.   Wirnik NP akcyjny TG-6 ( 2 × 5 stopni ) podczas demontażu (z prawej   strony widoczna tarcza  
 6 stopnia po wycięciu łopatek)
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Rys. 1.   Wirnik NP reakcyjny TG-1 ( 2 × 7 ) stopni przed demontażem

3) wirniki reakcyjne pracują na turbinach nr 6 i 7 przy zmniejszonym  
 przepływie pary przez część NP ze względu na pobór pary do  
 wymiennika UP10,
4) turbozespoły nr 1 i 2 były turbozespołami „angielskimi” - produkcji AEI,  
 a turbozespoły nr 6 i 7 są produkcji polskiej - ZAMECH Elbląg,
5) kondensatory (skraplacze) bloków nr 1 i 2 były produkcji angielskiej,  
 a bloków nr 6 i 7 produkcji polskiej ZUP Nysa

 W związku z tym, że ZRE Katowice nie posiadały dokumentacji  
remontowej na „przekładkę” wirników NP turbozespołów dostarczanymi 
przez zleceniodawcę, a dysponowało jedynie dokumentacjami układów 
przepływowych poszczególnych turbozespołów,  aby przeprowadzić remont 
wykonawca musiał na bieżąco podejmować decyzje remontowe i na bieżąco 
tworzyć  dokumentację techniczną. W związku z tym, że wirniki reakcyjne 
NP są o około 10 ton cięższe, należało wzmocnić stojaki łożyskowe nr 3 i 4, 
w których montowane są wyżej wymienione wirniki. Poza tym na podstawie 
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wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu prac remontowych przez ZRE  
Katowice podjęto decyzję, że przy ustawianiu linii wałów łożysko nr 1  
umiejscowione w koźle przednim turbozespołu powinno być ustawione na  
wysokości około +7,00 mm. Ponadto należało zmodernizować blachy 
wzmacniające (usztywniające) w korpusie NP. Modernizacja ta polegała na 
wspawaniu blach w istniejące dotychczas otwory, a następnie wypalaniu 
nowych otworów, niezbędnych do zamontowania nowych kierownic  
układu reakcyjnego oraz na wspawaniu nowych dodatkowych blach 
wzmacniających. Podczas montażu nowych kierownic konieczne było wykonanie  
wielu czynności, podczas których wykorzystywano dokumentację ABB 
Zamech Ltd. dostarczoną do Elektrowni Łagisza podczas remontów  
modernizacyjnych turbozespołów nr 1 i 2 w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku (zamiana układów przepływowych NP z akcyjnych na reakcyjne). Warto  
zaznaczyć, że nie istniała możliwość przeniesienia (przekładki)  
kompletnych korpusów NP z turbozespołów nr 1 i 2 odpowiednio do  
turbozespołów nr 6 i 7. Wynikało to z faktu, że turbozespoły produkcji angielskiej  
nr 1 i 2 (AEI) posiadały inne kondensatory (skraplacze) niż  
bloki produkcji polskiej, gdzie producentami kondensatorów był ZUP  
Nysa. Kompletnie do siebie nie pasowały połączenia kołnierzowe: Korpus 
NP – Kondensator (różne wymiary kołnierzy na połączeniach 
oraz inna ilość, wielkość i rozmieszczenie otworów pod  śruby połączeniowe). 
Poza tym dużym problemem była konieczność zamiany sprzęgła NP – Generator,  
która wynikała bezpośrednio z faktu wymiany wirnika NP. Istniały trzy 
możliwości:

1) pozostawić półsprzęgło na wirniku generatora i przełożyć półsprzęgło  
 ze  zdemontowanego  wirnika  akcyjnego (blok 6 i 7),
2) zdemontować półsprzęgło z wirnika generatora bloku 6 i 7 i zamontować  
 półsprzęgło z wirnika generatora nr 1 i 2 odpowiedniego do wirnika  
 akcyjnego NP (blok 6 i 7),
3) wykonanie i zamontowanie nowego sprzęgła NP – Generator. Półsprzę- 
 gło na wirniku generatora osadzone jest na stożku z naciągiem 0,70 mm. 
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Rys. 3.   Wirnik generatora z zamontowanym półsprzęgłem

Rys. 4.   Nowe półsprzęgło generatora przygotowane do montażu
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 Po wykonanych pomiarach sprzęgieł i wirników oraz wnikliwej  
analizie, w obu przypadkach, podjęto decyzję o wyborze drugiej opcji tj.  
demontażu półsprzęgieł z wirników generatorów bloków „polskich” (nr 6 i 7)  
i montażu na ich miejsce wcześniej zdemontowanych półsprzęgieł wirników 
generatorów bloków „angielskich” (nr 1 i 2).
 Podczas remontu turbozespołu nr 7 w 2013 decyzja była bardziej  
oczywista, ponieważ wymiar montowanego półsprzęgła z generatora bloku nr 
2 umożliwiał przeprowadzenie tej operacji bez konieczności napawania otworu 
osadczego. W czasie remontu turbozespołu nr 6 w 2014  wystąpiła konieczność 
napawania otworu osadczego w półsprzęgle zdemontowanym z wirnika  
generatora nr 1. Po wykonaniu napawania przetoczono otwór osadczy  
i zamontowano „na gorąco” z żądanym naciągiem.
 Prowadząc wyżej wymienione prace półsprzęgło było dwukrotnie 
podgrzewane: podczas napawania i podczas procesu montażu (osadzania)  
na wale wirnika generatora. Po zakończeniu montażu półsprzęgła na wirniku 
generatora nr 6 i przetransportowaniu do Elektrowni Łagisza wykonano pomiary, 
z których wynikało, że:

otwory pod śruby sprzęgłowe uległy deformacji i owalizacja na różnych  •	
otworach  wynosiła od 0,05 do 0,3 mm, 
średnica podziałowa otworów na półsprzęgle wirnika generatora była •	
większa od 0,4 do  1,2 mm od średnicy podziałowej otworów na półsprzęgle 
wirnika NP.

 Tak duża deformacja wynikała między innymi z faktu, że napawanie 
otworu osadczego półsprzęgła nie było przeprowadzone na całym obwodzie 
(pominięto dwa znajdujące się naprzeciw siebie wpusty pod kliny mocujące 
półsprzęgło). Po osadzeniu półsprzęgieł oba wirniki generatorów były  
poddane procesowi wysokoobrotowego wyważania dynamicznego. Obie operacje  
osadzania półsprzęgieł generatorów były przeprowadzone w firmie TurboCare 
Poland SA.
 Aby można było przeprowadzić proces zesprzęglenia wirnika  
generatora z wirnikiem NP w obu przypadkach należało przeprowadzić  
proces honowania otworów. O ile w przypadku turbozespołu nr 7 w 2013 było  
to stosunkowo proste, to w przypadku turbozespołu nr 6 w 2014 wymagało 
dużo czasu i dużego nakładu pracy. Wynikało to z faktu, że aby móc przystąpić 
do honowania otworów należało najpierw przeprowadzić operację rozwiercania 
wyżej wymienionych otworów. Aby uniknąć ponownego demontażu wirników  
(co umożliwiało rozwiercanie maszynowe) dokonano rozwiercania na  
stanowisku pracy, przy użyciu ręcznych narzędzi. Oczywiście zwiększało to  
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znacznie czaso- i pracochłonność operacji zesprzęglania wirnika NP   
z wirnikiem generatora TG-6. Poza tym operację ręcznego rozwiercania  
mogli prowadzić tylko monterzy posiadające duże doświadczenie i tak zwaną 
„pewną rękę”, aby nie zdeformować otworów i nie zwiększyć niepotrzebnie ich  
wymiarów.
 Dodatkowym problemem podczas  remontów turbozespołów 
zarówno nr 6 jak i 7 był stan obu komór zaworowych SP (prawej i lewej). Po  
przeprowadzonych badaniach korpusów komór na pęknięcia przystąpiono  
do szlifowania występujących wad materiałowych (pęknięć) aż do ich zaniku,  
a następnie dokonano oceny stanu komór. 

W podejmowaniu tejże oceny brali 
udział przedstawiciele zlecenioda-
wcy (El. Łagisza), wykonawcy (ZRE  
Katowice SA), a także firmy Pro Novum 
Katowice. W przypadku turbozespołu 
nr 7 w 2013 prawą komorę SP  
dopuszczono do dalszej eksploatacji, 
natomiast lewą komorę zaworową 
SP zakwalifikowano do naprawy 
(uzupełnienie powstałych przy  
szlifowaniu ubytków materiałowych 
przez napawanie). W związku  

z powyższym pobrano do badań próbki celem określenia stanu materiału,  
z którego wykonana była komora. Z przeprowadzonych przez Pro Novum badań 
(niska udarność w granicach 1 [daJ/cm2]) jasno wynikało, że konieczna była  

Rys. 5.   Przykładowe pęknięcia komór zaworowych SP po wyszlifowaniu

Rys. 6.   Przykładowe pęknięcia komór 
 zaworowych SP po wyszlifowaniu
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rewitalizacja przedmiotowej komory. Rewitalizacja polegała na:
wycięciu komory i transportu do bazy ZRE w Jaworznie,•	
wykręcenie, bądź wycięcie, z komór śrub mocujących pokrywy zaworowe,•	
obróbka cieplna komory w piecu w temperaturze 900°C celem poprawy •	
struktury materiału oraz zwiększenia udarności do wartości powyżej 3,5 
[daJ/cm²] pozwalającej na prowadzenie prac spawalniczych,
zaspawanie wyszlifowanych ubytków materiałowych oraz otworów na śruby •	
mocujące pokrywy zaworowe,
obróbka cieplna komory w piecu w temperaturze 700°C (wyżarzanie •	
odprężające),
wywiercenie i nagwintowanie nowych otworów na śruby mocujące pokrywy •	
zaworowe,
wkręcenie nowych śrub,•	
transport komory do Elektrowni Łagisza oraz montaż na stanowisku pracy.•	

 
W przypadku turbozespołu nr 6 w 2014 Zleceniodawca podjął decyzję o dopusz-
czeniu obu komór zaworowych do dalszej eksploatacji.
 
 Podsumowując: oba remonty kapitalne: turbozespołu nr 7 w 2013  
i turbozespołu nr 6 w 2014, zostały wykonane  samodzielnie, terminowo,  
z należytą starannością, zgodnie z założeniami projektowymi oraz obowiązującym  
reżimem technologicznym a ich wykonawcę czyli ZRE Katowice SA cechowała 
wysoka jakość i fachowość świadczonych usług oraz wysokie kwalifikacje  
pracowników realizujących przedmiotowe prace. Wykonanie takiej modernizacji 
z sukcesem było możliwe dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu w trakcie 
realizacji remontów i modernizacji turbin różnych typów. Warto podkreślić,  
iż wykonanie „z marszu” było możliwe dzięki zaangażowaniu doświadczonej 
kadry inżynierskiej. O jakości wykonanych omawianych remontów „z marszu” 
świadczą parametry stanu dynamicznego po uruchomieniu obu bloków:

1) TG - 7 Przy mocy czynnej 80 [MW], mocy biernej 11 [MVAr], mocy termicznej
 35 [MWt] wydłużeniu całkowitym + 18,8 [mm], wydłużeniu względnym WP +4,90 
[mm] i wydłużeniu względnym SP + 0,41 [mm]

mimośrodowość - WP 47 [µm]•	
mimośrodowość - SP 44 [µm]•	
drgania łożyska nr 1 – 9 [µm] = 2,0 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 2 – 5 [µm] = 1,13 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 3 – 3 [µm] = 0,71 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 4 – 4 [µm] =  1,0 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 5 – 5 [µm] = 1,13 [mm/s]•	



138

„Modernizacja z marszu” 
- remonty kapitalne TG-6 i TG-7 w Elektrowni Łagisza

drgania łożyska nr 6 – 5 [µm] = 1,13 [mm/s];•	

2) TG – 6 Przy mocy czynnej 79 [MW], mocy biernej 47 [MVAr], mocy termicznej
39 [MWt] wydłużeniu całkowitym + 20,3 [mm], wydłużeniu względnym WP + 5,03 
[mm] i wydłużeniu względnym SP + 2,08 [mm]

mimośrodowość - WP 30 [µm]•	
mimośrodowość - SP 26 [µm]•	
drgania łożyska nr 1 – 3 [µm] = 0,7 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 2 – 3 [µm] = 0,7 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 3 – 4 [µm] = 1,0 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 4 – 7 [µm] =  1,6 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 5 – 2 [µm] = 0,5 [mm/s]•	
drgania łożyska nr 6 – 4 [µm] = 1,0 [mm/s].•	
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Instalacja do rozliczeń ilości mazutu

Arnold Drabicki
ZRE Katowice SA 

Zakład Automatyki

 Mazut używany jest w technologii kotłów energetycznych do  
przygotowania i podtrzymania warunków temperaturowych dla paliwa 
węglowego. Także w czasie normalnej eksploatacji stosuje się dopalanie  
mazutem w celu utrzymania odpowiedniego rozkładu temperatury  
w komorze paleniskowej, a odpowiednie spalanie węgla zmniejsza emisję  
cząstek szkodliwych dla środowiska. Monitorowanie zużycia mazutu jest  
efektywnym narzędziem nadzoru technicznego i zarządzania składem surow-
ca. Nakłady poniesione na uruchomienie układu pomiarowego i wdrożenie  
systemu zwracają się w krótkim czasie i generują oszczędności kosztów 
energetycznych. Pełny zestaw danych służy natomiast utrzymaniu ruchu  
i pozwala na skuteczne i bezpieczne zarządzanie procesem technologicznym.

 System rozliczeniowy archiwizuje dane pomiarowe i na ich podstawie 
może generować dokumenty zewnętrzne i raporty techniczne. W zasadzie nie 
ma żadnych ograniczeń co do organizacji i sposobu reprezentacji informacji, stąd 
każdy inwestor może dobrać poszczególne funkcjonalności.
Dla kadry kierowniczej największe znaczenie będzie miało obniżenie  
kosztów zużycia mazutu poprzez aktywne zarządzanie składem, odpowiednie  
planowanie zapotrzebowania oraz kontrolę wykorzystywania zasobów.   
Z kolei kadra utrzymania ruchu będzie mogła mniejszym nakładem  
pracy skutecznie uniknąć awarii, niezaplanowanych przestojów i błędów  
technologicznych, spełniając równocześnie wymogi kontroli jakości  
produktu. Wszystko to wpłynie znacząco na efektywność i usprawnienie  
działania przedsiębiorstwa, przy równoczesnym podniesieniu komfortu pracy 
menadżerów, kierowników i szeregowych pracowników nadzorujących proces 
wykorzystywania mazutu w kotłach węglowych.
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 Na przełomie roku 2013/2014 Wydział Automatyki ZRE Katowice SA 
wykonał szereg prac związanych z unowocześnieniem instalacji mazutowej  
w Elektrociepłowni Będzin. Modernizacja polegała w pierwszej kolejności na 
opomiarowaniu rurociągów dostarczających mazut na poszczególne kotły.  
Zrealizowano odrębne układy pomiarowe dla każdego z kotłów, zarówno 
po stronie zasilania, jak i powrotu. Natomiast druga część modernizacji 
obejmowała wykonanie systemu automatycznego poboru próbki mazutu, czyli  
próbopobieraka.Wymaganiem klienta było takie wykonanie przedmiotu  
modernizacji, by w żadnym stopniu nie pogorszyły się technologiczne  
parametry całej instalacji mazutowej. Kluczowe również było wykonanie  
instalacji spełniającej wymogi zgodności z Dyrektywami MID 2004/22/
EC dotyczącymi urządzeń pomiarowych. Wymagania te stały się głównym  
czynnikiem decydującym o wyborze producenta masowych przetworników 
przepływu.  Produkt firmy KROHNE (OPTIMASS 7000) doskonale spełniał  
niniejsze wymogi, dodatkowo zapewniając prawidłową pracę w istniejącym 
zakresie temperatury medium. 

SYSTEM REJESTRACJI ZUŻYCIA MAZUTU

 Mazut jest olejem gęstym, stąd konieczność utrzymania tempera-
tury w obiegu na poziomie 75-850C. Ze względu na niebezpieczeństwo zasty-
gania stojącego mazutu, wymuszona jest jego stała cyrkulacja w instalacji.  
Zatem niezależnie od tego, czy palniki są używane czy też nie, mazut nieustannie 
przepływa. Opomiarowanie zużycia wymagało zabudowania przepływomierza 
na rurociągach zasilających kotły (zasilanie mazutu) oraz na rurociągach,  
którymi mazut powraca (recyrkulacja). Zużycie jest różnicą powyższych  
pomiarów. Przepływomierz masowy nie wymaga odcinków prostych przed, jak 
i za czujnikiem pomiarowym, dlatego może z powodzeniem być montowany  
w dowolnym fragmencie instalacji.

Zastosowanie przepływomierzy KROHNE OPTIMASS 7000/2000, których  
działanie opiera się na prawie Coriolisa, szczególnie wskazane jest do tego  
typu aplikacji ze względu na:

pomiar wprost masy medium,•	
wysoką klasą dokładności pomiarów – 0,3%,•	
brak dodatkowych elementów w „świetle” rurociągu – minimalne straty •	
ciśnienia,
łatwe opróżnianie układu pomiarowego w czasie remontów kotła –  •	
konstrukcja samoopróżniająca,
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możliwość przedmuchiwania układu pomiarowego parą o temperaturze •	
2000C (wg określonej procedury).

 Przepływomierze wyposażone są w przetworniki, z których  
wyprowadzana jest informacja o przepływie, poprzez wyjście prądowe (dla  
potrzeb systemu rozliczania kosztów rozruchu bloków oraz sygnalizacji pracy 
w zakresie), a także poprzez wyjście cyfrowe dla raportowania zużycia (wyjście 
wyskalowane w tonach na impuls). Wartość pomiarów trafia do systemu  
sterowania i są one wizualizowane na maskach synoptycznych; jednocześnie 
przekazywane są do serwera danych rozliczeniowych, gdzie następuje ich 
przetwarzanie i archiwizacja. Na podstawie danych pomiarowych generuje się 
dobowe i miesięczne raporty, przedstawiające zarówno zużycie okresowe, jak  
i stany liczników. Połączenie informacji o zużyciu mazutu z analizą aktywności 
palników daje informację o bieżącej rzeczywistej wydajności palników –  
czyli średniej ilości spalanego mazutu na godzinę przez jeden palnik.  
Stwarza to możliwość przewidywania kosztów ruchowych, a także może  
wspomóc diagnostykę układu mazutowego. Dodatkowo można, dla informacji 
diagnostycznej, analizować pomiary przepływów w parach przepływomierzy 
(zasilanie, recyrkulacja) w czasie nieużytkowania palników. Teoretycznie różnica 
wskazań powinna wtedy wynosić zero. Dlatego analiza odchyleń od zera daje 
pogląd na skorelowanie par przepływomierzy dla każdego kotła z osobna.  
Te informacje pomocne mogą być w fazie rozruchu, do ustawienia punktów  
zerowych charakterystyk przetwarzania (w ramach każdej pary), jednocześnie 

Rys. 1.
Przepływomierz 
w obwodzie zasilania

Rys. 2.
Przepływomierz 

w obwodzie recyrkulacji
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dają możliwość bieżącej kontroli stabilności charakterystyk czujników.

SYSTEM REJESTRACJI I POBORU PRÓBKI – PRÓBOPOBIERAK

 Instalacja próbopobieraka mazutu została opracowana na podstawie 
wytycznych spełniających wymogi przewidziane w Dyrektywie MID 2004/22/EC 
i jest w pełni zgodna z regulacjami unijnymi. Instalacja znajduje się  
w bezpośrednim sąsiedztwie kotła przy przepływomierzu pomiarowym  
zasilania. Mazut pobierany jest z rurociągu zasilającego palniki rozpałkowe  
kotłów przez króciec pomiaru ciśnienia mazutu, przed zaworem regulacyjnym  
węzła mazutowego kotłów.

Rys. 3.
Próbopobierak

Rys. 4.
Instalacja sterownicza próbopobieraka
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Podczas pracy palników mazutowych próbka mazutu jest pobierana  
automatycznie przez próbopobierak sterowany ze stacji komputerowej 
„Układu rozliczeniowego”. Pobranie próbki następuje przez otwarcie zaworu  
elektromagnetycznego instalacji próbopobieraka danego kotła. Próbka jest  
pobierana wg następującego schematu:

po każdorazowym załączeniu instalacji palnikowej do pracy,•	
przy ciągłej pracy instalacji palnikowej – co 2 godziny.•	

Próbka mazutu jest pobierana do wymiennego pojemnika próbopobieraka 
o pojemności 0,9 lub 1,5 litra. Pobór próbki jest sygnalizowany zapaleniem się 
lampki kontrolnej na skrzynce rozdzielczej i równocześnie w stacji komputerowej 

„Układ rozliczeniowy”. Prawidłowy 
poziom w pojemniku kontrolowany jest 
przez kamertonowy czujnik poziomu.  
Maksymalny poziom w pojemniku 
próbopobieraka sygnalizowany jest 
za pomocą czerwonej lampki na 
skrzynce próbopobieraka, jak również  
w systemie sterującym „Układ  
rozliczeniowy”. Wielkość uśrednionej 
próbki w pojemniku kontroluje się 
przez ustawienie czasu otwarcia  
elektrozaworu próbopobieraka dla 
poboru pojedynczej próbki oraz  
sumarycznego czasu otwarcia  
elektrozaworu próbopobieraka. Nasta- 
wy tych wartości dokonuje się 
w stacji komputerowej „Układ  
rozliczeniowy”. Przekroczenie sumary- 
cznego czasu otwarcia elektroza- 
woru próbopobieraka lub osiągnięcie 
maksymalnego poziomu w jego 
pojemniku zatrzyma proces pobie- 
rania kolejnych próbek mazutu, do 
czasu wymiany pojemnika na pusty. 
Istnieje również możliwość ręcznego 
(miejscowego) pobrania próbki  

Rys. 5.
Zasobnik próbopobieraka
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mazutu do próbopobieraka za pomocą przełącznika. Przełącznik znajduje  
się na obudowie skrzynki próbopobieraka. Po włożeniu klucza i przekręceniu, 
następuje pobór jednej próbki mazutu. 
 Pojemnik z próbkami umieszczony jest w specjalnym zasobniku 
który jest szczelnie połączony z instalacją. Zasobnik jest termicznie izolowany 
oraz posiada możliwość podgrzewania próbki jeśli zajdzie taka potrzeba. Cała  
instalacja próbopobieraka została wykonana zgodnie ze sztuką inżynierską 
spełniając jednocześnie wszelkie normy BHP. 
                                                                                                                                 
WYKONAWSTWO

 Wieloletnie doświadczenie pracowników ZRE Katowice SA  
w automatyce przemysłowej pozwoliło sprawnie zrealizować powyższą  
inwestycję. Podjęte działania obejmowały: dobór urządzenia, projekt,  
wykonawstwo oraz prace związane z wizualizacją systemu narzędziowego.

BIBLIOGRAFIA
[1]  Opracowanie własne na podstawie www.krohne.com [09.2014r]
[2]  Opracowanie własne na postawie www.humac.pl [10.2014r]
[3]  Opracowanie własne na podstawie Control Engineering Polska [2006]
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Meandry wykresu i-s – reminiscencje

Krzysztof Dembiński
ZRE Katowice SA 

Wydział Projektowo-Technologiczny

 Dla laików plątanina linii, dla zorientowanych wspomnienie  
z szkolnych lat. „Podróż” w najciekawsze miejsca graficznego obrazu 
zależności termodynamicznych pary. Kilka słów o oksydanie, poprzez  
pryzmat zadań i projektów realizowanych przez ZRE Katowice SA,  … od lodu, 
aż po parę nadkrytyczną.

Ten artykuł jest próbą kompilacji historii powstania jednego z bardziej  
rozpoznawalnych wykresów wśród energetyków z 60-letnią historią  jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw na rynku energetycznym.  

Woda - przybysz z kosmosu?

 Jeżeli przyjmiemy jedną z hipotez, że na początku Ziemi nie było 
wody, tylko przybyła na Ziemię z kosmosu, to możemy powiedzieć, że woda 
jest kosmiczną substancją, a ZRE Katowice SA bierze udział w remontach,  
modernizacjach i nowych inwestycjach opartych na kosmicznej technologii. 
Woda to substancja obecna w całym Wszechświecie. W kosmosie znajdowane 
są od rozproszonych cząsteczek zarówno pary, jak i maleńkich ziaren  
amorficznego lodu, aż po duże lodowe planetoidy. Już od kilkunastu lat NASA  
donosi o zaobserwowanych obiektach zbliżających się do Ziemskiej atmosfery, 
mniejszych lub większych kometach przypominających „brudne kule śnieżne”. 
Te mniejsze, zbliżając się do Ziemi, ulegają rozpadowi, stając się częścią chmur, 
a z większymi ciągle obawiamy się skutków kolizji z Ziemią (pisząc ten artykuł 
nie ma jeszcze potwierdzonych i zweryfikowanych doniesień z Misji Rosetta – 
sondy kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której zadaniem jest 
zbadanie struktury komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko, które z pewnością 
wniosą nową wiedzę).
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Nieważne skąd – ważne, że jest

Woda to związek o najprostszym połączeniu 
dwóch najbardziej powszechnych pierwia- 
stków reaktywnych,  dwóch atomów wodoru 
przyłączonych do jednego atomu tlenu,  
w kształcie przypominającym literę V 
o średnicy cząsteczkowej około 2,75 Å 
(angstrem =10-10m). Z pozoru prosta  
budowa cząsteczkowa, wydawałoby się jest 
zaprzeczeniem unikalnych właściwości tej  
substancji, która w naturze występuje  
powszechnie w trzech stanach skupienia.  

Przy czym jako gaz jest jednym z lżejszych występujących w przyrodzie, jako 
ciecz o wiele cięższym niż by się można po budowie cząsteczkowej spodziewać  
(w porównaniu też do płynów o porównywalnym rozmiarze cząsteczek), a jako 
ciało stałe znacznie lżejsze niż oczekuje się w porównaniu do fazy ciekłej. 
Na atomie tlenu znajdują się dwie wolne pary elektronowe. Zatem cząsteczka 
wody może tworzyć cztery wiązania wodorowe: dwa przez wolne pary  
elektronowe tlenu i dwa przez atomy wodoru. To właśnie wiązania wodorowe 
odpowiedzialne są za łączenie cząsteczek wody w asocjaty (zespoły cząstek) 
i tworzenie struktur lodu. Przez specyfikę wiązań wodorowych cząsteczek, 
woda w pewnych konfiguracjach parametrów posiada takie właściwości, 
których nie osiągnąłby żaden inny materiał. [2]

„Dziwny jest ten świat …”

W polskiej gospodarce energetycznej, w zdecydowanej większości  
polskich elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, woda, obok paliwa, jest  
podstawowym surowcem jako nośnik ciepła. Wydawać by się mogło, że  
z powodu swej powszechności jest substancją o przeciętnych własnościach, 
niczym szczególnym niewyróżniających się. Nic jednak bardziej mylnego.  
Substancja, przez chemików nazywana oksydanem, wbrew swojej 
powszechności występowania, jest substancją niezwykłą i zaskakującą 
w odniesieniu do podobnych związków chemicznych. Przypomina się  
w tym miejscu sentencja  astrofizyka sir Arthura Eddingtona, dotycząca 
Wszechświata, która po małych przeróbkach doskonale się w tu wpisuje: 

Woda jest nie tylko dziwniejsza niż sobie wyobrażaliśmy, ale jest dziwniejsza,  
niż możemy sobie wyobrazić. 

Rys. 1.
Przybliżony kształt i rozkład potencjałów  
elektrycznych cząsteczki wody [ 1]
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Nie od wczoraj poszukuje się innych niż para wodna czynników roboczych, 
które efektywnie mogłyby zastąpić parę wodną w siłowniach elektrowni 
i elektrociepłowni [3]. Jednak w wielu konkurencjach rywalizacja nie jest 
łatwa.
 Systematyzując owe szczególne właściwości, czy nazywając je wprost 
– anomaliami, można wodę scharakteryzować w kilku punktach.

1. Anomalia właściwości między poszczególnymi fazami (stanami  
 skupienia) wody:

Woda ma niezwykle wysoką •	
temperaturę topnienia, wrzenia  
i punktu krytycznego  w porównaniu  
do związków wodorków z tej samej 
grupy.
W stanie stałym posiada bardzo  •	
szeroką gamę trwałych (oraz  
metastabilnych) struktur krystali-
cznych, wynikającą z szerokich 
możliwości kombinacji wiązań 
wodorowych. 
Przewodność cieplna, moduł •	
ścinania i prędkość rozchodzącego 
się w lodzie dźwięku zmniejsza się 
wraz ze wzrostem jego ciśnienia.

Pod bardzo wysokimi ciśnieniami (rzędu 200 MPa) struktura wody również •	
się zmienia, przyjmując właściwości zbliżone do lodu.
Istnieje możliwość przechłodzenia wody, w temperaturze poniżej -38°C, •	
w której powinna być lodem, przyjmując niskozagęszczoną postać 
amorficzną, a ta poddana dalszemu wzrostowi ciśnienia przechodzi 
w wysokozagęszczoną postać amorficzną lodu, który to proces nie 
mógłby zachodzić w temperaturach wyższych (powyżej tzw. temperatury  
zeszklenia). Zjawisko występowania równocześnie obu faz amorficznych  
tłumaczy się istnieniem drugiego punktu krytycznego wody w okolicach 
-91°C i ciśnieniu 200 MPa.
Płynną wodę jest bardzo łatwo przechłodzić do temperatury -25°C, poniżej •	
tej temperatury muszą zachodzić szczególne warunki, aby nie nastąpiła 
krystalizacja, a przechłodzenie traci swą stabilność. Zamarzanie wody 
nie jest procesem wprost odwrotnym do topnienia.

Rys. 2.
Porównanie temperatury krytycznej, wrzenia  
i topnienia
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Istnieje taki stan wody głęboko przechłodzonej, która może przejść w lód •	
tylko w przypadku podniesienia temperatury.
Ciekłą wodę łatwo wprowadzić w stan przegrzany. •	
Gorącą wodę można szybciej zamrozić niż zimną – wyjaśniono to efektem •	
Mpemby.
Oczekuje się, że żywotność drgań cząsteczek zmniejsza się wraz ze  •	
wzrostem temperatury. W przypadku wody w stanie ciekłym tak nie jest.
Cząsteczki wody kurczą się wraz ze wzrostem temperatury (powyżej 
4°C), powiększają się wraz ze wzrostem ciśnienia, co jest sprzeczne  
z powszechną intuicją.

2. Anomalia mające związek z gęstością:

Gęstość lodu wzrasta wraz z ogrzewaniem – w zakresie temperatur  •	
do 70 K.
Podczas topnienia woda zmniejsza swoją objętość.•	
W pewnych zakresach ciśnień i temperatur wzrost ciśnienia obniża •	
temperaturę topnienia lodu.
Woda w stanie ciekłym ma dużą gęstość, która wzrasta podczas  •	
ogrzewania (do 3,984°C). Dochodzi do efektu, podczas którego objętość 
wody maleje, a gęstość rośnie.
W niższych temperaturach powierzchnia styku wody z powietrzem ma •	
większą gęstość niż pozostała objętość.
Wzrost ciśnienia  obniża temperaturę, w której woda ma maksymalną •	
gęstość.
Istnieje minimum gęstości przechłodzonej wody.•	
Woda ma niski współczynnik rozszerzalności cieplnej. •	
Wraz z obniżaniem temperatury współczynnik rozszerzalności cieplej •	
również maleje.
Współczynnik rozszerzalności termicznej wzrasta wraz z  podnoszeniem •	
ciśnienia.
Każda cząsteczka hexagonalnego lodu przyciąga 4 inne cząsteczki wody. •	
W wyniku topnienia ilość sąsiadujących cząsteczek wzrasta. 
Woda ma niezwykle niski współczynnik ściśliwości.•	
Ściśliwość wody spada ze wzrostem temperatury  do 46,5°C. •	
Największy współczynnik ściśliwości występuje w temperaturze 232 K•	
Prędkość dźwięku w wodzie wzrasta wraz z temperaturą do 74°C.•	
Minimalna prędkość dźwięku w wodzie występuje przy temperaturze •	
-12°C.
W zakresie wysokich częstotliwości dźwięku ciekła woda zachowuje się jak •	
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substancja szklista, przez co prędkość dźwięku niskoczęstotliwościowego 
wzrasta dwukrotnie w stosunku do „normalnej prędkości dźwięku”.
Współczynnik załamania światła w wodzie ma wartość maksymalną •	
nieco poniżej 0°C. 
Zmiana objętości, przy przejściu ze stanu gazowego na ciekły, jest bardzo •	
duża.

3. Anomalia termodynamiczne wody:

Ciepło topnienia wody swoje maksimum osiąga w temperaturze -17°C.•	
Lód wykazuje jedne z wyższych ciepeł topnienia występując naturalnie •	
w przyrodzie: w temperaturze 273 K przyjmuje ono wartość 334,8 kJ/kg. 
Wyższe ciepło topnienia ma tylko glin.
Woda w stanie ciekłym ma ponad dwa razy większą pojemność cieplną •	
niż lód lub para.
Ciepło właściwe (Cp i Cv) jest niezwykle wysokie. O ile dla większości •	
substancji ciepło właściwe zależy od temperatury i wraz z jej wzrostem 
również rośnie, to w przypadku wody jest inaczej.
Ciepło właściwe Cp minimum osiąga  w temperaturze 36°C.•	
Ciepło właściwe Cp maksimum osiąga w temperaturze około -45°C.•	
Woda posiada wysokie ciepło parowania i sublimacji.•	
Woda jest substancją o wysokiej entropii parowania. •	
Woda paruje cały czas i to niezależnie od temperatury. W temperatu-•	
rach poniżej temperatury krzepnięcia mamy do czynienia z sublimacją. 
W temperaturze wrzenia w cieczy zaczynają się tworzyć pęcherzyki pary, 
początkowo przy ściankach naczynia, a następnie w całej objętości.  
Ciepło parowania wody wynosi 2252,5 kJ/kg, z czego tylko 180 kJ/kg jest 
zużywane na zwiększenie objętości przy przejściu w stan pary (pokonanie 
ciśnienia powietrza; woda parując zwiększa swoją objętość 1650 razy). 
Pozostała ilość energii służy do rozbicia powiązanych ze sobą cząsteczek 
wody w pojedyncze cząsteczki.
Przewodność cieplna wody jest wysoka i wzrasta do maksimum przy •	
około 130°C.

4. Anomalie fizyczne wody:

Woda ma wyjątkowo wysoką lepkość.•	
Woda charakteryzuje się dużą liczbą Prandtla – lepkość wzrasta w miarę •	
obniżania temperatury. 
Lepkość wody maleje wraz ze wzrostem ciśnienia, lecz dopiero  •	
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poniżej 33°C. 
Woda wykazuje duże zmniejszenie dyfuzji wraz z obniżeniem  •	
temperatury.
Dyfuzyjność cieplna wzrasta do maksimum przy około 0,8 GPa.•	
Woda ma niezwykle wysokie napięcie powierzchniowe. Wyższe wartości •	
napięcia powierzchniowego osiągane są jeszcze tylko roztopione  
metale.

Z kart historii wykresu i-s

 Chcąc jeszcze w inny sposób spojrzeć na właściwości wody, nie 
może zabraknąć graficznej formy przedstawienia, którego czołowym  
reprezentantem jest wykres entalpia - entropia, czyli tytułowy wykres i-s.
 Profesor Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN  
w Gdańsku, w Prolegomenie do swojej niebanalnej monografii zatytułowanej 
„Rozwój pojęcia energii” [4] proponuje podział termodynamiki ze względu  
na narzędzia badawcze (wynikające z historii) na cztery podgrupy. Wśród 
termodynamiki perypatetycznej (wygłaszanej), analitycznej i komputerowej, 
wyróżnił czwartą termodynamikę geometryczną, jako posługującą się linijką, 
kątomierzem i cyrklem. Artykuł ten, mimo wykorzystywania dobrodziejstw 
wszystkich termodynamik, będzie dedykowany tej ostatniej - termodynamice 
geometrycznej.
 Z historycznego punktu widzenia to Émile Clapeyron (1799-1864), 
francuski inżynier mostów i „dróg żelaznych” przygotowuje podłoże do  
zaistnienia jednego z fundamentalnych pojęć pierwotnych termodynamiki, 
jakim jest pojęcie „stanu”. Dokonuje on analitycznego zapisu werbalnych 
twierdzeń Sadiego Carnota (1796-1832), kontynuatora pracy swego ojca  
Lazare Carnota (1753-1823). Tego samego Carnota, który wprowadził pojęcie 
„kaloryka”, jako praprzyczyny pojęcia entropii, aby później Rudolf Clausius 
(1822-1888) uznawany za jednego z ojców (sukces zawsze ma kilku ojców) 
współczesnej termodynamiki, porządkując ówczesną wiedzę, odrzuca 
termodynamikę jako sztukę opisu cudów i definiuje pojęcie entropii. Jak się 
okazuje droga do „ukonstytuowania” się pojęcia entropii była dość wyboista. 
Powszechnie przyjmuje się, że jako pierwszy zdefiniował w 1865 entropię 
Clausius. Jednak nie można pominąć głosu jaki podniósł w 1904 James Swin-
burne w „Entropia, czyli termodynamika z inżynierskiego punktu widzenia”, 
wskazując, że to Macquorn Rankine 14 lat przed Clausiusem definiuje czym 
jest entropia poprzez swoją „thermodynamic function”, zastrzegając, że jego 
definicja nie mogła się w żaden sposób opierać na definicji Clausiusa, i to  
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właśnie on dokonał rzeczywistego wprowadzenia tego pojęcia do  
termodynamiki, nadając jej rangę parametru stanu. Sytuacja z definiowaniem 
entropi zaczyna na tyle się zagęszczać, że pozwolę sobie zapożyczyć fortel,  
o którym wspomina prof. J.Badur [4]. Podobno w Instytucie PAN krąży  
anegdota o prof. Robercie Szewalskim pionierze w turbinach parowych, który 
na pytanie: „co to jest entropia?” zwykł odpowiadać: „Entropia jest jak płeć 
komara – wszyscy wiedzą, że jest, chociaż nikt jej nie widział”. Sądzę, że  
i ja na tym poprzestanę.  Jedno należy Rankine’owi oddać - jest niewątpliwie 
jedynym i niezaprzeczalnym ojcem termodynamiki geometrycznej. Głównym 
jego zamiarem było wykreślenie na diagramie pracy p-v pola, określającego 
ciepło przemiany, co oczywiście mu się udało. Druga połowa XIX wieku nie 
była sprzyjająca dla rozwoju termodynamiki geometrycznej. Po 1854 roku, 
kiedy to Rankine opublikował pracę „O geometrycznej reprezentacji ciepła” 
nastąpił zastój na tym polu. Z jednym jednakże wyjątkiem. Niejaki James 
Clerk Maxwell (1831-1879) jeszcze jako 23-latek zajmujący się geometrią i...  
portretowaniem własnej siostry, już tego samego roku zwraca uwagę na prace 
Rankine’a. W dalszej swojej pracy opiera się na ówczesnych osiągnięciach 
termodynamiki geometrycznej i sztuce fizycznej interpretacji wykresu p-v.

W 1871 roku kreśli diagram,  składający 
się z dwóch izoterm, oddalonych 
od siebie o jeden stopień, i dwóch  
izentrop, oddalonych od siebie o jeden 
trop (tak, aby pole pracy było równe 
równoważnikowi Joule’a). 

Dzięki dodatkowym konstrukcjom  
i zależnościom geometrycznym,  
udowadnia cztery relacje termody-
namiczne wiążące osiem fizycznych 
własności substancji, dodatkowo 
określając zależności Ferdinanda  
Reecha (1805-1884) między stosun-
kami ciepła właściwego przy stałym 
ciśnieniu i stałej objętości i stosunku 

modułów sprężystości izentalpowego i izotermicznego. Jednak kreśląc ten 
diagram Maxwell był przekonany, że to właśnie funkcja termodynamiczna 
Rankine’a  reprezentuje energię układu -  pojęcie entropii było dla niego mało 
zrozumiałe.

Rys. 3.
Diagram służący Maxwellowi do wyznaczenia 
związków między własnościami fizycznymi 
substancji
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 Dwa lata później w 1873  
Josiah Willard Gibbs (1839-1903), nikomu  
nieznany nauczyciel greki i łaciny  
z uniwersytetu Yale,  w publikacji 
zatytułowanej „Metody geometrycznej  
reprezentacji termodynamicznych 
właściwości substancji za pomocą  
powierzchni”, zwraca uwagę profesorowi 
Maxwellowi, iż popełnił błąd w odniesieniu  
do jednostek miar entropii. Na reakcje 
Maxwella długo nie trzeba było czekać. 
Już w 1875 w kolejnej edycji „Theory of 
Heat” skruszony Maxwell przeprasza 
czytelników za wprowadzenie ich w błąd, 
przyznając, że używanie pojęcia entropii 
w jego rozumieniu wprowadziło wielkie 
zamieszanie w języku termodynamików. 
W lipcu tegoż roku słynny profesor James 
Maxwell obdarowuje Gibbs’a jeszcze 
czymś. Wyrażając uznanie dla jego pracy, 

przesyła mu glinianą rzeźbę. Model ten powstawał przez siedem miesięcy  
w Cambrige (od listopada 1874 do lipca 1875), na podstawie opisu pracy  
Gibbsa z 1873r . Różne źródła w literaturze donoszą, że tak na prawdę  
Maxwell już w listopadzie 1874 miał za sobą pierwsze próby tworzenia  
modelu, o czym  Gibbsa poinformował matematyk Aleksander Freeman  
w lutym 1875. W lipcu 1875 to on jedynie pokolorował linie i pogłębił  
rylcem izotermy i izochory.  Prawdopodobnie wykonał trzy takie modele,  
a nawet sześć. Jedną wysłał Gibbsowi do Yale, pozostałe dwie pozostawił  
na Uniwersytecie w Cambridge. Podejrzewa się, że dodatkowe  
kopie, porozsyłał  do trzech innych odbiorców, tak, aby każdy z nich czuł  
się wyróżniony i szczęśliwy jako jedyny posiadacz tego modelu. Dla oddania 
rzetelności historycznej, należy też wspomnieć o fakcie, że Gibbsowi znane 
były już prace Jamesa Thomsona (1871), który kreślił powierzchnie określoną 
przez kalorymetryczne równanie stanu dla wody, a jeszcze wcześniej przez 
Andrewsa (1870) dla tlenku węgla.

Rys. 4.
Powierzchnia energii wewnętrznej  
w funkcji objętości i entropii dla lodu,  
pary i wody wg Maxwella (1871)
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Rys. 5. Prezent Maxwella dla Gibbsa – „Pomnik wody” w zestawieniu ze współczesnym wykresem fazowym

Rys. 6. Połączenie wykresów Maxwella  
 i Gibsa wykorzystane do 
 przestrzennego tworzenia 
 wykresów

W pracy z 1873 Gibbs wprowadza pojęcie 
„a state of thermodynamice quilibrium” 
(stan równowagi termodynamicznej), 
podaje warunki równowagi homoge-
nicznej mieszaniny wielofazowej. Dla 
współistnienia dwóch faz i ich rozróżnienia 
oznacza je (.)’ i (.)”. Czytelnikom zwraca 
uwagę na istnienie równowagi stabilnej,  
niestabilnej i chwiejnej na powierzchni 
 pierwotnej  – energia wewnętrzna 
w funkcji objętości i entropii),  
linie oddzielające stany jednofazowe od  
wielofazowych nazywa „liniami stabilności 
absolutnej”, a punkt, w którym wszystkie  

te linie się przecinają, punktem krytycznym „C”. Można powiedzieć za  
J. Badurem [4],  że od czasów Gibbsa po dzień dzisiejszy, przyszło zmagać 
nam się z nadmiarem abstrakcyjnych pojęć w termodynamice.
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Rys. 7. Powierzchniowy wykres Maxwella 
 energii wewnętrznej (8 lipiec 1875)

Z tego miejsca historii, przeskakujemy 
do roku 1904, w którym niemiecki  
profesor Richard Mollier(1863-1935) 
w „Neue Diagramme zur Technischen 
Wärmelehre“ publikuje po raz  
pierwszy wykres obrazujący zależności  
pary wodnej pomiędzy wielkościami  
fizycznymi, jakimi są temperatura, 
ciśnienie i entalpia. Przedstawia go 
właśnie na wykresie i-s  To właśnie  
Mollier, jako członek wąskiego kręgu  
badaczy i techników skupionych wokół 
Uniwersytetu Drezdeńskiego, pielęgnował 
i chronił przed zapomnieniem pojęcie  
entalpii. Był jednym z pierwszych, którzy 
zrozumieli znaczenie sumy (u+pv), 

nadając temu wyrażeniu oznaczenie „i” jako „zawartość ciepła”, która  
w Polsce tłumaczona był jako „cieplik”. Przez ponad 50 lat funkcjonowało ono  
równolegle do tej samej wielkości jaka istniała w termodynamice akademickiej 
szkoły francuskiej (Reecha i Massieu), a także Gibbsa ( ). Pracę naukową 
Mollier koncentrował wokół poszukiwań zależności opisujących stan pary 
wodnej i wody, które stały się podwaliną do powstania nowych gałęzi nauki. 
Na Konferencji Termodynamiki w Los Angeles roku 1923, chcąc uhonorować 
jego wkład w rozwój nauki, postanowiono odtąd wszystkie wykresy  
termodynamiczne przedstawiające zależności z użyciem entalpii 
nazywać wykresami Molliera. Należy nadmienić, że wykresy i zależności  
termodynamiczne Molliera po dzień dzisiejszy są wykorzystywane  
w technice. 
 W Polsce karierę zrobił i do dziś stanowi załącznik do niejednej  
literatury z termodynamiki, wykres entalpia-entropia wykonany przez 
Michaiła Petrowicza Wukałowicza. Postać Profesora Wukałowicza (1898-
1969) jest dość tajemnicza. Wiemy o nim tyle, że ten rosyjski termodynamik,  
profesor, żył w latach 1898-1969, twórca wirialnej postaci nowoczesnego 
równania stanu pary wodnej,  wykorzystującego teorię reakcji chemicznych 
do mieszanin reagentów wodnych przy traktowaniu ich jako gazy van der 
Waalsa. Dużej rzeszy inżynierów energetyki znany jednak jako autor „Wykresu  
entalpia-entropia dla pary wodnej do 1000°C i 95 MPa” powszechnego na 
naszej szerokości geograficznej. Nie chcę umniejszać wkładu w naukę prof. 
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Wukałowicza, ale pozwolę sobie na może zbyt daleko idąca spekulację, że 
pozycja geopolityczna Polski, szczególnie w minionym ustroju, spowodowała, 
że między innymi nie korzystamy z wykresu entalpia-entropia Molliera , tylko 
z wykresu entalpia-entropia Wukałowicza. Podobna historia wyjaśnia fakt, 
że wykres psychometryczny wilgotnego powietrza w Europie, nazywany jest 
również Molliera, natomiast za oceanem już Carriera, mimo że, jest to ten 
sam wykres, tyle że obrócony o 90° i przedstawiony w lustrzanym odbiciu.

Wykres i-s

 Nie jest intencją tego artykułu kurs termodynamiki czy 
 instrukcja posługiwania się wykresem entalpia-entropia. W dobie wysoce  
zaawansowanych technik obliczeniowych, chyba mało kto posługuje się 
jeszcze wykresem, który bardziej przydaje się do przejrzystego zobrazowania 
skomplikowanych zjawisk i przemian w obiegu.

Rys. 8. Wykres i-s dla pary wodnej
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Nikt współcześnie nie opiera obliczeń na bezpośrednich odczytach wartości 
z wykresu. Stanowi on bardziej ciekawostkę, ilustrację, mającą za sobą dość 
burzliwą historię, co mam nadzieję udało mi się w  skrócie przedstawić. 
Tym nie mniej, każdy szanujący się energetyk doskonale zna ten wykres,  
a nawet sprawnie jeszcze umie się nim posługiwać. Należy tylko dodać, że  
w powszechnym (wynikającym z odpowiednio dużej skali dla parametrów 
mających największe znaczenie praktyczne) [6] użytku jest tylko pewien  
obszar wykresu właściwości wody.

Nawet trudno określić granice 
całego wykresu, bo o ile „od dołu” 
możemy przyjąć za początek układu 
współrzędnych entalpię właściwą i=0 
kJ/kg i entropię właściwą s=0 kJ/kgK 
(jako skutek przyjętego założenia, że 
entalpia i entropia są równocześnie 
równe zeru dla wody w temperaturze 
punktu potrójnego i pod ciśnieniem 
nasycenia),  to od góry wykres i-s jest 
niczym Wszechświat - nieograniczony.  
Obiektywnie trzeba przyznać, że sam 
wykres robi wrażenie. Wiąże się to 
też z faktem, że jest zarazem pełen 

zawiłości i tajemnic wynikających z trudności zrozumienia wielu zjawisk lub 
niepowszechności ich występowania.

Na wykresie izobary pary mokrej są liniami prostymi, nachylonymi pod 
pewnym kątem względem poziomu, co wynika z ogólnego warunku równowagi  
termodynamicznej. Dalej, w obszarze pary przegrzanej, przebiegają jako 
krzywe zbliżone kształtem do krzywych wykładniczych. 

Izotermy oddzielają się od izobar na  linii x=1 i zmierzają  do  przyjęcia  kierunku  
poziomego  w zakresie małych  ciśnień,  tj.  wtedy,  kiedy  para  staje  się  
coraz  bardziej  gazem  doskonałym,  a  linie  T  =  const  stają  się  równoległe  
do  poziomych  izentalp:  h  =  const; bowiem  dla  gazu  doskonałego,   
entalpia  jest  wprost  proporcjonalna  do  temperatury. Izochory są krzywymi 
nieco bardziej stromymi do izobar. Izentropy  i izentalpy są  na  wykresie  h-s  
prostymi  pionowymi.

Rys. 9. Wykres i-s. Obszar użytkowy [6]



157

Meandry wykresu 
i-s – reminiscencje

Rys. 10. 
Wykres i-s w obszarze użytkowym

Z kart historii ZRE
 Dnia 1 lipca 1955 zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki  
powołano państwowe przedsiębiorstwo Zakład Remontowy Energetyki 
Stalinogród. Tę niechlubną nazwę  utrzymywano do 1956, by firmowy szyld 
przemalować na bardziej polsko brzmiący: Zakład Remontowy Energe-
tyki Katowice. I ta sytuacja również nie trwała długo. Już po dwóch latach,  
w 1958 roku, Zakład włączono w struktury Zakładów Energetycznych 
Okręgu Południowego (ZEOPd). Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
i Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dniem 1 stycznia 1989 utworzono 
państwowe przedsiębiorstwo Zakłady Remontowe Energetyki KATOWICE, by 
w 1992 przekształcić je w spółkę akcyjną, do dziś funkcjonującą jako Zakłady 
Remontowe Energetyki KATOWICE SA [7].  Zatem, ZRE Katowice SA to firma 
z długą, bo aż 60-letnią tradycją. Mocno osadzona na rynku prac remontowych  
i inwestycyjnych w energetyce w kraju, ale też  na świecie. Osoby, które 
pracowały lub nadal pracują w ZRE, można liczyć w tysiącach, a tematy /  
zagadnienia / wyzwania - stawiane przed firmą – w dziesiątkach tysięcy.
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 Proponuję niezbyt krótką zabawę..., która płynnie „pożeniłaby” ZRE 
Katowice z tytułowym wykresem.  Gdyby tak na wykresie i-s wg Wukałowicza 
zaznaczyć punktami te parametry pary wodnej i wody, przy instalacjach / 
urządzeniach których ZRE realizowały zadania, sądzę że  uzyskalibyśmy 
zaczernioną płachtę papieru. Może jednak nie podejmę się tej żmudnej, chyba 
już nawet nie zabawy. Niech kilka ciekawszych obszarów właściwości wody, 
będzie symboliczną reprezentacją tych punktów w instalacjach, przy których 
ZRE Katowice partycypowało.

Stan krytyczny i podkrytyczny
 Stosunkowo niedawno krajowy system produkcji energii  
elektrycznej został wyposażony w bloki na parametry nadkrytyczne. Wybór  
tych właśnie parametrów ma swoje uzasadnienie, z uwagi na wzrost  
sprawności przemian energetycznych, dążących do i wychodzących z tego 
obszaru pary. Dla każdego wzrostu temperatury pary świeżej i pary wtórnie 
przegrzanej o 20oC odnotowuje się wzrost sprawności (względnej) o 1 punkt 
procentowy, zaś dla każdego wzrostu ciśnienia pary świeżej o 1 MPa – wzrost 
sprawności o 0,2% [8].
 Stan krytyczny jest to taki stan układu dwufazowego, w którym 
wszystkie właściwości obu faz - istniejących obok siebie w stanie  
równowagi - stają się identyczne. Stan krytyczny może występować tyko  
wtedy, gdy istniejące obok siebie (w równowadze) fazy są jakościowo podobne, 
a różnią się tylko wartościami parametrów. O parametrach krytycznych 
mówi się,  gdy w równowadze znajdują się dwie fazy izotropowe ciecz-para 
oraz jak się okazuje dwie fazy krystaliczne o jednakowym typie sieci, czyli 
gdy właściwości „obu faz” stają się identyczne. Stan równowagi fazy ciekłej  
z fazą gazową powoduje, iż w temperaturze wyższej od krytycznej niemożliwe 
jest, niezależnie od ciśnienia, istnienie cieczy w równowadze z parą. Układ 
wówczas może zmieniać swoją objętość właściwą od bardzo małej do bardzo 
dużej, przy czym nie następują żadne zmiany skokowe, które towarzyszyłyby 
przejściom fazowym. Innymi słowy, pozwala to na realizacje ciągłego przejścia 
od stanu gazowego do ciekłego z pominięciem obszaru dwufazowego.
 Woda lub para osiągają stan nadkrytyczny i stają się płynami  
w stanie nadkrytycznym SCFs (supercriticalfluids), gdy temperatura  
i ciśnienie, w jakim się znajdują, przekracza wartość ich parametrów  
krytycznych: temperatury (Tkr = 647,1 K) i ciśnienia (Pkr = 22,06 MPa). Gęstość 
obu faz wynosi 322 kg/m3, przy czym należy zaznaczyć, że w pobliżu punktu 
krytycznego występują silne fluktuacje gęstości, których zasięg porównywalny 
jest z długością fali światła widzialnego, co powoduje silną opalescencję. 
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Zmiana gęstości w okolicach punktu krytycznego jest wyraźnie powiązana 
ze zmianami większości właściwości wody. Płyny w stanie nadkrytycznym 
nie mogą być skroplone przez podniesienie ciśnienia, ani przejść w stan  
gazowy poprzez podwyższenie temperatury. Po przekroczeniu punktu  
krytycznego zanika granica między stanem ciekłym i gazowym, a powstała 
faza posiada właściwości pośrednie pomiędzy właściwościami cieczy i gazu. 
Poprzez zmianę temperatury lub ciśnienia można zmieniać wiele właściwości 
fizykochemicznych płynu. 
 Pojęciem związanym z punktem krytycznym jest też pojęcie „wody 
w stanie podkrytycznym” (subcritical water) dotyczącą zakresu temp.  
T=250- 374oC i ciśnienia wyższego od ciśnienia krytycznego. Określenie 
„woda w stanie nadkrytycznym” SCW (supercritical water) odnosi się do wody  
o wartościach temperatury i ciśnienia wyższych niż jej parametry  
krytyczne. Uzupełnieniem pojęć wody w stanie pod- i nadkrytycznym jest 
„gorąca sprężona woda” HCW (high compressed water). Właściwości wody  
w stanie podkrytycznym, a szczególnie w stanie nadkrytycznym, różnią się 
istotnie od właściwości, jakie posiada w warunkach poniżej krytycznych.  
W pobliżu punktu krytycznego, ze wzrostem temperatury, następuje  
rozerwanie większości wiązań wodorowych. W wodzie o temp. 400°C jest  
obecnych 30-45% początkowej liczby wiązań wodorowych, a w temp. 500oC 
istnieje tylko 10-14% tych wiązań. Zmiany w kształtowaniu się wartości stałej  
dielektrycznej powodują, że w pobliżu i powyżej punktu krytycznego woda  
staje się niepolarna i rozpuszczają się w niej związki niepolarne i gazy  
(np. tlen), natomiast rozpuszczalność związków nieorganicznych wyraźnie 
maleje, a niektóre z nich stają się wręcz nierozpuszczalne. Podobnie jak  
w przypadku innych SCFs, zmieniając temperaturę i ciśnienie wody poniżej,  
i powyżej punktu krytycznego, można odpowiednio kształtować jej  
właściwości. [9,10]
Sztandarowymi realizacjami w zakresie pary nadkrytycznej, w jakim ZRE  
Katowice brało udział, były dwa krajowe obiekty na parametry nadkrytyczne: 
Łagisza 460 MW i Bełchatów 858 MW.

Łagisza 2007-2009
W części kotłowej: kompleksowe wykonawstwo montażu rurociągów nisko, 
średnio i wysokoprężnych wraz z regulacja zawieszeń i armaturą, montaż 
wybranych elementów ciśnieniowych kotła, montaż urządzeń mechanicznych, 
montaż systemów sprężonego powietrza, zdmuchiwaczy popiołu, zbiorników 
instalacji olejowych i gazu rozpałkowego. 
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W części turbinowej: projekt, prefabrykacja i montaż rurociągów 
wysokociśnieniowych wraz z zawieszeniami, montaż mechaniczny urządzeń 
w tym elektro i turbo pompy zasilającej dla nowego bloku 460 MW na para- 
metry nadkrytyczne.  Parametry pary świeżej do turbiny t=560°C i p=27,5 MPa. 
Parametry wody zasilającej: p=34,5 MPa t=193°C.

Bełchatów 2011

Montaż mechaniczny turbozespołu •	
wraz z rurociągami przyturbinowymi  
dla bloku 858MW. Parametry 
pary świeżej do turbiny t=554°C  
i p=26,6MPa. 

Rys. 11. 
Montaż rurociągów wody 
zasilającej bloku 460MW – 
Elektrownia Łagisza

Rys. 12. 
Montaż 
mechaniczny 
turbogeneratora 
858 MW w El. 
Bełchatów
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Ultra… super…  hiper…

 Przy okazji obszaru nadkrytycznego, wspomnieć należy  
o technologiach i projektach, które już funkcjonują i przynoszą wymierne  
efekty w poprawie sprawności obiegu, a co za tym dalej idzie, poprawiające 
wpływ energetyki zawodowej na środowisko. Generalnie kierunki  
optymalizacji dążą do „karnotyzacji” obiegu, poprzez podniesienie parametrów  
górnego źródła. W latach 90 minionego wieku rozpoczął się projekt „AD700” 
(„Thermie 700 Advanced Power Plant”), którego celem jest opracowanie 
technologii umożliwiającej podniesienie temperatury pary w kotłach do  
poziomu 700°C. Dąży się przy tym do osiągnięcia magicznych „50%” sprawności 
obiegu, a nawet są zapowiedzi uzyskaniu poziomu 55%. Niezależnie od faz 
zaawansowania i wyników projektu „AD700”producenci kotłów i turbin  
dzielnie dążą do osiągania coraz to wyższych parametrów pary, poprzez bloki 
supernadkrytyczne (USC) pozwalające osiągnąć parametry pary na poziomie 
620°C i ciśnienie ok. 31,5 MPa, bądź bloki ultrasupernadkrytyczne, która 
to liga osiąga już 700°C i ciśnienie rzędu 35MPa. Profesor Gerard Kosman  
w [11] proponuje nazewnictwo tego podziału  na:

bloki nadkrytyczne średniotemperaturowe – temperatura pary 560-580°C,•	
bloki nadkrytyczne wysokotemperaturowe – temperatura pary 600-620°C,•	
bloki nadkrytyczne superwysokotemperaturowe – temperatura pary 700-720°C.•	

Prawie... stabilny

 Szczególnie skomplikowanym i trudnym obszarem w termodynamice 
wody jest obszar pary mokrej i związane z nim obszary metastabilne. 
Do wstępnej analizy, dotyczącej wpływu różnych parametrów  
na powstawanie niestabilności wychodzi się z najprostszej wersji równania 
termicznego stanu gazu rzeczywistego, podanego przez van der Waalsa, 
które po przekształceniach uzyskuje postać:

pv3-( pb+RT)v2+av -ab =0

przy czym po lewej stronie równania występuje wielomian trzeciego  
stopnia. W interpretacji graficznej, na wykresie w układzie współrzędnych  
p-v, równanie to opisuje, dla stałej temperatury T, tzw. Izotermę van der 
Waalsa. Mogą istnieć trzy rozwiązania równania (1), to znaczy: trzy pierwiastki  
rzeczywiste, jeden potrójny lub dwa zespolone i jeden rzeczywisty. W przypadku  
trzech pierwiastków zauważa się, że izoterma van der Waalsa posiada dwa 
ekstrema (punkty D i B) w obszarze pary nasyconej mokrej.
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Rys. 13. 
Wykres izotermy van der Waalsa

Niestabilności początku przemiany fazowej mogą występować podczas  
rozpoczęcia procesu wrzenia i skraplania czynnika roboczego  
w przepływie. Szczególnie duże zmiany parametrów cieplno-przepływowych  
czynnika i ogrzewanej powierzchni mają miejsce na początku wrzenia.  
Oscylacje ciśnienia i temperatury są wtedy znacznie większe i trwają dłużej  
niż podczas zaburzeń, których przyczyną są fala ciśnieniowa lub zmiany  
gęstości strumienia masy. Obszar niestabilności początku wrzenia jest  
niewielki . Zdarzają się tylko przy dużym przechłodzeniu wody (powyżej 60 K).  
Opis zjawisk zachodzących w warunkach metastabilnych jest bardzo  
trudny, ponieważ brak pełnej odwracalności tych zjawisk nie pozwala 
na deterministyczny sposób ich analizy, gdyż podczas tych przemian 
 dodatkowo występują różne jakościowo zjawiska. Przyczyna wywoływania 
niestabilności skutkuje bardzo wieloma odmianami. Znaczące różnice 
występują w ośrodkach jednofazowych i dwufazowych, przy czym zauważono, 
iż niestabilności o charakterze falowym, występujące w przepływach  
dwufazowych, wynikają przede wszystkim z oddziaływania dyssypatywnego 
 i własności dyspersyjnych tych ośrodków. Stany niestabilne mają  
szczególne znaczenie w przestrzeni parowej kondensatora turbiny, z ośrodkiem  
dwufazowym, w postaci rozproszonych kropel cieczy w gazie (parze)  
Termodynamika ośrodków dwufazowych jest zagadnieniem bardzo złożonym. 
Obszar stanów przesyconej fazy gazowej, przy których może istnieć  
równowaga z kroplami cieczy, ograniczony jest z jednej strony linią  
nasycenia (której odpowiada płaska powierzchnia cieczy), z drugiej zaś krzywą 
spinodalną, która jest granicą stabilnych stanów fazy gazowej i tym samym 
granicą stanów, w których możliwe jest istnienia równowagi między fazą 
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gazową a ciekłą. Mówi się o tzw. obszarze Wilsona, którego linie graniczne 
określają początek obszaru pary mokrej, po przekroczeniu którego następuje 
lawinowe wydzielanie się dużych ilości małych kropelek cieczy (kondensacją 
spontaniczna). Zatem obszar metastabilny możemy inaczej zdefiniować  
jako obszar wyznaczony  między liniami: nasycenia  a Wilsona. Stan  
metastabilny charakteryzuje się tym, że wprawdzie parametry nasycenia 
pary dawno zostały przekroczone, to jednak temperatura nasycenia nie  
odpowiada temperaturze nasycenia wynikającej z panującego ciśnienia.  
Dodatkowo komplikuje fakt istnienia tzw. kropel krytycznych które 
stanowią zarodzie kondensacji zwanej homogeniczną. Innymi słowy: jest  
pewna określona wielkość kropli wody, która jeśli jest mniejsza od właśnie  
krytycznej ma tendencje do odparowania, jeśli natomiast jest większa 
ma tendencję do wzrostu. Proces ten jest dynamiczny, stąd też trudny do  
jednoznacznego badania. [12,13]

Na wykresie i-s obszary metastabilne w praktyce spodziewane są  w obszarze 
linii nasycenia x=0 i x=1 w zakresie ciśnień od ciśnienia punktu potrójnego 
(p=611,73Pa) do 10MPa, w pasie odpowiadającym 5% stopni suchości.

Zagadnienia zachodzących przemian fazowych przy przejściu ze stanu  
gazowego w parowy,  nigdzie tak dobrze nie są wykorzystywane, jak w konden-
satorze od strony parowej. W sposób szczególny były uwzględniane podczas  
realizacji w 2004 remontu kapitalnego wraz z częściową modernizacją 
turbozespołu bloku nr 12  w Elektrownia Łaziska, polegającą między innymi 
na modernizacji układu wody chłodzącej.

Rys. 14. 
Graficzna reprezentacja 

przechłodzenia  TT i przesycenia ΔT
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...a może przyszłość w „Krainie lodów”

 Nie trzeba nikogo przekonywać, że kogeneracja jest procesem  
znacznie korzystniejszym od rozdzielonej produkcji ciepła i energii  
elektrycznej. Produkcja w skojarzeniu, wspierana przez systemy dotacji, 
umacniają producentów w słuszności tej technologii. 

Nie milkną jednak głosy nad słusznością i rachunkiem ekonomicznym  
trigeneracji. Skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu  
wydaje się całkiem ciekawą propozycją. Projekty wykonalności, optymalizacja  
procesu i inwestycje w infrastrukturę, a przy tym odwaga inwestora, nie 
należą do łatwych i oczywistych. 
Przy tych decyzjach niewątpliwe znaczenie ma rozkład dobowych obciążeń 
sieci w okresie letnim, a wynikających z rosnącej popularności instalacji  
klimatyzacyjnych w budynkach i halach, które stawiają elektrociepłownie 
niejednokrotnie przez sporymi wyzwaniami produkcyjnymi – bo z jednej  
strony jest olbrzymie zapotrzebowanie na energię elektryczną, a z drugiej 
znikome na energię cieplną. Jednostki, które mogłyby produkować  
znacznie więcej energii elektrycznej ograniczone są członem ciepłowniczym. 
Drugim kryterium oceny jest z pewnością lokalizacja źródła (elektrowni  

Rys. 15. Widok na  pompy wody chłodzącej bloku nr 12 w El. Łaziska
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/ elektrociepłowni). Niejednokrotnie mieszczą się one niemal w centrach 
aglomeracji miejskich, co jest dużym atutem w analizie kosztów. Dla mnie 
jako energetyka, projektanta i technologa zarazem, jest to fascynujący obszar 
działań. Dlatego też jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę prywatnej refleksji,  
kibicuję tym, którzy na produkcję chłodu decydują się na skalę przemysłową, 
natomiast jako projektant ZRE Katowice SA serdecznie zapraszam do naszego 
biura, pomożemy przygotować „feasibility study”, a potem mam nadzieję 
zrealizować instalację „wody lodowej”. Takie instalacje pilotażowe, próbuje  
na swoim obiekcie jedna ze spółek energetycznych w Częstochowie. Ta 
sama, dla której ZRE Katowice w latach 2008-2010, wykonało kompleksowo:  
projekt, dostawy montaż i uruchomienie systemu nawęglania w ramach  
budowy EC Częstochowa.

Kojarzenie wody lodowej z lodem jest trochę nadużyciem. Pierwszym,  
argumentem „za” jest sama nazwa – „lodowa”, może lingwistycznie to  
argument żelazny, to energetycznie jest słabiutki. Można tylko domniemywać, 
że określenie tej wody jako lodowa ma na celu odróżnienie jej od  
zarezerwowanej już nazwy na wodę chłodzącą oraz na zimną wodę w kranie.
Jednak traktując wodę lodową jako medium o najniższej temperaturze, 
które możemy „wycisnąć” z elektrociepłowni opalanej np. węglem, przy jej 
poziomie temperatur oscylujących na poziomie 6-8°C, można ją porównać 
do tego, czym są najniższe fazy wody na wykresie i-s, czyli lodów. Nie 
bez powodu użyto tu liczby mnogiej. Woda może występować w stanie 
stałym pod postacią lodu o różnej strukturze. Systematyka wśród struktur 

Rys. 16. EC Częstochowa
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lodu jest imponująca. Ciekawostką jest fakt wyróżnienia się osiemnastu  
krystalicznych i trzech amorficznych (niekrystaliczne) struktur lodu.   
O lodach można by bardzo dużo pisać, pomimo tego, iż tytułowy wykres tych faz 
nie obejmuje. Właściwości lodów są równie fascynujące jak wody.  Dla przykładu   
lód (II) i lód (III) mają większą gęstość niż lód (I) (ten zwykły, występujący  
w przyrodzie), a lód (VI) i (VII) mają temperatury topnienia powyżej 80°C. 
Wszystkie odmiany poza lodem (I) występują przy wysokich ciśnieniach. Stany 
skupienia i równowagi między nimi opisuje tzw. diagram fazowy, w którym 
niemal w centralnym miejscu znajduje się punkt zwany punktem potrójnym 
(dla wody t = 273,16 K i p = 631,163 Pa), w którym współistnieją wszystkie trzy 
fazy: lód, ciekła woda i para wodna.

 Systematyki tej substancji pod względem kształtu ułożenia kryształów 
lodu przedstawia się następująco:

Lód( Ih) występuje w układzie sześciokąta,  •	
Lód (Ic), (VII), (X) i (XVI) występuje w układzie sześciennym, •	
Lód (Isd) występuje w układzie trójkątnym, •	
Lód (II) , (IV) występuje w układzie romboedrycznym, •	
Lód (III), (VI), (VIII), (IX), (XII) występuje w układzie czworokątnym, •	
Lód (V) występuje w układzie przestawnym, •	
Lód (XI), (XIV) występuje w układzie rombowym, •	
Lód (XV) występuje w układzie pseudorombowym. •	

Rys. 17. Przykłady krystalicznej budowy lodu, Kolejno od lewej: Lód (Ih), Lód (VII), Lód (XV), [1]
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Wśród lodów amorficznych można wyróżnić struktury: LDA (Low-density  
amorphous), HAD (High-density amorphous), VHDA (Very-high density  
amorphous)

Rys. 18. 
Fazy przejścia Dokładne 
wartości temperatury 
i ciśnienia (kolorem 
niebieskim zaznaczono 
obszary metastabilne) [1]

Rys. 19. Wykres fazowy lodu [1]
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Wodny ekstremizm

 Przy okazji omawiania właściwości wody, nie sposób pominąć 
również i tych skrajnych poglądów, będących na pograniczu nauki i ideologii,  
z silnym akcentem na ideologię. Czołowym przedstawicielem nurtu 
propagowania wody jako „żywego organizmu” jest japończyk Masaru Emoto. 
Jak sam twierdził, jego sensacyjne odkrycia przekonują nawet największych 
sceptyków do tego, że woda reaguje na bodźce z zewnątrz. Bodźce, o których 
nigdy nie moglibyśmy podejrzewać wody, że ma to dla niej jakiekolwiek  
znaczenie. Ów japoński naukowiec[14] odkrył nowe, mistyczne, a nawet 
terapeutyczne obszary energii w wodzie, które w dodatku jesteśmy w stanie  
świadomie kształtować. Odkrył on wpływ muzyki, słów, obrazów i emocji  
na kryształy zamrożonej wody, jakoby woda posiadała właściwość ich zapisu 
w swojej strukturze. Nie jest to miejsce, aby dłużej się nad tą ideologią  
czy nawet religią rozwodzić, dociekliwych odsyłam do pięknie ilustrowanej 
 literatury [14], jednak chcąc zobrazować istotę badań Masaru Emoto 
przytoczę jego słowa  [14]: „Doszliśmy do wniosku, że w kryształach zawarta 
jest wspaniała informacja, woda usiłuje coś ludziom powiedzieć.” Zgodnie 
 z powiedzeniem:  „że i w tym szaleństwie jest metoda”, natchniony japońskim 
podejściem do otaczającego świata, przestrzegam! Przestrzegam między 
innymi przed pochopnymi decyzjami, sympatycznej tradycji, nadawania  
imion podczas „chrztu” na nowobudowanych obiektach, w szczególności 
dotyczących walczaków kotłów parowych. Żeby daleko w czasie nie szukać: 
na obiektach, w których ZRE Katowice realizowało prace montażowe ostatnio 
„Tyszek” w EC Tychy czy „Beskid” w EC Bielsko-Biała. Przestroga wynika 
właśnie z japońskiego ekstremistycznego podejścia do wody. 

Jak dalece katastrofalne skutki nastąpią, gdy wodzie i parze nasyconej 
panującej w walczaku nie spodoba się nazwa naczynia w którym „przebywają”? 
Jakie skutki odczujemy,  gdy woda się „obrazi” i mimo wywieranego  
nacisku, ze strony ciśnienia czy różnicy gęstości, popłynie w przeciwnym do  
zaprojektowanego kierunku?

Do tej pory doświadczenia ZRE Katowice SA wskazują, że nazwy są trafne  
– jednak bądźmy czujni. Aż chciałoby się napisać za Masaru Emoto:  
porozmawiajmy o tym z wodą, czy aby taka nazwa jej się podoba? 
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Rys. 20. 
Walczak  „Tyszek” bloku 50MWe w EC Tychy, 
wraz z technologiem montażu (pracownik   
ZRE Katowice) mgr inż. Joanną Piwowar-Rybą

Rys. 21. 
Przygotowanie do transportu walczaka 
 „Beskid” bloku 50MW w EC Bielsko-Biała
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„Wymagania i wyrzeczenia, 
które narzuca praca zawodowa, 
przeobrażają i wzbogacają świat.”                                                            
 Antoine de Saint- Exupery

 Praca zawodowa jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka, 
której poświęca statystycznie 1/3 swojego dorosłego życia. Dwoistość natury pracy 
powoduje, że jest ona źródłem pozytywnych wartości takich jak zdrowie, rozwój, 
dobrobyt, spełnienie zawodowe, a z drugiej strony niesie ryzyko doświadczania 
frustracji, stresu, niedoceniania czy wyobcowania. W dzisiejszym świecie 
wysoki poziom stresu stanowi poważny problem większości społeczeństw.  
Narzucanie sobie coraz szybszego tempa życia, ciągłe zmiany, nieustający rozwój  
technologiczny, ciągłe stawianie nowych wyzwań „szybciej, więcej, prędzej” - niosą 
wiele zagrożeń: złe samopoczucie, zaburzenia lękowe, depresje,  uzależnienia, 
choroby i związana z nimi  absencja w pracy,  pogorszenie jakości życia  
rodzinnego. To wszystko ma związek z nieumiejętnością radzenia sobie człowieka 
ze stresem. Rezultatem jest pozostawanie organizmu w nieustającym napięciu 
i gotowości bojowej. Dodatkowo frustrująco działa fakt, że tak naprawdę nie ma 
możliwości ucieczki czy efektywnej walki, która rozładowałaby zgromadzone 
napięcie i oddaliła niekorzystne sytuacje raz na zawsze. Codzienność bowiem 
dostarcza człowiekowi ogromną ilość bodźców, co dodatkowo napędza go, a to 
właśnie staje się nakręcającą spiralą frustracji, zmęczenia, wypalenia. Naukowcy 
dawno wywnioskowali z badań, że chroniczny stres jest jednym z poważniejszych 
czynników chorobotwórczych. 
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Czym jest stres?

 Stres to pojęcie bezpośrednio zaczerpnięte z fizyki. W badaniach 
materiałowych stres jest reakcją układu pod wpływem nadmiernego obciążenia. 
Do dziś tytułowy Stress Engineer to odpowiednik polskiego wytrzymałościowca, 
czyli inżyniera mechanika zajmującego się zagadnieniami i obliczeniami 
wytrzymałościowymi. 
 W badaniach [1] dotyczących definiowania pojęcia stresu przez ludzi,  
poproszono ich o dokończenie zdania „stres jest…” przez podanie jak największej 
liczby uzupełnień. Okazało się, że przeważająca większość określała stres 
jako stan lub reakcję o właściwościach negatywnych, przykrych, obciążających  
psychicznie, grożących załamaniem. Wiadomo, że zachowanie człowieka 
zależy od jego potocznej wiedzy, zatem warto zastanowić  się nad tym 
„czym dla mnie jest stres?”, a w dalszej części artykułu do analizy „jak 
moje rozumienie stresu różni się od naukowych ujęć tego zjawiska?”. 

 W naukowym ujęciu psychologicznym wyróżnia się trzy nurty  
w badaniach nad stresem, różnią się one lokalizacją jego źródła [2]:

stres jako reakcja wewnętrzna człowieka (zwłaszcza reakcje emocjonalne •	
doświadczane w postaci określonego przeżycia);
stres jako sytuacja (wydarzenie zewnętrzne czy bodziec o określonych •	
właściwościach);
stres jako określona relacja czynników zewnętrznych z właściwościami •	
człowieka.  

I. Stres jako reakcja wewnętrzna

Jak reagujemy na stres? Co się dzieje z naszym ciałem?
 Historycznie ujęcie stresu jako reakcji jest najstarsze. Prekursorem  
w badaniach tu był Walter Cannon, który w 20 latach XX w. opisał w swojej książce 
pt. „Mądrość ciała”, w jaki sposób ludzie i zwierzęta reagują na pojawiające 
się niebezpieczeństwo. Przedstawił model tzw. reakcji „walcz lub uciekaj”, 
opisując stres jako pobudzenie dwóch układów: pierwszy to aktywacja gruczołu  
przysadki na sygnał z podwzgórza i wydzielanie dwóch hormonów - ACTH hormonu  
adrenokortykotropowego i TSH hormonu tyreotropowego, drugi  natomiast 
 działa przez pobudzenie współczulnego układu nerwowego, który z kolei  
aktywuje rdzeń nadnerczy do produkcji adrenaliny i noradrenaliny. Wyrzut tych 
wszystkich hormonów powoduje postawienie w stan gotowości całego organizmu: 
wzrasta częstość uderzeń i siła skurczu serca, a co za tym idzie wzrasta ciśnienie 
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krwi, rozszerzają się oskrzela, nasila się pocenie, wątroba uwalnia glukagon do 
krwi, zwężają się naczynia krwionośne, rozszerzają się źrenice, zmniejsza się 
aktywność układu pokarmowego, zamykają się zwieracze dna miednicy. To 
przygotowuje organizm, który ma szansę na szybszą odpowiedź na pojawiające 
się niebezpieczeństwo. Według Cannona hormony, które uwalniają się w chwili 
stresu pełnią swoistego rodzaju „funkcję bezpieczeństwa”, odgrywając ważną 
rolę w procesie adaptacji. Druga strona tego zjawiska związana jest z tym, gdy 
„bojowa gotowość” trwa zbyt długo – pojawiają się zakłócenia w funkcjonowaniu, 
 wyczerpanie, a czasami nawet śmierć organizmu [3]. Model opisany przez  
Cannona ma swoje źródło w ewolucji człowieka i potrzebie radzenia sobie  
w sytuacji zagrożeń zewnętrznych takich jak chęć przeżycia i zdobywanie 
pożywienia [4]. Współcześnie człowiek staje przed innego rodzaju stresorami, 
 a jego organizm reaguje tak, jak przed tysiącami lat człowiek pierwotny,  
który polował czy stawał oko w oko z drapieżnikiem. Wywoływanie w sposób 
ciągły takich stanów może dla człowieka skończyć się katastrofą. Świat nauki  
posiada bardzo dużą ilość dowodów potwierdzających, że choroby mające swoje 
źródło w stresie pojawiają się właśnie wtedy, gdy zostają przeciążone układy  
fizjologiczne.
 W języku potocznym funkcjonuje wiele zwrotów, które odzwierciedlają 
związek między stresem a reakcjami naszego ciała. Człowiek mówi, gdy go 
coś wystraszy, że „zapiera mu dech w piersiach”, gdy ma jakiś problem, że  
„przyprawia go o ból głowy”, albo „leży na wątrobie”, zdenerwowany, że  
„odbije się to czkawką” a niepowodzenie „bierze do serca” [5]. Kiedyś sądzono, 
że układ nerwowy nie ma nic wspólnego z poziomem odporności. Wydawało 
się, że każdy z tych układów ma swoje zadania: mózg pozwala na dokonywanie 
odkryć, dotarcie do celu samochodem, naukę czytania a układ odpornościowy 
zabija wirusy i bakterie, wytwarza przeciwciała. Obecny stan wiedzy potwierdza, 
jak ogromny wpływ na układ odpornościowy ma układ nerwowy. „Autonomiczny 
układ nerwowy unerwia tkanki wytwarzające lub magazynujące komórki układu 
odpornościowego i nerwowego, a końcówki nerwów wstępują do krwiobiegu.  
Co więcej, tkanki układu  odpornościowego okazały się wrażliwe (tzn. mają 
odpowiednie receptory) na wszystkie interesujące hormony uwalniane 
przez przysadkę, będącą pod kontrolą mózgu. Rezultat: ogromny potencjał 
mózgu do „wtykania nosa w sprawy układu odpornościowego”[5]. Poznanie  
i wyjaśnienie tych mechanizmów wymaga podejścia interdyscyplinarnego i badań  
z zakresu neurologii, immunologii, psychologii, socjologii. Dlatego powstała 
i rozwija się nowa dziedzina nazwana psychoneuroimmunologią [6]. Zajmuje 
się ona właśnie badaniem związków pomiędzy naszą psychiką, tym jakie są  
przekonania, postawy i zachowania człowieka a jego odpornością na stres  
i choroby. Zgodnie z takim podejściem zdrowie jest ujmowane holistycznie tj. 
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ukazywana jest wielopłaszczyznowość zdrowia i konieczność traktowania go jako 
procesu zmierzającego do utrzymania dynamicznej równowagi i integralności 
systemu jakim jest człowiek.            
  
 Cannon w swych analizach nie używał jeszcze pojęcia stresu. Na grunt 
psychologii i medycyny wprowadził je Hans Selye (1956/1960) - nazywany „ojcem 
stresu”, kanadyjski lekarz, biochemik, który opublikował ponad 1400 artykułów 
i 30 książek na ten temat, dziesięć  razy nominowany do Nagrody Nobla. Selye 
badał reakcje zwierząt między innymi na: przymusowe unieruchomienie, wstrząs 
elektryczny, zabiegi chirurgiczne, zmianę temperatury otoczenia, czyli reakcję 
lub też zespół reakcji adaptacyjnych organizmu na różnego rodzaju stresory. 
Seyle udowodnił, że wiele rodzajów stresorów może wywołać tę samą reakcję 
lub zespół reakcji, a wszystkie mobilizują organizm do adaptacji tak, aby odzyskał 
homeostazę [7,8].  Wyniki swoich obserwacji o niespecyficznych reakcjach  
organizmu w odpowiedzi na  bodźce obciążające organizm nazwał Ogólnym 
Zespołem Adaptacyjnym GAS  (General Adaptation Syndrom). Wyróżnił w nim 
trzy fazy:

reakcja alarmowa, •	
stadium odporności, •	
stadium wyczerpania. •	

Rysunek 1 i tabela 1 przedstawiają jak, w następstwie kontaktu ze stresorem, 
zmniejsza się opór organizmu do momentu, aż zmiany psychologiczne związane 
z reakcją alarmową przywrócą go do normalnego poziomu. W sytuacji, gdy 
działanie stresora trwa nadal, sygnały wysyłane przez ciało zanikają; opór 
wobec danego stresora wznosi się powyżej poziomu normalnego, ale spada dla  
innych stresorów. Ten adaptacyjny opór przywraca organizm do jego normalnego  
poziomu funkcjonowania. Dalsze przedłużanie kontaktu ze stresorem kończy się 
załamaniem adaptacji, pojawiają się ponownie sygnały reakcji alarmowej, efekty 

Rys. 1. Trzy fazy GAS (Seyle, 1974)  
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działania stresora są nieodwracalne, a dana osoba choruje, a nawet, w skrajnych 
przypadkach, może umrzeć [7,8].

Stres niejedno ma imię

 H. Selye w swoich pracach zwraca również uwagę na to, że stres jest 
integralną częścią ludzkiego życia. Jest biologicznie wpisany w system reakcji na 
bodźce, na otaczającą człowieka codzienność i na zmiany, które przynosi życie – 
te pozytywne i te negatywne. „Brak reakcji stresowej oznacza śmierć organizmu. 

Tab. 1. Ogólny syndrom adaptacyjny (GAS)

FAZA I:
REAKCJA ALARMOWA

(etap wielokrotnie powta-
rzany w ciągu życia)

FAZA II:
ODPORNOŚĆ

(etap wielokrotnie powtar-
zany w ciągu życia)

FAZA III:
WYCZERPANIE

powiększenie kory •	
nadnerczy,
powiększenie układu •	
limfatycznego,
wzrost poziomu  •	
hormonów,
reakcja na konkretny •	
stresor,
wydzielanie adrenaliny •	
związane z wysokimi 
poziomami pobudzenia 
fizjologicznego  
i aspektem negaty-
wnym,
większa podatność •	
na skutki wzrostu 
intensywności stresora,
zwiększona podatność •	
na choroby.
Jeśli ten etap się •	
przedłuża, uruchamia-
ne zostają wolniejsze 
elementy reakcji GAS  
i rozpoczyna się faza II.

obkurczenie się kory •	
nadnerczy,
powrót węzłów limfaty-•	
cznych do normalnych 
rozmiarów,
utrzymanie wysokiego •	
poziomu hormonów,
wysokie pobudzenie •	
fizjologiczne,
przeciwdziałanie para-•	
sympatycznej części 
AUN,
znoszenie stresora; •	
opór wobec dalszych 
działań osłabiających 
organizm,
podwyższona •	
wrażliwość na stres.
Jeśli stres przez dłuższy •	
czas utrzymuje się na 
wysokim poziomie, 
rezerwy hormonalne 
ulegają wyczerpaniu, 
pojawia się zmęczenie  
i osobnik wchodzi  
w fazę III.

powiększenie/dysfun-•	
kcja struktur limfaty-
cznych,
wzrost poziomu hor-•	
monów,
wyczerpanie się hor-•	
monów adaptacyjnych,
zmniejszona zdolność •	
do opierania się 
zarówno pierwotnym, 
jak i nowym stresom,
doświadczenia afekty-•	
wne – często depresja,
choroba,•	
śmierć.•	

 Źródło: R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo: Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 403
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Bez stresu nie byłoby życia” [7]. Stres w życiu może przejawiać się jako:
stres krótkotrwały: może oddziaływać korzystnie, mobilizująco, dopingująco •	
to tzw. eustres,
stres przewlekły: działający bardzo negatywnie, czasami wręcz  •	
destruktywnie, obniżając jakość życia – jest to tzw. dystres (rys.2).                                                        

 H. Selye podkreślał znaczenie eustresu w życiu człowieka. Eustres  
spełnia swoją pozytywną rolę mobilizując człowieka w pewnych sytuacjach  
do działania. Współczesne badania potwierdzają, że człowiek poddany 
minimalnej dawce stresu jest lepiej zmotywowany, następuje u niego większa 
stymulacja do działania, stres staje się swoistego rodzaju siłą napędową.  
Umiarkowany stres powoduje, że człowiek lepiej sobie radzi z wymaganiami  
adaptacyjnymi otoczenia, co umożliwia mu rozwój psychiczny. Naukowcy  
są zdania, że taki stres jest jednym z podstawowych czynników rozwoju. Znana 
jest teoria dezintegracji pozytywnej Karola Dąbrowskiego [9], który to przypisuje 
sytuacjom kryzysowym rolę czynnika rozwojowego, popychającego człowieka 
do przemiany siebie, nadawania życiu nowego sensu i celu rozwojowego.  
Paradoksem stresu doświadczanego w sytuacjach zawodowych jest też to, 
że brak wyzwań, monotonia, powtarzalność czynności również może stać się 
źródłem dyskomfortu i niezadowolenia. Ma to istotny wpływ nie tylko na poziom 
satysfakcji ale również na efektywność.                                          
                       

Rys. 2. Eustres i dystres
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Pozytywne następstwa stresu to:
umożliwienie szybkiego podejmowania decyzji bez uprzedniej długiej  •	
refleksji; w niebezpiecznych sytuacjach daje gwarancje szybkiego działania,
mobilizowanie ostatnich zasobów i sił,•	
chronienie przed nadmiernym obciążeniem; nadmiar stresu wywołuje •	
zmęczenie; podążając za tym sygnałem, organizujemy sobie przerwę,
napędzanie procesów uczenia się: jeśli ludzie byliby zawsze pozbawieni  •	
stresu, niemożliwy byłby postęp [10].

Co długotrwałe napięcie powoduje  w organizmie?

 Stres staje się niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, gdy staje się  
chroniczny. Ponadto w badaniach nad szczurami wykazano, że organizm  
adaptuje się do sytuacji stresowej. Warunkiem, aby tak się stało jest konieczność 
stosowania wielokrotnych, jednakowych bodźców stresowych. Natomiast 
zwierzęta poddawane wielokrotnie zmieniającym się stresorom (np. gdy  
naprzemiennie przechylano im klatkę, moczono legowisko, zmieniano rytm 
dobowy) nie zaadaptowały się do sytuacji stresowej, a sytuacja ta doprowadzała 
zwierzęta do znacznego pogorszenia ich stanu zdrowia. W obliczu takich faktów 
wydaje się, że nie tyle siła sytuacji stresowych jest zabójcza, ile ich różnorodność 
i nieprzewidywalność. Rzeczywiście dzisiejszy świat jak nigdy dotąd stawia 
człowieka przed przytłaczającą ilością bodźców wywołujących stres. Media 
skutecznie to wzmacniają, pokazując całą masę informacji o niesprzyjającym 
środowisku zewnętrznym, o kolejnych, różnorodnych zagrożeniach. Sytuacja taka 
powoduje, że całymi miesiącami, a nawet latami, człowiek żyje pod swoistego 
rodzaju presją, wciąż odczuwając zagrożenie. Konsekwencją  takiego stanu 
rzeczy jest przewlekłe podwyższenie w organizmie hormonów towarzyszących 
stresowi. Uważa się, że zaburzenia funkcji fizjologicznych takich jak sen, łaknienie, 
odporność organizmu na infekcje, zaburzenia lękowe i depresyjne związane są 
z długotrwale podniesionym poziomem kortyzolu, który zaburza kluczowe dla 
wyżej wymienionych funkcji działanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
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Tab. 2. Przykłady zmian w organizmie na skutek długotrwałego stresu

Układ Reakcje w stresie/ MOŻLIWE CHOROBY

Serce i układ krążenia Zaburzenia pracy serca, nadciśnienie, 
wylewy, uszkodzenie nerek, zaburzenia  
poziomu glukozy, bóle klatki piersiowej; 
odpływ krwi do mięśni z organów, co  
powoduje ich niedokrwienie

Mózg Osłabia pamięć i koncentrację, zdolność 
uczenia się  ponadto pod wpływem stresu 
zwiększa się poziom peptydu beta-amy-
loidowego, którego złogi uszkadzają tkankę 
mózgu i są przyczyną choroby Alzheimera.

Płuca i oskrzela Nasila objawy astmy, przewlekłe zapalenie 
oskrzeli  oraz kaszel.

Układ trawienny Kortyzol pobudza komórki tłuszczowe do 
gromadzenia zapasów oraz zwiększa  
wydzielanie insuliny, co sprawia nasilenie 
głodu. W żołądku następuje silne zwężenie 
naczyń krwionośnych (wrażenie skurczu). 
Częsty stres powoduje uszkodzenie błon 
śluzowych żołądka - wrzody.  Reagują także 
jelita dając zespół jelita wrażliwego. Wyrzut 
kortyzolu zwiększa ilość cukru we krwi,  
a to prowadzi do rozwoju cukrzycy.

Układ odpornościowy Stres hamuje aktywność limfocytów T –  
dlatego ludzie łatwiej zapadają na infekcje.

Uwolnienie cholesterolu Ryzyko arteriosklerozy prowadzące do 
zawałów i udarów.

Napięcie mięśni Kumulujące się napięcie mięśni, usztywniają 
je, a to z kolei osłabia kręgosłup, dając jego 
bóle, problemy z postawą i plecami, bóle 
głowy, migreny.

Źródło: M. Sadkowska „W stanie ciągłej gotowości”; por.  M. Hartley, Stres w pracy, Wydawnictwo Jedność, 
Kielce 2005, s. 11

 Stres towarzyszy pracownikom niezależnie od wielkości organizacji, 
zajmowanego szczebla czy wykonywanej pracy. Obecnie co czwarty pracownik 
doświadcza stresu  w miejscu pracy. Badania pokazują, że 50-60% wszystkich 
traconych dni roboczych ma związek ze stresem, który bezpośrednio wpływa 
na stan fizyczny i psychiczny pracownika. Spośród 160 mln ludzi pracujących  
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na terenie Unii Europejskiej 28% narażonych jest na stres w miejscu pracy  
i uskarżają się na zaburzenia psychosomatyczne związane z:

bólami głowy - 15%•	
bólami mięśniowymi – 26%•	
przewlekłym uczuciem zmęczenia – 23%•	
napięciem psychicznym – 28% [11].•	

 Taka sytuacja ma związek z generowaniem kosztów i słabymi wynikami 
ekonomicznymi organizacji [12]. „Pracownik poddany chronicznemu i nie- 
zmniejszanemu stresowi:

nie jest w stanie pracować tak efektywnie i wydajnie jak wcześniej,•	
może popełniać niezamierzone pomyłki i błędy,•	
 jest niechętny zmianom, nowościom w pracy,•	
omija przepisy, zasady bezpieczeństwa, polecenia przełożonych,•	
może korzystać ze zwolnień lekarskich, brać dni wolne,•	
ulegać wypadkom przy pracy,•	
tracić zainteresowanie pracą - „wypalać się”,•	
w skrajnych wypadkach rezygnować i odchodzić z pracy” [13].•	

 Zwiększa to koszty funkcjonowania organizacji lub może być 
przyczyną strat, ponieważ „łączy się z podejmowanymi w pośpiechu błędnymi  
decyzjami, spadkiem efektywności i wydajności w pracy, niezadowoleniem  
klientów,kosztami wypadków przy pracy, zastępstw nieobecnych pracowników, 
selekcji, naboru, szkolenia i przygotowania zawodowego nowych pracowników 
lub kierowników zatrudnianych na miejsce tych, którzy odeszli”[13].

 Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „istnieje 
prawdopodobieństwo, że wzrośnie liczba osób cierpiących z powodu schorzeń 
związanych ze stresem, które pojawiają się lub ulegają nasileniu w wyniku pracy 
zawodowej. Zmieniające się środowisko pracy stawia pracownikom coraz większe 
wymagania; chodzi tutaj o „downsizing” i „outsourcing”, większą potrzebę 
elastyczności pod względem pełnionych funkcji i posiadanych umiejętności, 
szersze stosowanie umów czasowych, większą niepewność zatrudnienia  
i intensyfikację pracy (oznaczających wzmożone obciążenie pracą i większe 
napięcie) oraz zaburzoną równowagę między pracą a życiem prywatnym” [13]. 
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II. Stres jako sytuacja.

 Prof. Zimbardo definiuje stres jako „zespół specyficznych  
i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają 
jego równowagę  i  wystawiają na próbę  lub  przekraczają jego zdolności  
do radzenia sobie. Do zdarzeń bodźcowych można zaliczyć szeroki zakres  
warunków zewnętrznych i wewnętrznych, które zbiorczo są nazwane  
stresorami. Stresor to zdarzenie bodźcowe wymagające od organizmu pewnego 
rodzaju reakcji adaptacyjnej”[8]. „Przez stresor rozumieć będziemy taki element 
bodźca czy sytuacji, który narusza względną równowagę pomiędzy podmiotem  
a środowiskiem i uruchamia mechanizmy adaptacyjne (regulacji psychicznej)  
zachowania się człowieka”.[3] Stresory mogą mieć podłoże:

fizyczne (hałas, ból głowy, skoki temperatur, zmęczenie, głód),•	
psychologiczne (brak czasu, przeciążenie obowiązkami, brak •	
samodzielności),
społeczne (strata bliskich, konflikty, mobbing).    •	

                                                      
W ujęciu tym stres utożsamiany jest z sytuacją, wydarzeniem zewnętrznym czy 
bodźcem o określonych właściwościach. Napotykamy tu na przeszkodę związaną 
z faktem, że to, co dla jednego człowieka będzie „sytuacją trudną”, dla drugiego 
taką zupełnie może nie być (np. wystąpienie publiczne). Nie tak łatwo zatem 
zunifikować właściwości stresora i jednoznaczne określić, czy dana sytuacja jest 
czy nie źródłem stresu dla człowieka. O sile działania stresora decydują:

postrzegana możliwość kontrolowania stresora,•	
przewidywalność stresora,•	
wyzwanie, jakie stanowi stresor dla własnych ograniczeń [10].•	

 Amerykańscy psychiatrzy T. Holmes i R. Rahe pokusili się o pewną 
systematykę. Wykorzystując koncepcję zmian życiowych wymagających 
przestawienia się i adaptacji, które mogą być obciążające dla jednostki, opracowali  
metodę badania obciążenia stresem. W celu stworzenia skali, wybrali pewną 
grupę zdarzeń uznanych za trudne i zaprosili około 400 osób, aby porównali siłę 
stresu związaną z zawarciem małżeństwa – uznaną za punkt odniesienia – do 
reszty wydarzeń. Efektem ich pracy jest Skala Wydarzeń Życiowych Holmes  
i Rahe (1967).         
 
 Autorzy w wyniku badań wysnuli wniosek, że istnieje statystyczna 
zależność pomiędzy sumą punktów a zapadaniem na poważne choroby:
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•	 150	–	199	 jednostek	stresu	=	37%	szansa	choroby	w	ciągu	kolejnych	 
 dwóch lat,
•	 200	–	299	 jednostek	stresu	=	51%	szansa	choroby	w	ciągu	kolejnych	 
 dwóch lat,
•	 ponad	300	 jednostek	stresu	=	79%	szansa	choroby	w	ciągi	 kolejnych	 
 dwóch lat [14].
 
Należy pamiętać, że z uwagi na indywidualny sposób postrzegania stresora, 
zaproponowana skala może służyć jedynie orientacyjnie aby określać z jaką siłą 
stres aktualnie obciąża danego człowieka. Trzeba również zauważyć, że stres 
mogą wywoływać negatywne wydarzenia, ale również i te pozytywne. Interesujące 
jest również to, że  w przeciwieństwie do wielu popularnych poglądów większość 
stresujących czynników ma swoje źródło poza pracą zawodową a spośród czter-
dziestu trzech wydarzeń zaledwie siedem jest z nią związane [15].

Tab. 3. Wydarzeń Życiowych-  Holmes i Rahe

ZDARZENIA pkt Lp. ZDARZENIA pkt

  1. Śmierć spółmałżonka 100  23. Opuszczenie przez 
dzieci domu rodzinnego 

29

  2. Rozwód 73  24. Kłótnie i starcia 
z krewnymi 
współmałżonka 

29

  3. Separacja małżeńska 65  25. Wzmożenie wysiłku 
dla wykonania jakiegoś 
zadania

28

  4. Pobyt w więzieniu 63  26. Początek, zakończenie 
pracy zawodowej 
spółmałżonka 

26

  5. Śmierć bliskiego członka 
rodziny 

63  27. Rozpoczęcie lub 
zakończenie nauki 
szkolnej 

26

  6. Zranienie ciała lub 
choroba 

53  28. Zmiany standardu,  
poziomu życia 

25

  7. Zawarcie małżeństwa 50  29. Zmiany osobistych  
nawyków  
i przyzwyczajeń 

24

  8. Zwolnienie z pracy 47  30. Starcia z szefem 23

  9. Pogodzenie się ze 
skłóconym małżonkiem 

45  31. Zmiany warunków 
pracy, najbliższego 
otoczenia 

20
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10. Przejście na rentę lub 
emeryturę 

45  32. Zmiana 
mieszkania 

20

11. Choroba w rodzinie 44  33. Zmiana szkoły 20

12. Ciąża 40  34. Zmiana w spędzaniu 
wolnego czasu 

19

13. Kłopoty w pożyciu 
seksualnym 

39  35. Zmiany w praktykach 
religijnych 

19

14. Powiększenie rodziny 39  36. Zmiany w nawykach 
życia towarzyskiego 

18

15. Rozpoczynanie nowej 
pracy zawodowej 

39  37. Hipoteka lub zaciąganie 
długu poniżej 10.000 $ 

17

16. Zmiany w dochodach 
finansowych 

38  38. Zmiana nawyków snu 16

17. Śmierć bliskiego 
przyjaciela 

37  39. Zmiana częstości 
spotkań  
rodzinnych 

15

18. Zmiana zawodu 36  40. Zmiana nawyków 
żywieniowych 

15

19. Wzrost konfliktów 
małżeńskich 

35  41. Urlop 13

20. Hipoteka ponad 
10.000 $

31  42. Święta Bożego  
Narodzenia 

12

21. Wiadomość o 
konieczności zwrotu 
większego długu lub 
pożyczki 

30  43. Małe naruszenie 
przepisów prawnych 

11

22. Zmiana stopnia  
odpowiedzialności  
w życiu zawodowym 

29

 B. Dudek  określa, że „stresorem może być każda cecha pracy   
i warunków, w jakich jest ona wykonywana, która w wyniku  
oddziaływania na pracownika i subiektywnej interpretacji jej znaczenia,  
wywołuje u jednostki stan napięcia zwany stresem” [11]. Główne źródła stresu 
związanego z pracą zawodową można podzielić na trzy grupy

czynniki indywidualne – np. rodzaj temperamentu, umiejętności społeczne, •	
poczucie własnej wartości,
czynniki środowiskowe – np. brak stabilizacji politycznej, ekonomicznej, •	
technologicznej,
czynniki organizacyjne – zła organizacja pracy, nieodpowiednie warunki •	
pracy, zaburzone relacje interpersonalne, niedopasowana struktura czy styl 
zarządzania [16].
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 Według Gryffina czynniki wywołujące stres w miejscu pracy zawierają 
się w czterech kategoriach:

wymagania zadania: szybkie decyzje, rozstrzygające decyzje, niepełne  •	
informacje potrzebne do podjęcia decyzji,
wymagania fizyczne: skrajne temperatury, źle zaprojektowane biuro, •	
zagrożenie dla zdrowia,
wymagania roli: niejednoznaczność roli, konflikt ról,•	
wymagania interpersonalne: naciski grupy, style przywództwa, konfliktowe •	
osobowości [17].

 Prof. Z. Ratajczak uważa natomiast, że stres w miejscu pracy  
pojawia się gdy:

„pracownik podejmuje zadanie, które ocenia jako trudne, niejasne,•	
stara się sprostać temu zadaniu,•	
wyczerpują się zapasy posiadanej przez pracownika energii niezbędnej do •	
podejmowania kolejnych zadań” [18].

 Podsumowując, to czy dany czynnik jest lub nie jest stresorem jest 
sprawą dalece indywidualną, zależną od subiektywnej oceny jednostki. Najczęściej  
jednak problem dotyczy nadmiernych (niedostosowanych) do możliwości  
pracownika wymagań i oczekiwań środowiska pracy [11]. Jednak „nie  
jesteśmy stworzeni do próżniactwa absolutnego, to znaczy do śmierci. Nie lubimy  
jednakowoż - przynajmniej większość z nas - dyscypliny pracy i nie lubimy pra-
cy, która polega na monotonnym powtarzaniu tej samej prostej czynności, nie 
wymagającej namysłu ani postanawiania.” [19] 

III. Stres jako relacja

 Najpopularniejszym ujęciem stresu we współczesnej psychologii 
jest tzw. podejście relacyjne. Tu stres jest traktowany jako określona relacja  
czynników zewnętrznych z właściwościami człowieka.  Jak mówią  w swojej  
pracy prof. H. Sęk i prof. I. Heszen: „W swojej istocie stres odnosi się na ogół do 
określonego rodzaju relacji zasobów czy możliwości jednostki z adresowanymi 
do niej wymaganiami. Relacja ta polega na zakłóceniu lub zapowiedzi zakłócenia 
równowagi między wymaganiami a możliwością ich spełnienia” [20].
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Rys. 3. Brak równowagi między wymaganiami a możliwościami jako źródło stresu [2]

 Za przyczynę stresu psychologicznego uważa się niekorzystny dla 
człowieka układ bodźców składających się na jego sytuację. Jak ilustruje rysunek 3, 
źródłem wymagań  trudnych do spełnienia dla danej jednostki mogą być zarówno 
 sytuacje zewnętrzne (klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne, zagrożenia 
przemysłowe, krytyka społeczna, utrata pracy), ale również wewnętrzne  
standardy jednostki (nieuleczalna choroba, zawyżone aspiracje, podejmowanie 
zbyt wielu ról wzajemnie się wykluczających). Brak równowagi może być związany 
z tym, że możliwości są zbyt małe i nie wystarczają na spełnienie wymagań, jak  
i sytuacją odwrotną – za małe wymagania w stosunku do możliwości [20].

 Prof. Richard Lazarus (1922 - 2002), jako jeden z najwybitniejszych 
i najczęściej cytowanych autorytetów w dziedzinie stresu psychologicznego wraz 
z Suzan Folkman opracowali teorię (1984), gdzie stres to „określona relacja 
osoby z otoczeniem, oceniana przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca 
jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi” [20]. Autor podkreśla, że nie tylko 
otoczenie oddziałuje na człowieka, ale również człowiek na otoczenie. Określa 
to w późniejszych pracach mianem „transakcji”, zwracając uwagę, że inaczej  
niż w przypadku interakcji „zmienne otoczenia i zmienne indywidualne tworzą 
pewną nową wartość, pewną całość, która nie jest prostą sumą ich części” 
[3]. Transakcja z otoczeniem podlega ocenie poznawczej podmiotu, przede  
wszystkim w aspektach, które są ważne dla dobrostanu człowieka. Ocena  
poznawcza, rozumiana jest jako mechanizm oceniający, uświadamiający 
i interpretujący zdarzenia. Ma charakter ciągłego procesu, składającego 
się z oceny pierwotnej i oceny wtórnej.  

 W ocenie pierwotnej decyduje się czy docierający do mózgu bodziec 
jest stresorem czy nie, a dalej o rodzaju i intensywności reakcji emocjonalnych 
na dana transakcję.  Relacja może być oceniana jako niemająca znaczenia,  
sprzyjająco-pozytywna lub stresująca. Jeżeli sytuacja zostanie oceniona 
jako stresująca to powstaje stan napięcia, który wywołuje określone procesy  
psychofizyczne i odpowiednie do stanu emocje. Należy zwrócić uwagę, że uznanie  
relacji za stresową to subiektywna ocena osoby będącej  w danej relacji. Transakcja  
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stresowa w ocenie pierwotnej może przybierać rodzaje:
krzywda/strata - dotyczy doznanej już szkody w postaci utraty wartościowych •	
obiektów np. samoocena, ocena społeczna, bliska osoba. Towarzyszące 
temu emocje to: złość, żal, rozczarowanie, rozgoryczenie.
zagrożenie – odnosi się do takich samych szkód, ale mogących dopiero •	
wystąpić  a aktualnie są antycypowane. Towarzyszące temu emocje to: 
strach, lęk, martwienie się, obawa, niepokój.
wyzwanie – ma również charakter antycypacyjny, ale dotyczy sytuacji,  •	
w których możliwe są zarówno straty, jak i korzyści. Obejmuje on zarówno 
emocje negatywne, podobne do towarzyszących zagrożeniu, jak i pozytywne 
– nadzieja, zapał, podniecenie, rozweselenie [20].

 Zatem w zależności od tego, jak zinterpretujemy daną sytuację, będzie 
zależał poziom stresu, jaki będziemy doświadczać, a także treść emocji, jakie 
będą nam towarzyszyć. To bardzo istotne z punktu widzenia pomocy psycholo-
gicznej osobom ponoszącym konsekwencje chronicznego stresu. Niejedno-
krotnie problem tkwi właśnie w permanentnym postrzeganiu własnej sytuacji 
np. jako zagrożenia. Najbardziej stymulującym do właściwego radzenia sobie 
ze stresem (i motywującym) jest traktowanie sytuacji trudnych jako wyzwania, 
gdyż tu wraz z negatywnymi emocjami pojawiają się także emocje pozytywne - 
mobilizujące do działania. Analiza własnego rozumienia sytuacji stresowych jest 
często punktem wyjścia w treningach antystresowych oraz w terapii zaburzeń 
postresowych.

 Kolejnym etapem po ocenie pierwotnej w teorii Lazarusa jest tzw. ocena 
wtórna, która zostaje zapoczątkowana w momencie uznania w ocenie pierwotnej 
relacji za stresową. Proces ten ma na celu poradzenie sobie, poprzez usunięcie 
przyczyny stresu, ewentualnie łagodzenie jego skutków, a w przypadku wyzwania 
– sięgnięcie po dostępne korzyści. Obydwa procesy – ocena pierwotna i wtórna – 
są współzależne i występują równocześnie. 

Jak się ma ujęcie relacyjne stresu do sytuacji pracy? 
Adekwatność funkcjonalna

  Warunki obiektywne rozumiane jako czynniki fizyczne i społeczne 
tworzące środowisko pracy (otoczenie zakładu pracy, kooperanci, opinia publi-
czna) oraz charakterystyka człowieka (jego cechy, stany, zachowania) składające 
się na tzw. subiektywne warunki wykonywania pracy, są podstawą do orzekania 
bądź nie o stanie adekwatności funkcjonalnej.[21]  To jak funkcjonuje człowiek 
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w środowisku pracy jest pewną wypadkową tego jak działa organizacja (jak jest 
zarządzana, jaki jest poziom technologii, kultury i klimatu organizacyjnego) 
a tym co dzieje się w środowisku domowym, rodzinnym, gdzie pracownik  
regeneruje siły, zaspokajane są jego potrzeby bliskości i bezpieczeństwa a co 
może ukierunkować go na dalszy rozwój swojej kariery zawodowej.     

 Szansa na wystąpienie objawów stresu związanego z wykonywaną 
pracą, a w dłuższej perspektywie wypalenia zawodowego, jest tym większa, im 
większe jest niedopasowanie charakteru człowieka do charakteru pracy. Prof. 
Z. Ratajczak mówi o adekwatności funkcjonalnej między człowiekiem a pracą, 
która „zakłada, że istnieje harmonia, jakiś wyjściowy pozytywny stan równowagi 
między wymaganiami otoczenia (pracy) a możliwościami człowieka”[21].

 Adekwatność funkcjonalną można uzyskać poprzez przystosowanie 
człowieka do pracy (poprzez odpowiedni dobór) lub też poprzez dostosowania 
miejsca pracy do człowieka  (odpowiednie narzędzia, miejsce wykonywania 
pracy itp.). W praktyce normą jest stan rozbieżności i dążenie do jego redukcji.  
Ch. Maslach wymienia sześć obszarów, w których panuje niezgodność między 
człowiekiem a wykonywaną przez niego pracą:

nadmierne obciążenie pracą – intensywność pracy, wydłużający się czas •	
potrzebny do jej wykonania, złożoność obowiązków,
brak poczucia kontroli - odgórne działania ograniczające i utrudniające •	
możliwość decyzji co do priorytetów codziennego dnia pracy, wyborów  
metod działania i  wykorzystania zasobów posiadanych przez jednostkę,

Rys. 4. Układ człowiek – środowisko pracy i jego otoczenie [21] 
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niewystarczająca nagroda – rozumiana jako nagroda materialna (pensja, •	
premia),  ale też jako brak satysfakcji z wykonywanej pracy,
brak sprawiedliwego traktowania – brak zaufania, otwartości i szacunku,•	
załamanie wspólnoty – częste konflikty między pracownikami, mniejsze •	
wzajemne wsparcie i szacunek, coraz większe poczucie wyobcowania,
konflikt wartości – dysonans wywołany przez ścieranie się krótkotermi-•	
nowych strategii przetrwania i osiągania zysków a systemem wartości 
wyznawanym przez zaangażowanego pracownika, nieszczerość wartości 
organizacyjnych [16]. 

Autorka jest zdania, że przyczyn stresu organizacyjnego prowadzącego do  
wypalenia należy w większym stopniu upatrywać po stronie środowiska pracy niż 
we właściwościach osoby.

 Adekwatność funkcjonalna nie jest zjawiskiem statycznym, ulega 
ciągłym zmianom, nieustannie się waha. Przyczyną takiego stanu rzeczy są: 

zachodzące zmiany w otoczeniu, w którym funkcjonuje człowiek, •	
zmiany jakie zachodzą w samym człowieku – zmiana postrzegania •	
rzeczywistości, obrazu samego siebie.              

                                            
 Optymalny poziom wydajności pracy, który utrzymuje się w dłuższym 
czasie, wskazuje na stabilność adekwatności funkcjonalnej. Innymi wskaźnikami 
jest poczucie bezpieczeństwa, komfortu  pracowników, przeświadczenie, że to, 
co pracownik odczuwa jako stabilizację, pozytywnie wpływa na jego aspiracje  
zawodowe,  i nie zaburza jego życia pozazawodowego [21].

Rys. 5. 
Elementy sytuacji człowieka 
w środowisku pracy [21]
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Równowaga (dopasowanie) pomiędzy wszystkimi czterema elementami (rys. 5) 
sytuacji człowieka w środowisku pracy istnieje wtedy, gdy:

człowiek ma właściwe kompetencje aby wykonać powierzone zadania,•	
zadania nie są zbyt trudne lub zbyt łatwe do wykonania,•	
czynności są wykonalne,•	
panują  warunki sprzyjające wykonaniu czynności.•	

 Sytuacja równowagi uważana jest za normalną, ale nieuniknionym jest 
pojawienie się zakłóceń w każdym z elementów. Zakłócenia mogą implikować 
sytuacje trudne, traumatyczne, a te z kolei kryzysy organizacyjne. Bez wątpienia 
stres i jego skutki (krótkotrwałe i długofalowe) należą do sytuacji traumatycznych. 
Prof. Z. Ratajczak traumą w pracy nazywa: „skutki gwałtownie pojawiającego 
się stresu w pracy jako następstwa zdarzeń kryzysowych, katastrof, awarii, 
stresujących wydarzeń krytycznych oraz społecznych zachowań zmierzających 
do psychicznej degradacji, poniżenia i zaszczucia pracownika przez jego  
otoczenie społeczne (współpracowników, podwładnych, przełożonych)”[21]. O ile 
skutki natychmiastowego stresu można zniwelować interwencją kryzysową, to 
odległe skutki stresu chronicznego w postaci wypalenia zawodowego najlepiej 
niwelować prewencją (czyli budować programy dla pracowników, by chronić ich 
przed negatywnymi następstwami stresu).

Jak radzimy sobie ze stresem?

 Literatura opisuje wiele różnorodnych strategii i stylów radzenia sobie 
człowieka ze stresem. Nie ma konsensusu co do tego, który z nich jest najlepszy 
i najskuteczniejszy. Pewne jest, że im więcej strategii i stylów posiada w swoim 
repertuarze osoba, tym bardziej skutecznie i elastycznie będzie radziła sobie ze 
stresem.  Najczęściej weryfikowana jest w tym kontekście, koncepcja Normana 
S. Endlera i Jamesa D.A. Parkera (1990), która ma swoje korzenie w poznawczej 
teorii stresu Lazarusa i Folkmann [22]. Styl radzenia sobie jednostki określany 
jest jako względnie stałą dyspozycję, która jest cechą jej osobowości. To typowe, 
charakterystyczne dla danego człowieka, sposoby radzenia sobie w sytuacji 
stresowej. Wyróżnia się trzy rodzaje:

styl skoncentrowany na problemie -  człowiek dąży do rozwiązania  •	
problemu poprzez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji; 
taki styl przeważa i jest skuteczniejszy, gdy źródło problemu leży w zasięgu 
możliwości jednostki;
styl skoncentrowany  na emocjach - radzenie sobie z indukowanymi przez •	
stres emocjami, zmniejszanie napięcia emocjonalnego; skuteczniejsze, 
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gdy niekorzystne oddziaływanie stresora trzeba wytrzymać do momentu, 
aż rozwiązanie problemu stanie się możliwe; osoby reprezentujące taki styl 
mają tendencję do myślenia życzeniowego i fantazjowania; ich działania, 
mogą czasami powiększać poczucie stresu i przyczyniać się do nasilenia 
stanu przygnębienia i napięcia;
styl skoncentrowany na unikaniu – osoba nie myśli o problemie, odwraca •	
od niego swoją uwagę poprzez działania zastępcze lub poszukiwania  
kontaktów towarzyskich; ludzie reprezentujący taki styl w sytuacjach trudnych, 
 stresowych najczęściej wystrzegają się myślenia, przeżywania i doświadczania 
tej sytuacji [23].

 Prof. Z. Ratajczak wyróżnia cztery strategie zaradcze, które tworzą 
określoną sekwencję działań podyktowaną przez tzw. rozwój sytuacji zagrożenia 
(np. utrata pracy, rozwód):
•	 strategia	 prewencyjna	 –	 stosowana	 przed	 wystąpieniem	 zagrożenia,	 
 które może się pojawić w przewidywalnej przyszłości; zapobieganie  
 wydaje się być najbardziej sensowne, oszczędne, a tym samym  
 najbardziej do zaakceptowania; jest się już psychicznie przygotowanym,  
 a także jest czas, by się lepiej przyszykować i wykorzystać później swoje  
 zasoby w walce z zagrożeniem.
•	 strategia	 walki,	 ataku,	 aktywnego	 mierzenia	 się	 z	 „agresywnym”	 
 czynnikiem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu, życiu itp.; wydatek  
 energetyczny i intelektualny jest tu ogromny i nie zawsze jest to  
 strategia optymalna;
•	 strategia	 obrony	 (ochrony)	 siebie	 i	 oszczędzania	 sił	 	 oraz	 środków,	 
 ukrywania się, zasłaniania i czekania, że zagrożenie może zmniejszyć  
 się samo, co jednak może nie nastąpić;
•	 strategia	ucieczki	to	powszechnie	znany	sposób	radzenia	sobie	w	tzw.	 
 sytuacjach beznadziejnych, gdy nie można już nic zrobić, zmienić;  
 człowieka ogarnia wówczas poczucie bezradności, niemożności,  
 a takie odczucia same w sobie tworzą syndrom rzeczywistej  
 bezradności i braku sił [24].

 Lazarus i Folkman definiują radzenie sobie ze stresem jako „stale 
zmieniające się (dynamiczne) poznawcze i behawioralne wysiłki mające na celu 
opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych 
 przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby”[3]. Radzenie  
sobie, według autorów, ma charakter procesu polegającego na podejmowaniu  
i kontynuowaniu nieustannych, celowych, zmieniających się  wysiłków, 
wynikających z oceny sytuacji. Podkreślają, że „ocena sytuacji nie musi być 
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realistyczna a cel aktywności nie musi być uświadomiony, aby można ją było 
uznać za radzenie sobie”[20].

 Odporność i radzenie sobie ze stresem to złożony proces, zależny od 
wielu czynników zarówno modyfikowalnych, jak i niemodyfikowalnych przez 
człowieka. Jeżeli odporność potraktujemy jako swoistego rodzaju bazę człowieka, 
w którą wyposażyła go natura i na którą nie ma większego wpływu, to może to być 
punkt wyjścia do różnicowania poziomów odporności psychologicznej. Można tu 
przedstawić osoby, które wykazują doskonałą odporność na zagrożenia fizyczne  
i społeczne, a po przeciwnej stronie osoby, u których brak jakiejkolwiek odporności 
w obliczu nawet nieznacznych zagrożeń czy zakłóceń. W rzeczywistości  
bardzo rzadko mamy do czynienia z osobami, które są „absolutnie odporne” lub  
„absolutnie nieodporne” na stres, a większość przypadków stanowią ludzie 
znajdujący się pomiędzy tymi biegunami.

 Odpornością można nazwać sytuację braku pobudzenia emocjonal-
nego w obliczu sytuacji stresowej i charakterystycznych stanów jak lęk, strach, 
złość. Można odporność rozumieć jako zdolność „do nietracenia głowy”, czyli   
pomimo pobudzenia emocjonalnego jednostki, umiejętność utrzymywania  
uprzedniego kierunku sprawności i poziomu organizacji zachowania. Przykładem 
takiej odporności jest zachowanie człowieka w obliczu dramatycznych  
okoliczności takich jak napad, pożar, wypadek. Osoba odporna w przeciwieństwie 
do nieodpornej, zachowa „przytomność umysłu” i zdolność do racjonalnego 
działania.
 
 Odporność na stres jest sprawą indywidualną człowieka. Należy jednak 
zauważyć, że ten sam człowiek wykazuje zróżnicowany poziom odporności  
w zależności od sytuacji stresowej, w której się znalazł. Przykładem może być 
osoba sprawna fizycznie, znająca sztuki walki, dla której  sytuacja zagrożenia  
fizycznego - prawdopodobnie nie będzie stanowić obciążenia. Inaczej kiedy 
tę samą osobę postawimy w sytuacji konieczności wystąpienia publicznego,  
a nie posiada ona żadnego przygotowania czy doświadczenia w tym względzie. 
Odporność na stresory fizyczne nie musi iść w parze z odpornością na stresory 
psychiczne. 

 Ważnym czynnikiem odporności na stres jest zmienność w czasie. 
Doświadczenie pokazuje, że człowiek kilkukrotnie postawiony w obliczu  
takiej samej sytuacji stresowej, wywołującej takie samo obciążenie, będzie 
wykazywał różny poziom odporności.  Poziom odporności modyfikują przejścia  
i doświadczenia życiowe związane z wiekiem i z etapem życia. Podstawę stanowią 
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doświadczenia z okresu dzieciństwa. Jeżeli dziecko w pierwszych latach 
swojego życia doświadczyło sytuacji stresowej, w warunkach zabezpieczenia 
jakie stanowią rodzice, będzie to korzystnie wpływało na umiejętność radzenia  
ze stresem w wieku późniejszym [25].  

 Ważnym elementem kształtującym odporność na stres jest osiąganie 
sukcesów przy wcześniejszym pokonaniu przeszkód i ograniczeń oraz stopniowe 
 natężanie stresu w kolejnych doświadczeniach. Czynniki, które warunkują  
indywidualną odporność na stres to:

względnie stałe właściwości człowieka, warunkujące styl reagowania •	
emocjonalnego: typ układu nerwowego, temperament, samoocena,  
inteligencja;
trudność zadania i poziom motywacji – im zadanie bardziej znane, wyćwiczone •	
przez człowieka, tym niższy poziom stresu;
stan zdrowia i samopoczucie człowieka – choroba czy zmęczenie obniżają •	
poziom odporności. 

 Indywidualna forma radzenia sobie ze stresem jest związana  
z umiejętnością korzystania z własnych doświadczeń człowieka w obliczu 
różnorodnych, stresujących go sytuacji w ciągu całego życia. Coś, co służy  
jednej osobie, u drugiej nie działa. Strategie stosowane na polu zawodowym  
nie są gwarancją sukcesu w życiu prywatnym. I chociaż w świetle obecnej 
wiedzy, człowiek nie ma większego wpływu na biologiczną odporność na stres, 
to na szczęście, dzięki naturalnym zdolnościom intelektu, może nauczyć się,  
jak rozsądnie radzić sobie z obciążeniami psychicznymi.  Literatura przedmiotu 
wymienia wiele propozycji i sposobów na poprawę jakości życia i radzenia sobie 
ze stresem dnia codziennego. Optymalną sytuacją jest posiadanie szerokiego 
wachlarza sposobów i strategii. Ideałem jest stosowanie ich prewencyjnie,  
zanim ujawnią się negatywne skutki stresu. 
 
Co może pomóc w walce z konsekwencjami stresu?
Aktywność fizyczna

 Regularny wysiłek fizyczny podwyższa psychiczną i fizyczną odporność 
na stres. W czasie ćwiczeń usuwane są z organizmu substancje nagromadzone 
podczas stresu,  a uwalniane są hormony szczęścia – endorfiny. Rodzaj 
i ilość ruchu jest sprawą indywidualną, zależną od wielu czynników takich 
jak: wiek, waga, upodobania, kondycja organizmu. Ważne, aby był to wysiłek  
podejmowany regularnie i z pozytywnym nastawieniem. Jednym ze sposobów jest  
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skorzystanie z oferty klubów fitness, które proponują coraz to nowe formy 
aktywności grupowej i indywidualnej. Pożądaną aktywnością są spacery, 
wędrówki, bieganie i inne formy ruchu uprawiane na świeżym powietrzu.  
Systematyczna aktywność fizyczna prowadzi do poprawy wydolności krążeniowej 
organizmu, poprawia gospodarkę glukozą i tłuszczami, obniża podwyższone 
ciśnienie krwi, redukuje nadwagę [4].

Techniki relaksacyjne

 Techniki relaksacyjne są przeciwna stroną zjawiska stresu na podłożu 
fizjologicznym i psychicznym. Doświadczenie pokazuje, że bardzo skutecznie 
przeciwdziałają psychosomatycznym skutkom stresu. Techniki relaksacyjne 
(trening autogenny, joga, zen, medytacja) prowadzą do zwalniania oddechu, 
jego rytmu, spada ciśnienie i tętno, wzrastają fale alfa w mózgu. Wycisza się  
nadmierna aktywność wegetatywnego układu nerwowego, obniża się tonus 
mięśniowy. Człowiek doświadcza spokoju, pogłębienia samoświadomości, 
czuje się odświeżony, wzmaga się jasność myśli, siła umysłu i koncentracja.  
Umiejętność relaksacji bardzo korzystnie wspomaga obniżanie napięcia lękowego 
i eliminowanie symptomów choroby somatycznej [26].

 Bardzo ciekawą propozycją zdobywającą coraz większą popularność na 
świecie z racji wysokiej potwierdzonej skuteczności w badaniach naukowych są 
treningi antystresowe oparte na Mindfulness. Celem tego programu (w skrócie 
nazywanego MBSR) jest wykształcenie umiejętności dostrzegania i przyjmowania 
pojawiających się emocji, myśli, odczuć jako obiektów obserwacji. Dzięki temu 
uczestnik uczy się łagodzić objawy i skutki doświadczanego stresu, co prowadzi 
 do utrzymywania dobrego samopoczucia. Umiejętność samoobserwacji  
rozwija intuicję, kreatywność, akceptację siebie, a to pozytywnie wpływa na relacje  
z innymi ludźmi.  Program MBSR, wg badań, jest skuteczny w utrzymywaniu  
i podnoszeniu jakości życia i samopoczucia w grupach osób zdrowych, a także 
leczy lub istotnie wspomaga leczenie wielu chorób somatycznych (jak np. chorób 
nowotworowych, chorób skóry itd.), zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych 
z wypaleniem zawodowym, przy zespole chronicznego zmęczenia, zaburzeń 
lękowych, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD), zaburzeń depresyjnych, 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych [27].

           Inną znaną metodą jest relaks progresywny Jacobsona, polegająca na 
zauważeniu, że napięcie mięśni jest skorelowane z tym, co się dzieje „w głowie”. 
Jeżeli mięśnie są rozluźnione to znaczy, że napięcie emocjonalne, stres, lęk 
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są w życiu czy danej chwili na neutralnym poziomie. Jeżeli ciało jest spięte to 
jest to sytuacja, w której należy przestąpić do regularnych treningów relaksu. 
Treningi polegają na porównywaniu napięcia i rozluźnienia poszczególnych grup 
mięśniowych tak, aby nauczyć się kontrolować ich stan i w sytuacji stresowej 
świadomie powodować ich rozluźnienie, osiągając tym samym stan wycisze-
nia i relaksu. Skuteczność jest gwarantowana pod jednym tylko warunkiem – 
systematyczności.

 Zbliżoną metodą do poprzedniej jest trening autogenny Schultza (1932). 
Metoda polegająca na stosowaniu autosugestii poprzez którą wpływa się na układ 
wegetatywny. Metoda nazwana przez autora skoncentrowanym odprężeniem. 
Ćwiczący uczy się „manipulowania” własnym ciałem  i stanami psychicznymi  
poprzez:

naukę przyjmowania odpowiedniej postawy ciała tak, aby ułatwić uzyskanie •	
stanu odprężenia poszczególnych partii mięśni; ważne dla treningu są  
uczucia „ciężkości”  i „ciepła”,
naukę koncentrowania się do wewnątrz, na reakcjach organizmu,•	
uczenie się świadomego sterowania reakcjami organizmu np. zwalnianie •	
oddechu,
uczenie się przekształcania własnych stanów świadomości [28].•	

Prof. Terelak podsumowując korzyści ze stosowania treningu autogennego pisze, 
że badania nad wpływem treningu autogennego Schultza na poziom niepokoju 
wykazują, że opanowanie tej techniki pozwala na obniżenie niepokoju jako  
stanu, podwyższenie sprawności percepcyjno-merytorycznej i polepszenie  
efektów uczenia się pamięciowego. Inne badania pokazały, że ośmiotygodniowy 
trening doprowadził do obniżenia nadciśnienia tętniczego bez konieczności  
stosowania leków [22].

Poszukiwanie i uzyskiwanie wsparcia społecznego

        Wsparcie społeczne jest jednym z podstawowych sposobów na radzenie  
sobie ze stresem. Często określa się je jako „relacje pomiędzy ludźmi, które 
pozwalają człowiekowi odczuć i dostrzec, że ma wokół siebie osoby, na których 
może polegać” [22]. Wsparcie może mieć charakter indywidualny i instytu- 
cjonalny.  Indywidualny charakter wsparcia opiera się na czterech płaszczyznach: 

wsparcie emocjonalne – doświadczanie empatii, troski, przyjaźni, uznania, •	
możliwość zaufania komuś,
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wsparcie oceniające – odbieranie informacji zwrotnych, które służą do oceny •	
własnych działań, potwierdzanie opinii, sądów,
wsparcie instrumentalne – doświadczane w formie konkretnej pomocy  •	
w różnych dziedzinach życia np. pożyczenie pieniędzy,
wsparcie informacyjne – to informacje , które mogą pomóc w poradzeniu •	
sobie  z różnymi problemami czy zadaniami, udzielanie rad [10].

W powszechnej opinii źródła wsparcia pełnią pozytywna rolę w zapobieganiu 
negatywnym skutkom stresu. Należy jednak pamiętać, że drugą stroną tego 
samego medalu są negatywne skutki takiego wsparcia prowadzące do tzw. 
wyuczonej bezradności [22].

 Druga forma wsparcia społecznego to pomoc instytucjonalna. Są to 
szeroko rozumiane działania organizacji międzynarodowych, państwowych, 
samorządowych, społecznych, które służą do zaspokajania potrzeb ludzkich.  
Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, gdy uzyskanie pomocy w drodze normalnej 
jest utrudnione lub niemożliwe (wojny, katastrofy, bieda, bezrobocie). Działania 
tych organizacji mieszczą się w pojęciu – pomoc społeczna [22, 29]. Tu także 
mieścić się będzie pomoc udzielana przez firmy własnym pracownikom. 

 Stres będąc powszechną uciążliwością w miejscu pracy zmusza  
zarówno pracodawców, jak i pracowników do niwelowania jego negatywnych 
skutków. Koszty indywidualne pracownika zmagającego się ze stresem dotyczą 
funkcjonowania psychologicznego, społecznego, a także somatycznego.  
Pracodawca także często ponosi bezpośrednie koszty stresu pracy wynikające 
z wywołanych przez stres zaburzeń w funkcjonowaniu organizacji. Stąd 
też tak niezwykle istotna w środowisku pracy jest świadomość objawów  
i zagrożeń wynikających z przeciążenia stresem pracownika, które pozwalają  
na budowanie skutecznych metod interwencji i profilaktyki jego negatywnych 
skutków.
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Krzysztof Dembiński
ZRE Katowice SA 

Wydział Projektowo-Technologiczny

 Tytuł mógłby być dobrą zapowiedzią dla „Perpetuum mobile  
zerowego rodzaju”. Tym razem jednak o zagadnieniach związanych  
z wytwarzaniem próżni w skraplaczach turbin kondensacyjnych. Kilka 
słów o wpływie wielkości próżni na pracę turbiny i całego bloku. Analiza  
modernizacji wykonywanych przez ZRE Katowice SA, polegających na  
zamianie smoczków parowych pompami próżniowymi.

 Niniejszy artykuł jest drugim z serii artykułów opisujących zagadnienia 
przedsięwzięć jakie ZRE Katowice SA realizowało  w ostatnich latach, wpisujących 
się w temat „Poprawy efektywności energetycznej bloków w zakresie układów 
pomocniczych”. Pierwszy referat wygłoszony był podczas trwania I Konferencji 
ZRE Katowice w Wiśle w 2014 i dotyczył modernizacji pompowni wody chłodzącej 
w jednej z polskich elektrowni [7]. Omówiono w nim wówczas zagadnienia wpływu 
i regulacji przepływu wody chłodzącej przez skraplacz, jakie były podejmowane 
przez ZRE podczas remontu modernizacyjnego jednego z bloków 200 MW.  
Drugi z serii artykuł, traktować będzie o  znacznie mniej spektakularnym układzie 
pomocniczym współpracującym bezpośrednio ze skraplaczem, którego rola  
utrzymania odpowiedniej atmosfery w przestrzeni parowej skraplacza jest  
nieoceniona i na tyle istotna, że warto „przystanąć … i pochylić się nad nim 
chwilę”. Oba zagadnienia wpisują się w ciągle żywą walkę z nieefektywnością 
przemian I dotyczą poprawy parametrów na wylocie z turbiny.

…200 lat, …200 lat, niech żyje, żyje nam!

 ...jest rok 2055. Zmodyfikowana pieśń „Sto lat” śpiewana na kolejnej  
Konferencji ZRE Katowice, tym razem z okazji 100-lecia istnienia firmy. O ile nie 
jestem już bytem tylko o metafizycznym znaczeniu, to w wieku blisko 80 lat, chyba  
i tak, nikt o mnie nie pamięta. A jednak! Ktoś sobie przypomina rok 2015, w którym, 
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na II Konferencji z okazji 60-lecia firmy , przedstawiany był referat w kategoriach 
science fiction, trochę z sarkazmem, trochę z niedowierzaniem, traktujący 
o wytwarzaniu energii z próżni. Jedna z efektywniejszych form pozyskiwania 
energii elektrycznej – cóż za techniczne wyzwanie? Wytworzyć energię  
„z niczego”? Nieskończona sprawność energetyczna z „nicości”? Czy tytuł  
„Energia z próżni” ma sens? 

To tylko perpetuum mobile

 „Energia próżni” jest jednym z zagadnień, któremu nowoczesna fizyka, 
za jaką uważa się już fizykę kwantową, poświęca sporo uwagi. W myśl fizyki 
kwantowej, w której głównym „aktorem” jest światło, próżnia fizyczna nie jest 
całkowicie „pusta”. Jest pełna cząstek, które nieustannie pojawiają się i zanikają, 
dzięki fluktuacjom kwantowym. Wielcy teoretycy fizyki już od kilkudziesięciu lat 
próbują przekonywać, podsuwając coraz to nowsze teorie, że energia z próżni 
będzie łatwa do otrzymania również na skalę przemysłową. 

 W 1948 Hendrik Casimir (1909-2000) odkrył istnienie siły przyciągającej 
dwie płytki, umieszczone w niewielkiej odległości między sobą, w próżni  
i temperaturze zera bezwzględnego, która wywierana była przez działanie  
wirtualnych fotonów. W latach późniejszych badania innych  (M. Sparnaay’a, 
E. Lifshtza, R. Forwarda, L. Lamoreaux) potwierdziły tylko odkrycie Casimira.  
W 1984 roku Robert Forward skonstruował pierwsze urządzenie, w postaci 
„spiralnej baterii płytek”, które służyło wytworzeniu energii z próżni, stając się 
inspiracją dla kolejnych naukowców – rys.1.

Szacuje się, że gęstość mocy silników  
opartych na sile Casimira,  może wynosić 
3x104 W/m2. W roku 1999 Fabrizio Pinto  
zbudował silnik, oparty na bazie 
półprzewodników i próżni kwantowej, 
uzyskując moc powierzchniową urządzenia  
ok. 1,3 kW/m2.  Zatem wszystko wskazuje 
na to, że w każdym metrze sześciennym  
takich pakietów, mamy dyspozycję energii  
rzędu 10101 J, co jest źródłem całkiem  
przyzwoitym [20], szczególnie, gdy ostatnimi 
czasy zmagamy się z walką o każdy kilowat, 
mając przeciwko sobie niejednokrotnie całe 
rzesze urzędników i  ekologów.  

Energia z … próżni

Rys. 1. Projekt spiralnej baterii  
 pozyskującej energię z próżni [20]
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Panie inżynierze! Pora zejść na ziemię!

 STOP! Mamy jednak rok 2015. Większość fizyków, jednak nie podziela 
takiego entuzjazmu, i podobnie jak np. Robert Jaffe profesor fizyki z Instytutu 
Technologii w Massachusetts, pozostają przy zdaniu, że oprócz sił Casimira,  
nie ma eksperymentalnego dowodu na istnienie energii punktu zerowego  
(zero-point energy)– energii z próżni. Prawdopodobnie w ogóle jej nie ma, mimo,  
iż jest niezbywalną konsekwencją fizyki kwantowej. Gdyby było inaczej, bylibyśmy 
świadkami budowy perpetuum mobile zerowego rodzaju, czyli konwertora  
energii ze zbiornika zwanego próżnią kwantową na energię o użytecznej formie. 
Zejdźmy zatem na ziemię, przeprośmy ekologów i urzędników i zajmijmy  
się lepszym wykorzystywaniem energii dostarczonej tradycyjnie w paliwie,  
poprzez optymalizację parametrów wylotowych z turbiny w tylko tzw. próżni. 
Zejdźmy na ziemię – a dokładniej zejdźmy pod turbinę, bo najczęściej tam  
znajduje się skraplacz turbiny kondensacyjnej (pomijam tu mniejsze maszyny  
z kondensatorem na poziomie samej maszyny z wylotem osiowym bądź  
promieniowym, turbiny ciepłownicze lub pseudokondensacyjne  oraz turbiny  
z kondensatorem powietrznym, który nierzadko jest wyżej niż turbina) 
 i  „pomajstrujmy” trochę przy wielkości próżni. Skraplacz, jako wymiennik 
między układem a dolnym źródłem ciepła, to urządzenie, dzięki któremu  
w konwencjonalnej siłowni parowej, realizującej klasyczny obieg Clausiusa-
Rankine’a, optymalnie wykorzystujemy energię dostarczoną w źródle górnym. 
Dzięki takiemu zestawieniu oraz uwzględnieniu faktu, że ilość wymiany ciepła, 
jaka w nim zachodzi, stawiają skraplacz na drugim miejscu w tej kategorii  
po kotle, jako urządzenie o niebagatelnym znaczeniu w całym procesie  
wytwórczym.Zachodzące w nim procesy, w tym kilkudziesięciotysięczna  
redukcja objętości właściwej czynnika, skutkujące powstaniem podciśnienia 
– potocznie zwanego próżnią (3-14kPa(a)), które dodatkowo możemy  
„podrasować” układami pomocniczymi, w pełni uprawniają nas do tezy,  
iż dzięki próżni otrzymujemy energię, a precyzyjniej, dzięki wielkości podciśnienia 
w skraplaczu uzyskujemy więcej energii elektrycznej, niż gdyby tego wymiennika  
nie było. Jakże łatwo sobie wyobrazić wpływ zaniedbań w utrzymaniu stanu 
technicznego (zanieczyszczenia, nieszczelności, nadmiar powietrza) lub 
całkowitej rezygnacji ze skraplacza turbozespołów kondensacyjnych, 
gdzie, oprócz oczywistego spadku wytworzonej energii, mielibyśmy 
niepowetowane straty czynnika roboczego, który pewnie kłębami 
wydobywałby się spod stropów maszynowni. Już w tym miejscu należy 
zwrócić uwagę i uczulić, z jak wielką ostrożnością należy postępować  
z parametrami ruchowymi skraplacza. Nie dość, że możemy pogorszyć 
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sprawność samej turbiny, to dodatkowo uwolnimy do otoczenia (poprzez  
skraplacz i chłodnie) zbyt dużo ciepła, które to straty uzupełniamy zwiększeniem 
ilości paliwa do kotła. Walka jest o kilka stopni Celsjusza, a nierzadko i o jego 
dziesiąte części, co ma przełożenie na efektywność czy wprost na koszty  
wytwarzania energii elektrycznej, i to niebagatelny. W dalszej części tego artykułu 
jakkolwiek wymieniana będzie turbina, należy domniemywać, że jest mowa  
o turbinie kondensacyjnej. 

Czy zawsze mniej znaczy więcej?

 „Mniej, to znaczy więcej”  jest paradoksem, często podnoszonym, przy 
okazji omawiania systemów próżniowych. Najczęściej w tych procesach, przy 
niższym ciśnieniu (próżni) uzyskuje się lepszy wynik w osiąganiu pożądanego 
produktu lub wyższej wydajności. Wydawać by się mogło, że i ta analogia ma 
odzwierciedlenie w produkcji energii  elektrycznej, jednak nie zawsze i nie  
do końca jest to prawdą. Z obserwacji autora wynika, co potwierdziły też  
wypowiedzi uczestników innych konferencji technicznych, które odbyły się 
 jeszcze w roku 2014, że wciąż egzystuje przekonanie o słuszności tezy dla turbin 
kondensacyjnych: „im większa próżnia - tym lepiej”, „im niższe ciśnienie na 
wylocie, tym wyższa sprawność”. Prawdopodobnie  wynika to ze zbyt pochopnie 
stosowanych założeń:

 1) temperatura wody chłodzącej ma zawsze tą samą  temperaturę  
  (niezależnie od pory roku),
 2) turbina pracuje zawsze z tym samym obciążeniem,
 3) nieuwzględnianie w bilansach konsumpcji mocy elektrycznej  
  przez urządzenia pomocnicze  (głównie pompy wody chłodzącej) 
  lub w najlepszym przypadku nieuwzględnianie, przy  
  zabudowie pomp regulowanych, zmiennych charakterystyk  
  poboru mocy przez silniki pomp.

 Pogłębianie próżni w skraplaczu poniżej pewnego ciśnienia, zwanego 
też granicznym, nie skutkuje wzrostem sprawności czy też zwiększeniem mocy 
turbiny. Ciśnienie to, wynika z możliwości rozprężania pary w tzw. trójkącie  
wylotowym ostatnich stopni NP, a związane jest z ograniczeniami  
merydionalnymi stopnia, manifestującymi się możliwościami rozprężania i ich 
przepustowością, obciążeniami zginającymi od pary, erozyjnością elementów  
w obszarze pary mokrej, wreszcie ze wzrostem strat towarzyszących pogłębiającej 
się próżni. Jeszcze innym argumentem, dobrze oddziaływującym na wyobraźnię, 
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jest zjawisko przesuwania się strefy rozprężania pary poza układ łopatkowy, 
uniemożliwiając wykorzystanie i przekazanie energii wirującym elementom 
wału turbiny. Dalsze zmniejszanie ciśnienia w skraplaczu nie przekłada się na  
wzrost mocy turbozespołu. Taki tryb pracy, z uwagi na powstające zjawiska, 
często przynosi efekt odwrotny (wejście w zakres ujemnej mocy stopnia), a już na 
pewno w bilansie mocy netto przynosi tylko straty.

 Z powyższego, wyłania się konieczność odpowiedniego doboru   
ciśnienia w skraplaczu do warunków eksploatacyjnych, jako jednego  
z 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 czy  
dyfuzorze wylotowym do skraplacza [21].  Na rys.2. przedstawiono  
przykładowy wpływ ciśnienia w skraplaczu na sprawność części niskoprężnej  
dla różnych obciążeń „dwusetki”[18].

Wysoka próżnia to nie tylko niskie ciśnienie

Do najczęstszych przyczyn pogorszającej się próżni w skraplaczu należą:
 pogorszenie warunków przewodzenia ciepła na powierzchniach  •	
chłodzących skraplacza,
 nadmiernie wysoka temperatura wody chłodzącej, •	
 niedostateczna ilość wody chłodzącej,•	
 nieszczelność powietrza skraplacza,•	
 zła praca smoczków,•	
 za wysoki poziom skroplin w skraplaczu.•	

Energia z … próżni

Rys. 2. 
Przykład rozkładu sprawności części 
NP w zależności od ciśnienia pary 
w skraplaczu dla różnych obciążeń  
turbozespołu klasy 200 MW
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 Skupiając się na nieszczelności powietrznej układu, należy zaznaczyć, 
że całemu procesowi kondensacji, którego wyraźne początki zachodzą dużo 
wcześniej niż w kondensatorze, bo jeszcze w układzie przepływowym turbiny, 
nieodzownie towarzyszy zasysanie powietrza. Wynika to z podstawowych praw 
fizyki, w zgodzie z którymi różnica ciśnień dwóch przestrzeni jest motorem do  
ruchu mas, co, w przełożeniu na naszą rzeczywistość, skutkuje niekorzystnym, 
pod każdym względem, wnikaniem powietrza z otoczenia do przestrzeni 
parowej.

objętość właściwą na skutek wymiany ciepła z otaczającą ją parą. Dalej pomocne 
staje się klasyczne równanie Bernoulliego, po przekształceniach którego, 
wraz z zaprzęgnięciem równania ciągłości strugi, możemy oszacować wartość 
przecieku. Niestety jest to tylko teoria, na której zęby łamiemy już na początku 
naszych rozważań, próbując określić przekrój powierzchni, przez które przecieka 
powietrze. Wydaje się, że na tym etapie należy porzucić dalsze rozważania  
teoretyczne, a przecieki oszacować empirycznie.

 Metod lokalizacji nieszczelności jest wiele, a ich zastosowanie zależy od 
rozległości układu i specyfiki warunków pracy. Należy zaznaczyć jedynie tyle, że 
i to nie daje stuprocentowej gwarancji, że pomiar będzie rzetelny lub w ogóle 
możliwy. Tym niemniej szacowanie nieszczelności, szczególnie przy projekcie, 
musi opierać się na analityce, choć przy modernizacjach niezwykle pomocna 
będzie empiria. Każda maszyna, każdy typ i różne konfiguracje wymagają  
indywidualnego podejścia. Rozrzut wielkości, poczynając od literatury przedmiotu 
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Chcąc analitycznie uchwycić zjawisko  
zasysania powietrza, to najprościej, na  
poziomie teoretycznym, wyjść z równania 
stanu dla gazu doskonałego, jako stosunek 
iloczynu ciśnienia i objętości do temperatury. 

Na rys. 3. schematycznie pokazano ruch 
powietrza przez hipotetyczną nieszczelność. 
W punkcie „1”  zakładamy że powietrze jest  
w bezruchu. Wchodząc w otwór np. skraplacza 
w punkcie „2” przyspiesza, zwiększając swa 
gęstość. Wpadając w przestrzeń „3”, ponownie 
się rozpręża z uwagi na: po pierwsze 
panujące podciśnienie, a po drugie rosnącą 

Rys. 3. Teoretyczne linie prądu  
 powietrza zasysanego przez  
 nieszczelności
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sprzed kilkudziesięciu lat po instrukcje obsługi najnowocześniejszych turbin, 
jest tak duży, że dzieli je niemal przepaść. Ilość powietrza, którą trzeba usunąć 
ze skraplacza w celu utrzymania w nim potrzebnej próżni, zależy od ilości  
powietrza dostającego się do niego wraz ze skraplaną parą oraz od ilości  
powietrza dopływającego przez nieszczelności w obudowie skraplacza.  
 W 60 latach XX w. przyjmowano wskaźniki zasysanego powietrza w stosunku do  
skraplanej pary na poziomie nawet 1,6 kg/h dla każdej 1t/h pary – w przypadku 
małych jednostek.  Dla ówczesnych maszyn orientacyjne ilości usuwanego  
powietrza w zależności od ilości skraplanej pary zestawiono w  tablicy 1. Szacowano 
przy tym, że w dużych turbinach strumień dopływającego powietrza przez 
nieszczelności może w praktyce maksymalnie osiągać wartości 10kg/h [1].

Tab. 1. Ilość powietrza w skraplaczu w zależności od ilości skraplanej pary

Natężenie 
dopływu  

skraplanej pary

t/h 5 10 20 50 100 150 200

Ilość usuwanego 
powietrza

kg/h 8 13 23 53 90 110 125

W kolejnych latach wskaźniki udziału powietrza w skraplaczu znacznie się 
poprawiały (co było konsekwencją coraz to lepszych konstrukcji i kultury  
eksploatacji). Ilość przyssanego powietrza na każdą 1 t/h pary wynosiła  
0,5kg/h powietrza [11]. 

 Jeszcze inne ujęcie przytaczają autorzy Salij, Stępień [8] podając masę 
odsysanego przez ejektory powietrza dla małych skraplaczy na poziomie 1/1500 
skroplonej pary, a dla dużych 1/2000.
Obecnie dla nowoczesnych konstrukcji turbin wielkość ta jest sprawą indywidualną 
każdej maszyny. Dla przykładu turbina mocy 460 MW zasysa powietrze  
w granicach 0,02kg/h suchego powietrza na każdą jedną t/h pary dopływającej 
do skraplacza. Przy tak szerokim szafowaniu tym wskaźnikiem, należy zwrócić 
uwagę na fakt, że im większa jednostka wytwórcza, tym łatwiej ujarzmić  
przecieki powietrza, w myśl kolejnego paradoksalnego sformułowania że „małe 
może więcej”. 

Energia z … próżni
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Jak nie drzwiami, to oknem... a może wrotami?

Przyczyn obecności powietrza w rozpatrywanej przestrzeni jest kilka i zależą 
od rozwiązań konstrukcyjnych newralgicznych węzłów. Przed próbą lokali-
zacji miejsc przecieków, należy nadmienić, że geneza ich powstania może być 
różnoraka i dająca się zaklasyfikować do jednej z trzech grup:

nieszczelności powstałe wskutek błędów projektowych lub  •	
konstrukcyjnych,
nieszczelności powstałe w wyniku zużycia,•	
nieszczelności powstałe w wyniku błędów prowadzenia eksploatacji,  •	
szczególnie w reżimach nieustalonych.

Niezależnie od przyczyn ich wystąpienia, miejsc przecieków należy 
doszukiwać się w: 

nieszczelności powietrznej skraplacza (płaszcz, połączenia kołnierzowe, •	
wszelkie elementy skręcane, klapy bezpieczeństwa, włazy),
nieszczelności poziomowskazów skraplacza, bądź wymienników,•	
nieszczelności niepracujących pomp kondensatu,•	
nieszczelności powietrznej w podciśnieniowej części turbiny (głównie na •	
płaszczyźnie podziałowej),
nieszczelności klap bezpieczeństwa na korpusie NP,•	
wadach/uszkodzeniach dławic korpusów niskoprężnych,•	
niedostatecznej ilości pary zaporowej dostarczanej do dławic,•	
nieszczelności na rurociągach przelotowych,•	
nieszczelności na rurociągach upustowych i ich armaturze,•	
nieszczelności rurociągów odpowietrzających w systemach i urządzeniach •	
w których panuje podciśnienie, a fizycznie są połączone z przestrzenią 
parową skraplacza (np. chłodnice oparów z dławnic, odsysanie oparów 
z regeneracji),
nieszczelności rurociągów zrzutowe,•	
nieszczelności kompensatorów,•	
wadliwym działaniu samego układu odsysania mieszanki parowo- •	
powietrznej.

Energia z … próżni
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Dlaczego powietrze jest tak szkodliwe?

 Obecność gazów inertnych, a do takich również zalicza się powietrze,  
w procesie skraplania w warunkach temperatury i ciśnienia panujących  
w skraplaczu, potrafi istotnie zakłócić proces kondensacji. Gaz inertny to gaz 
chemicznie obojętny, utrudniający dyfuzyjny transport cząstek skraplającej 
się pary oraz pogarszający wymianę ciepła [19]. W skali mikro - mechanizmy 
utrudniające skraplanie pary w obecności gazu inertnego mają podstawy  
w klasycznej termodynamice statystycznej, a dokładniej w kinetycznej teorii 
gazów. By para czynnika przedostała się do powierzchni rozdziału faz, na której  
następuje proces skraplania, musi nastąpić proces dyfuzji mas poprzez warstwę 
gazu inertnego. Dodatkową komplikacją jest fakt, że największe stężenia tego 
gazu są właśnie w pobliżu powierzchni rozdziału faz, zwiększając opór, a tym 
samym powodując znaczny spadek wartości współczynnika wnikania ciepła przy 
skraplaniu [14]. W skali makro - w przestrzeni skraplacza istnieje możliwość 
zbierania się i zalegania powietrza w częściach pęku rur,  gdzie jest zbyt słaby 
przepływ mieszaniny parowo-powietrznej.

z punktu widzenia pogorszenia wymiany ciepła, lecz także powoduje korozję 
skraplacza i jego elementów. Udział korozji skraplacza i jego elementów może 
wynosić nawet około 70% korozji wewnętrznej w całej instalacji elektrowni.  
Korozja ta wynika z obecności w kondensacie rozpuszczonych gazów: tlenu  
i dwutlenku węgla [23]. W tym miejscu nie można również pominąć [24,25] 
uszkodzeń rurek skraplaczy. Wprawdzie udział uszkodzeń rurek skraplacza,  
spowodowany korozją i erozją od strony pary, jest kilkuprocentowy, to jednak 

Jeżeli stężenie powietrza 
osiągnie tam bardzo wysokie  
wartości, to opór cieplny 
związany z jego obecnością jest 
na tyle duży, że może wyłączyć 
tę część skraplacza z procesu 
schładzania pary.
Wbrew definicji o obojętności 
gazu inertnego, i tak trakto-
waniu powietrza, to poszcze-
gólne składniki tego ”gazu” 
już do takich obojętnych nie 
należą. Obecność powietrza  
w parze jest nie tylko szkodliwa,  
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Rys. 3. Zakłócenia w  wymianie ciepła i skraplania pary  
 wodnej spowodowane obecnością powietrza
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nie można tego faktu przemilczeć. Mimo, iż coraz częściej rurki skraplaczy  
wykonywane są ze stopów miedzioniklowych, stali nierdzewnych czy nawet  
tytanowych, to jednak wciąż powszechne są rurki z miedzi i jej stopów. Rury 
mosiężne od strony parowej mogą ulegać korozji polegającej na selektywnym 
rozpuszczaniu składników stopu, wskutek agresywnego oddziaływania  
amoniaku w obecności tlenu. Powstający związek aminosól miedzi, opuszcza  
skraplacz wraz z kondensatem – innymi słowy rurki skraplacza opuszczają ten wy-
miennik w rozpuszczonej formie. Oprócz równomiernej korozji powierzchniowej,  
obecność amoniaku jest również przyczyną powstawania miejscowej  
korozji elektrochemicznej, lokalizowanej głównie na styku rurki i przegrody [23]. 
Obecność powietrza i związana z tym pogorszona wymiana ciepła, odzwierciedlenie 
mają wprost w parametrach ruchowych skraplacza. Wśród podstawowych 
parametrów jakościowych chrakteryzujących pracę skraplacza:

strefa podgrzania wody chłodzącej,•	
spiętrzenie temperatur,•	
przechłodzenie kondensatu,•	
wielokrotność chłodzenia (przekładnia skraplacza),•	
ciśnienie w skraplaczu,•	
opór hydrauliczny skraplacza po stronie wody i pary,•	
prędkość wody chłodzącej w rurkach skraplacza,•	
przewodność elektryczna skroplin,•	
zawartość sodu w skroplinach,•	
zawartość tlenu w skroplinach,•	

można wyodrębnić kilka, których zmiana bezpośrednio wskazuje na nadmiar 
powietrza w przestrzeni parowej.  

 Z wymienionych powyżej wielkości bezpośrednio obecność powietrza  
ma odzwierciedlenie w czterech wskaźnikach:
 1) Spiętrzenie temperatur jako różnicy między temperaturą  
  dopływającej pary o parametrach nasycenia, a temperaturą  
  wody chłodzącej na wylocie z kondensatora. Obecność  
  powietrza znacznie pogarsza warunki wymiany ciepła  
  para-woda chłodząca, przez co ciśnienie i temperatura wody  
  chłodzącej  rosną a spada wartość temperatury wody na  
  wylocie ze skraplacza, co w sumie podnosi wartość spiętrzenia  
  temperatury. Szacuje się, że na zmianę spiętrzenia temperatur  
  w skraplaczu (wzrost różnicy między temperaturami) w 70%  
  mają wpływ zanieczyszczenia rurek osadami, a 30 %   
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  nieszczelności [17].
 2) Przechłodzenie kondensatu. Przechodząca przez kolejne  
  rzędy rurek para, a później mieszanina parowo-wodna, obniża  
  swe ciśnienie, zmniejszając tym samym temperaturę nasycenia.  
  Dodatkowo zwiększone koncentracje zasysanego powietrza,  
  zgodnie z prawem Daltona (jeśli poszczególne składniki  
  mieszaniny gazów nie wchodzą wzajemnie w reakcje chemiczną  
  to ogólne ciśnienie mieszaniny równa się sumie ciśnień  
  cząstkowych poszczególnych składników), zmniejszają  
  ciśnienie cząstkowe pary [13, 15]. Efekt tego jest taki, iż  
  pogłębia się różnica między temperaturą nasycenia pary  
  wlotowej do skraplacza a temperaturą kondensatu  
  opuszczającego skraplacz. Przechłodzenie skroplin sprzyja  
  przenikaniu tlenu do skroplin, co dodatkowo dorzuca  
  jeszcze jeden argument przeciw duetowi  
  powietrze-przechłodzone skropliny. Nie wspominając już  
  o energii cieplnej niepotrzebnie odprowadzonej z wodą  
  chłodzącądo atmosfery, które to straty niwelowane muszą  
  być przez układ podgrzewu regeneracyjnego lub bezpo- 
  średnio poprzez energię dostarczoną w kotle. 
 3) Zawartość tlenu w skroplinach, decydująca o trwałości  
  instalacji (w kontekście korozyjności).
 4) Ciśnienie w przestrzeni parowej skraplacza, które ma  
  największy wpływ na sprawność turbiny.

Systematyka i  preferencje

 Dotychczasowe rozważania prowadzą tylko do jednego wniosku – ilość 
powietrza oraz innych gazów, z wyjątkiem pary wodnej, należy w miarę możliwości 
redukować, a wielkość próżni w skraplaczu utrzymywać na określonym/opty-
malnym poziomie. Składniki te muszą być usuwane z medium roboczego pod-
czas całego procesu pracy. Dla prawidłowej eksploatacji skraplacza, a więc  
i całego obiegu cieplnego, szczególnie ważne jest wytworzenie wystarczająco sil-
nego podciśnienia, dzięki któremu skutecznie usuniemy balast, a z drugiej strony 
szybko i skutecznie wytworzymy próżnię przy rozruchu [9]. Stąd wynikają główne 
zadania, jakie są stawiane systemowi ewakuacji powietrza ze skraplacza:

wyciąg gazów inertnych, głównie powietrza,•	
wyciąg gazów chemicznie aktywnych, będących ubocznym produktem •	
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obróbki wody w całym obiegu,
zminimalizowanie przedostawania się tlenu do kondensatu, jako źródła •	
korozji w pompach i układach kondensatu głównego (dodatkowa uwaga – 
zwiększa się rozpuszczalność tlenu w niższych temperaturach),
zapobieganie przechłodzenia spowodowane obecnością powietrza obniżające •	
temperaturę nasycenia pary,
szybkie wytworzenie podciśnienia zarówno w przestrzeni parowej kon-•	
densatora, ale też w części układu przepływowego turbiny i kolejnych   
przestrzeniach parowych rurociągów, wymienników regeneracji niskoprężnej 
dla trybu  rozruchu turbiny.

 Urządzenia do wytworzenia, utrzymywania lub wspomagania odpowie-
dniej próżni w skraplaczu, oprócz opisywanych powyżej funkcji, nie dość, że są 
w siłowniach/blokach kondensacyjnych  urządzeniami wymaganymi zapisami 
przedmiotowych norm i przepisów, to dodatkowo wchodzą w skład niezwykle 
istotnego, z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji, systemu zabezpieczenia 
turbiny, a precyzyjniej - są elementem układu zabezpieczenia przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia pary na wylocie z turbiny i spadkiem próżni w skraplaczu 
[26].
 W wytycznych normy EN45510 części 6-3 [22], dotyczącej wyposażenia 
elektrowni, która to część poświęcona jest skraplaczom, w warunkach techni- 
cznych dostaw wymagana jest specyfikacja systemu wyciągu i usuwania  
powietrzaz przestrzeni skraplacza. Wprawdzie norma nie narzuca konkretnych 
rozwiązań technicznych, zostawiając miejsce na „wyrażenie własnych prefe-
rencji”, to w praktyce wybór podstawowych urządzeń temu dedykowanych jest 
stosunkowo niewielki. Do dyspozycji mamy strumienice, pompy próżniowe 
i wentylatory. Gdy jednak uwzględnimy różne ich konfiguracje, to już tak marnie 
to nie wygląda i jest w  czym wybierać. Przyzwoitość nakazuje, aby przy okazji 
tego tematu zamieścić krótką notę maszynoznawczą. 
 
Strumienice

 Strumienice zasadniczo dzielimy na dwie grupy: iniektory i ejektory.  
Iniektory (strumienice o dużym stosunku rozprężania i małym sprężania) służą 
do wtłaczania cieczy, gazu lub pary do obszaru o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie 
atmosferyczne. Ejektory (strumienice o dużym stosunku rozprężania i sprężania) 
służą do zasysania z obszarów o dowolnym ciśnieniu i przenoszeniu w obszar  
nadciśnienia. Zatem w naszych rozważania ograniczymy do ejektorów. Ejektory 
nie mają żadnych ruchomych mechanizmów, a jako czynnik roboczy występuje  
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w nich energia kinetyczna strumienia gazu lub cieczy, przenoszona bezpośrednio 
do pompowanego czynnika roboczego. Wskutek braku mechanizmów  
ruchomych są to przyrządy proste w obsłudze i konserwacji, przez co, ze  
wszystkich typów sprężarek, są najtańsze i najpewniejsze, gdyż  
pozbawione jakichkolwiek części ruchomych [1]. Wadę ich stanowi natomiast  
bardzo mała sprawność wynosząca zaledwie 5-20% . W związku z tym ejektory  
wykorzystywane są tylko jako urządzenia pomocnicze, i to w takich warunkach, 
w których można liczyć się z dużym rozchodem czynnika roboczego. Czynnikiem 
roboczym w ejektorach może być strumień wody, pary, powietrza lub innego 
czynnika gazowego lub ciekłego. W energetyce jednak zastosowanie mają tylko 
smoczki parowe i wodne. 

 Aby układ pracował poprawnie muszą być spełnione wszystkie założenia 
projektowe (zakres pracy strumienic jest mało elastyczny). W przypadku  
strumienic parowych para motywująca o dość wysokich parametrach  
(wysokie ciśnienie ze stopień suchości 100%) musi być dostarczana w sposób 
ciągły i niezakłócony z określoną wydajnością.

 Strumienice to urządzenia do zasysania i podnoszenia ośrodków 
płynnych (cieczy, gazów i par) wykorzystujące zjawisko Venturiego. Doprowadzony 
pod ciśnieniem strumień czynnika roboczego rozpręża się w dyszy i wpadając  
z dużą prędkością do komory strumienicy wywołuje w niej podciśnienie, wskutek 
którego napływa do niej pompowany czynnik roboczy.  W komorze oba czyn-
niki mieszają się, przy czym czynnikowi zasysanemu udziela się przyspieszenie  
kosztem energii czynnika roboczego. W dyfuzorze część energii kinetycznej 
mieszaniny zamienia się w ciśnienie wypychające ją do rurociągu odpływowego. 
Kilkadziesiąt lat temu cieszyły się dużą popularnością na maszyno- 
wniach. Dostrzegano wtedy duże zalety w stosunku do strumienic wodnych  
(dwufazowych), stanowiąc po dzień dzisiejszy jeszcze najczęściej używany  
rodzaj pomp usuwających powietrze z układu. Obliczenia konstrukcyjne  
i eksploatacyjne ejektorów są dość zawiłe. W wielu przypadkach przy ich  
projektowaniu operuje się wciąż wzorami empirycznymi. 

Energia z … próżni

Rys. 5.
Schemat strumienicy



208

Energia z … próżni

Rys. 6. Schemat ideowy układu z strumienica 
 parowa dwu stopniową

Rys. 6. 
Przemiany termodynamiczne czynników 
w strumienicy. Wykres i-s [12]

Jako że autor jest pracownikiem  
Pracowni Cieplnej Wydziału  
Projektowo-Technologicznego 
ZRE Katowice SA,  przynajmniej  
w tym miejscu nie może się obyć bez 
odwołania do wykresu i-s. Rys. 7.  
przedstawia przemiany termody-
namiczne zachodzące w strumienicy.  
Krzywą Be2 – D3 zobrazowano pro-
ces mieszania się dla strumienia 
zasilającego , krzywą Zs2-D3 mieszanie  
dla strumienia zasysanego. Punkt 
D3 jest punktem końcowym miesza-
nia, natomiast punkt Dt punktem 

końcowym z uwzględnieniem przyrostu entropii zachodzącego w dyfuzorze. 
Punkt Ae1 określa stan początkowy pary zasilającej.
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W starszych turbozespołach  używano ejektorów zasilanych wodą. Była to woda  
o parametrach 6-7 atm, najczęściej pochodząca z układu wody chłodzącej.  
Z uwagi na potrzebę dużych jej ilości, nawet do 10% zapotrzebowania wody 
chłodzącej, prawie w ogóle się już ich nie stosuje. Powszechnie natomiast  
zastosowanie znalazły ze względu na prostotę budowy i wygodę w eksploatacji 
ejektory parowe, zwane smoczkami parowymi. Zasilane parą świeżą pobieraną 
z głównego dopływu do turbiny. Ciśnienie robocze pary dla ejektorów obniża  
się zaworem redukcyjnym do 8-12 at, również dlatego, aby jak najdłużej utrzymać 
próżnię w skraplaczu przy spadku ciśnieniami pary świeżej. Dla osiągnięcia 
jak największej próżni, przy możliwie  małym zużyciu pary, skraplacze turbin 
zaopatruje się w dwu- a nawet trzystopniowe ejektory pracujące szeregowo. 
Ponieważ wraz z zassanymi ze skraplacza powietrzem i oparami sprężyć trzeba 
do ciśnienia atmosferycznego również rozprężoną parę roboczą, ejektory parowe 
powinny być wykonane co najmniej jako dwustopniowe. W poszczególnych  
stopniach, w zależności od wielkości urządzenia, pracuje jedna lub równolegle 
dwie, a nawet trzy dysze parowe. Dla przykładu w tabeli 2 zestawiono osiągane 
wartości ciśnienia ssania i konsumpcji pary w zależności od ilości stopni sprężania. 

Bardzo często skraplacze turbin zaopatruje się również w oddzielne ejektory 
rozruchowe.

Zużycie pary na potrzeby ejektorów wynosi przy małych turbinach ok.1,5%  
ogólnego zużycia pary przez turbozespół, przy dużych jednostkach spada  
on do 1,0 a nawet 0,6% . Podgrzanie skroplin w skraplaczach ejektorów  
parowych wynosi zwykle ok 5-6 °C.

Zarówno w układach z wykorzystaniem strumienic jak i pomp próżniowych  
Aby uzyskać niską próżnię zastosowanie jednej strumienicy nie jest możliwe. 
Muszą to być układy wielostopniowe 

Tab. 2.  Osiągane wartości ciśnień w zależności od ilości stopni sprężania.  

Ilość stopni
sprężania

Ciśnienie robocze ssania Zużycie pary na każdy 
kilogram odprowadzonego 

powietrza

1 200 – 100 Tr * 4 – 8 kg

2 60 – 400 Tr 15-20 kg

3 20 – 5 Tr 18-25 kg

4 3 - 0.5 Tr 20-100 kg

*1Tr=1mmHg=133,3244Pa
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Pompy próżniowe

Rys. 8. Zasada działania pompy próżniowej

Rys. 9. Schemat ideowy układu 
 z pompa próżniową

Zaletą samych pomp próżniowych 
jest to, że nie wykorzystuje się  
cennej pary/cieczy do napędu, przez 
co produkt wylotowy nie musi być  
dodatkowo odseparowywany 
 (posiadają  możliwość pompowania fazy 
ciekłej), ma stosunkowe niskie straty 
wywołane tarciem, przez co wymaga 
małej mocy napędowej dla dużych 
natężeń przepływu objętościowego, 
a ponadto mogą być uruchamiane 
natychmiast. Zasadę działania pompy 
próżniowej z pierścieniem cieczowym  
przedstawiono na rys.8.

Obracający się wirnik jest mimośrodowo 
osadzony względem okrągłego  
korpusu. Elementy te są częściowo 
zalane tzw.  cieczą sprężającą. Wraz 
z obrotem wirnika i wskutek działania 
siły odśrodkowej, wirująca ciecz  
gromadzi się po zewnętrznej stronie 
wirnika w kierunku korpusu, 
tworząc swego rodzaju pierścień 

wodny, opróżniając komorę wirnika. Gdy ciecz sprężająca wycofuje się  
z komory wirnika, zostaje zastąpiona powietrzem wciąganym przez otwór  
wlotowy w nieruchomym stożku, który jest połączony z wlotem pompy. 
Kiedy wirnik wykona obrót o 360°, a ciecz sprężająca jest wtłoczona przez  
korpus z powrotem do komory wirnika, powietrze, które wypełniało komorę, jest 
sprężane i wtłaczane przez otwory odprowadzające do wylotu. Zwężający się  
korpus wtłacza ciecz sprężającą z powrotem do komory wirnika, aż do jej  
ponownego wypełnienia. Cykl ten odbywa się podczas każdego obrotu wirnika.  
Ciecz uszczelniająca jest odprowadzana z usuwanym gazem do kolektora  
kolejnego stopnia pompy, bądź bezpośrednio do separatora.
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Sprężarki i wentylatory mechaniczne

Rys. 10. Schemat ideowy układu  
 z wyciągiem wentylatorowym

Prześlizgując się przez tematykę sprężarek 
i wentylatorów, wystarczy podać, iż  
wprawiany silnikiem elektrycznym w ruch 
obrotowy wirnik, wytwarza ciągły przepływ 
czynnika, nadając mu jednocześnie przyrost  
ciśnienia statycznego i energii kinetycznej 
[27,28]. Są to urządzenia o wysokiej 
sprawności, jednak ich wymagania ruchowe 
i wrażliwość na zawilgocenie zazwyczaj 
dyskwalifikują wykorzystanie ich w ciągłej  
i bezawaryjnej pracy.  Nie znaczy to jednak, 
że  rozwiązanie to nie ma zastosowania.  
Wykorzystuje się je z powodzeniem do  
wyciągu mieszaniny parowo-powietrznej  
ze znacznie mniejszych przestrzeni  
i mniejszym obciążeniu parowym, jak np. 
chłodnice oparów z dławnic. 

Pompy powietrzne 

 Pompy praktycznie już wycofane z eksploatacji. Oparte na wynalazku 
J. Watta, były niczym innym jak pompą tłokową, która przy ruchu tłoka w dół 
zasysała mieszaninę parowo-powietrzną z kondensatora, przy ruchu w górę 
sprężała mieszaninę, z której  systemem zaworów ewakuowana była na zewnątrz,  
a skroplona i zgromadzona w dolnych częściach urządzenia woda kierowana 
była z powrotem do obiegu.

Układ kombinowany 
Pompy próżniowe ze strumienicą powietrzną 

 Dość karkołomny układ technologiczny, ale z drugiej strony jakże  
intuicyjny, bo z założenia medium napędzającym jest powietrze atmosferyczne. 
Niestety ruch powietrza jest wymuszony poprzez pompę próżniową napędzaną 
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silnikiem elektrycznym. Innymi słowy -  wprawiamy w  ruch powietrze, aby zasiliło 
strumienicę. Zaletami tego układu jest praktycznie zanik zagrożeń wystąpienia 
kawitacji, brak wymogów źródła pary do napędu układu i uzyskiwanie stosunkowo 
 wysokiej siły ssącej. Niestety wadą  jest  niska efektywność, podyktowana tym, że 
mając dwa urządzenia, powietrze ssące wytworzone przez pompę jest zużywane 
wyłącznie do napędu strumienicy, a pogorszenie się ciśnienia wytwarzanego 
 przez pompę próżniową  gwałtownie odbija się na pogorszeniu zdolności 
ssącej całego układu. Wprawdzie istnieje możliwość zasysania z przestrzeni 
parowej kondensatora głównego zarówno poprzez komorę ssawną strumienicy  
powietrznej, jak i bezpośrednio przez pompę próżniową, jednak jest to możliwe  
w reżimach niskich obciążeń.

Pompa próżniowa ze strumienicą parową
 Układ składa się ze strumienicy pary zasilanej parą wraz z pompą 
próżniową. Poprzez komorę ssawną zasysa z przestrzeni kondensatora 
mieszankę, która jest kierowana do kondensatora pośredniego. Skropliny  
z tego kondensatora kierowane są do kondensatora głównego, a powietrze  
odsysane poprzez pompę próżniową. Jest to układ o podobnym działaniu jak układ 
ze strumienicą powietrzną, jednak tutaj dodatkowym wsparciem, oprócz ssącej 
siły strumienia pary, jest kondensująca się mieszanina parowo-powietrzna,  
a co za tym idzie (po odprowadzeniu skroplin) mniejsze obciążenie samej pompy 
próżniowej skutkujące mniejszymi poborami mocy - co jest jego istotną zaletą. 
Układ ten jest układem zaliczanym do układów  o wysokiej skuteczności.

Rys. 11. Schemat ideowy układu pompy próżniowej ze strumienicą parową  (po lewej), pompy próżniowej  
 ze strumienicą powietrzną (po prawej)
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Pompa Westinghouse-Leblanca
 Do wirującego wirnika napędzanego silnikiem elektrycznym dopływa 
woda. Odrzucona siłą odśrodkową z dużą prędkością spływa w postaci cienkich 
warstw (drobnych strumyków) do komory roboczej. Spływające warstwy wody 
unoszą powietrze, zasysając z rurociągu ssawnego połączonego z kondensatorem 
mieszaninę powietrzno-parową. Mieszanina wody i powietrza jest odprowadzana 
na zewnątrz.

Układ hybrydowy – pompa próżniowa ze strumienicą powietrzną
 Układy hybrydowe – jest to szczególne rozwiązanie układu kombino-
wanego, niemal podobnego do pompy próżniowej ze strumienicą powietrzną,  
z tą subtelną różnicą, że zamontowana pompa próżniowa i strumienica na jej 
ssaniu wspólnie pracują na wyciąg powietrza z przestrzeni skraplacza.

Rys. 12. Schemat ideowy układu z pompą  Westinghouse-Leblanca

Rys. 13. Schemat ideowy układu hybrydowego
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Co by tu jeszcze poprawić?

 Urządzenia wyciągowe zasysają ze skraplacza wraz z powietrzem opary, 
których udział w mieszaninie, zgodnie z prawem Daltona, jest proporcjonalny 
do ciśnienia cząstkowego pary w skraplaczu. Dąży się do tego, aby udział  
wagowy powietrza był jak największy, tj. aby ciśnienie cząstkowe powietrza było 
jak największe. Dlatego, aby udział oparów w zasysanej mieszaninie obniżyć, po 
pierwsze króciec ssawny ekshaustorów umieszcza się w tej części skraplacza,  
w której panuje najniższa temperatura, a jeśli i to jest niewystarczające,  
dodatkowo obniża się temperaturę mieszaniny. Szczególnie większe jednostki 
kondensujące mają konstrukcyjnie wydzieloną sekcję dodatkowych powierzchni 
 wymiany (rurek schładzających), zwaną chłodnicą powietrza. Jest to strefa,  
w której stężenie gazów inertnych (powietrza) jest największe w całym  
kondensatorze, a zachodzące tam zjawiska pomagają kondensować resztki 
pary. Chłodnice powietrza kondensatora połączone są z kolektorem zbiorczym 
gazów inertnych, skąd gazy dalej ewakuuje się przez smoczki parowe, smoczki  
dwufazowe lub ostatnio pompy próżniowe [19]. W przypadku jednostek mniejszych, 
ochładzanie powietrza (podnoszenie ciśnienia  cząstkowego) realizuje się  
poprzez chłodzenie mieszanki parowo-powietrznej zimnym kondensatem.  
Przy stałym ciśnieniu całkowitym mieszanki, ciśnienie cząstkowe maleje, a część 
pary zawartej w mieszance skrapla się. Przechłodzenie powietrza utrzymuje się 

Rys. 14. Instalacja układu hybrydowego [29]
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w granicach 3 ÷ 4°C. W tych warunkach, razem z powietrzem, usuwa się 2 ÷ 3 kg 
pary na 1 kg powietrza.

Energia z próżni? – zyski z próżni!

 Praktyka pokazuje, że  najbardziej efektywne i niezawodne są jednak 
 systemy z pompami próżniowymi, czy to w układzie dedykowanym czy też  
hybrydowym ze wspomaganiem strumienicy.  Do głównych zalet eksploatacyj- 
nych, stawiających pompy próżniowe  na pierwszym miejscu, przed układami  
strumienicowymi, wymienia się:

szybki rozruch - pompa ewakuuje powietrze ze skraplacza natychmiast po •	
naciśnięciu włącznika, niezależnie od ciśnienia pary,
dostosowanie się do ciśnienia w skraplaczu - użycie tej samej wody, która •	
chłodzi skraplacz, a jednocześnie jest wykorzystywana w pompie, powoduje, 
że osiągi pompy zawsze pokrywają się z potrzebami układu próżniowego 
turbiny,
wysoka wydajność pompy nie zmieniająca się z pogorszającą się szczelnością •	
układu,
niskie koszty inwestycyjne - zastosowane wyłącznie w agregatach pom-•	
powych dysze do wstępnego schłodzenia zasysanych oparów na dopływie  
do pompy zmniejszają objętość dopływających oparów; pozwala to na  
zastosowanie mniejszych, a więc i tańszych pomp próżniowych,
spełnienie wymogów ochrony środowiska - pompa próżniowa charakteryzuje  •	
się cichą pracą spełniającą wymogi norm odnośnie poziomu hałasu;  
ponadto powietrze wypływające z pompy charakteryzuje się niską 
temperaturą, co nie doprowadza praktycznie do powstawania oporów,
proste włączenie się do układu automatyki bloku,•	
prosta obsługa serwisowa - przy tylko jednej ruchomej części (wirnik) •	
obsługa pompy ogranicza się tylko do okresowych przeglądów.

Na rys. 15 i 16 oraz w tabeli 3 zestawiono różne wskaźniki eksploatacyjne  
i finansowe, które nie pozostawiają wątpliwości nad wyższością zastosowania 
układu z pompą próżniową, bądź układu hybrydowego.
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Rys. 15. 
Porównanie wydajności odsysania powietrza 
w zależności od rozwiązań dla danego 
ciśnienia w skraplaczu

Rys. 16. 
Charakterystyki pracy pomp próżniowych:1-ejektor parowy, 
2-ejektor wodny, 3- pompa próżniowa, 4- układ szeregowy 
ejektora wodnego i pompy próżniowej [1]

Tab. 3.  Przykład zestawienia średniorocznych kosztów eksploatacyjnych strumienic parowych 
 z pompami próżniowymi w USA[30]

Koszt 1-godzinnej eksploatacji w USA – dane archiwalne

Wysokość próżni 508 mmHg 609 mmHg 660 mmHg 711 mmHg

Strumienica parowa 4,50 $ 8,25 $ 16,50 $ 12,50 $

Pompa próżniowa 0,76 $ 1,35 $ 1,66 $ 3,69 $

Wskaźnik 5,92 : 1 6,1 : 1 9,9 :1 3,39 :1

Oczywiście takich zaleceń i sugestii nie można traktować jako jedynie słusznej, 
prawdy objawionej. Każdy układ, każdy blok, każdy system energetyczny, każda 
modernizacja wymaga rzetelnej analizy kosztów. Wymaga to uwzględnienia 
całego procesu technologicznego i jego podstawowych charakterystyk.    
Na rys. 17 porównano podział kosztów eksploatacyjnych układu ze strumienicą  
z układem hybrydowym. W analizie tej nie uwzględniono kosztów inwestycyjnych. 
Natomiast wyraźnie widać, że koszty w eksploatacji układów hybrydowych  
są mniejsze o około 65%.   



217

Energia z … próżni

Rys. 17. 
Porównanie podziału kosztów 
 dla systemu ze strumienica
i systemu hybrydowego

Nie tylko teoria

 W 2012 ZRE Katowice SA na bloku z turbiną 10CK60, realizując zadanie  
p.t. „Modernizacja turbozespołu TG1 dla Jednostki Wytwórczej OZE  
w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II”, w ramach którego wchodziło  
wiele zadań modernizacyjnych, podejmowała się  modernizacji układu 
próżniowego, polegającej na zastąpieniu smoczków parowych agregatami pomp 
próżniowych typu AT1006.  

Rys. 18. Smoczki parowe w El. Jaworzno II (zdj. po prawej), miejsce po demontażu smoczków  
 parowych w El. Jaworzno II (zdj. po lewej)
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 Tego typu modernizacje nie są rzadkością, i jeżeli dostępne środki  
inwestycyjne na to pozwalają, jest to zakres, który warto uwzględnić przy okazji 
większej modernizacji istniejących bloków. Z powodzeniem podejmowane są 
próby znacznego przedłużania żywotności bloków,  do 350 czy nawet 370 tyś. 
godzin. Nierzadko wymianie podlegają  główne rurociągi parowe,  które w naszej 
ocenie są dobrą okazją również i do uporządkowania systemu próżniowego 
i modernizacji polegającej na zamianie popularnych smoczków parowych 
wysokosprawnymi agregatami pomp próżniowych. ZRE Katowice SA są  firmą 
posiadającą potencjał i doświadczenie, pozwalający w sposób kompleksowy 
podjęcia się takiej tematyki.   

 Podsumowując - niech artykuł ten będzie zachętą do odważniejszego 
poszerzania zakresów modernizacji istniejących bloków o zadania polegające na 
zastąpieniu układu smoczków parowych pompami próżniowymi. Mam nadzieję, 
że udało się przekazać, jak duże znaczenie ma układ próżniowy, który nie zawsze 
się uwzględnia, mimo, że inwestycje w tym kierunku, mogą przynieś konkretne 
zyski. Tym bardziej, że jak donoszą naukowcy, dosłowne rozumienie otrzymywania  
energii z próżni jest jeszcze poza naszym zasięgiem i przez najbliższe lata 
jesteśmy skazani na „prawie” próżnię w skraplaczu, dzięki której wykorzystamy 
jeszcze efektywniej doprowadzoną w paliwie energię. 

Rys. 19. Zabudowa pompy AT1006 w El. Jaworzno II



219

Energia z … próżni

Bibliografia

[1] W. Szuman „Urządzenia pomocnicze elektrowni parowych”, Wydawnictwo Naukowo –  
 Techniczne, Warszawa 1962.
[2] T. Słupik „Zasady optymalnej pracy skraplaczy i wymienników ciepła” Konferencja Sz 
 koleniowa Zakładu Techniki Cieplnej „Optymalizacja procesów energetycznych – dobra  
 praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle” 23-25 kwietnia 2012r. Bronisławów,  
 „Energopomiar” Sp. zo.o. Zakład Techniki Cieplnej. 
[3] J. Sokołow, N. Zinger „Strumienice”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne,  
 Warszawa 1965.
[4] H. Stańczyk, „Eksploatacja elektrowni parowych”, Państwowe Wydawnictwa Techniczne,  
 Warszawa 1957
[5] A. Hernas, J. Dobrzański „Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych”,  
 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
[6] T. Słupik „Zasady optymalnej pracy skraplaczy i wymienników ciepła”  Energetyka” -  
 wrzesień 2012
[7] K. Dembiński, „Poprawa efektywności energetycznej bloku w zakresie  układów  
 pomocniczych. OmówienIe modernizacji pompowni wody chłodzącej w jednej z polskich 
 elektrowni”, I Konferencja ZRE Katowice S.A. „Doświadczenie i innowacyjność – odpowiedź  
 na zmieniające się kierunki remontów i modernizacji w energetyce”, Wisła,  
 02-04 kwiecień 2014 
[8] A. Salij, J. C. Stępień „Praca skraplaczy turbinowych w układach cieplnych bloków energe 
 tycznych „, Wydawnictwo KAPPRINT, Lublin 2013
[9] K. Kosowski „ Steam and gas turbines with examples of Alstom technology”,  
 Alstom Power Sp. z o.o. 2007
[10] Janiczek R. “Eksploatacja elektrowni parowych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,  
 Warszawa 1980.
[11] Chudziński J. (red.) „Poradnik termoenergetyka” , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,  
 Warszawa 1965.
[12] Goliński J., Troskolański A. „Strumienice. Teoria i konstrukcja” , Wydawnictwa Naukowo- 
 Techniczne, Warszawa 1979.
[13] T. Hobler „Dyfuzyjny ruch masy i absorbery”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,  
 Warszawa 1976.
[14] M. Serwinski , „Zasady inżynierii chemicznej. Operacje jednostkowe”,  
 Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
[15] S. Bieskow „ Chemiczne obliczenia technologiczne” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,  
 Warszawa 1966.
[16] W. Jędral „Pompy wirowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
[17] C. Folwarczny, E. Magiera „Wpływ nieszczelności powietrznej w układach próżniowych  
 turbin parowych na pracę elektrowni i metodyka lokalizacji nieszczelności”, „Energetyka”  
 nr10 Rocznik 1985, Wydawnictwo NOT SIGMA,
[18] K. Dembiński  ”Tablica zależności parametrów pracy części NP i układu skraplania turbiny  
 TG-9 3 PKE S.A. Elektrownia Łaziska , [materiały niepublikowane], Katowice 2003
[19] R. Matysko, D. Butrymowicz, M. Trela „Propozycja podstawowej bazy wiedzy dla  
 diagnostycznego sytemu eksperckiego układu regeneracji i skraplacza parowej siłowni  
 cieplnej”, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, 2008 
[20] J. Badur „Rozwój pojęcia energii”, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,  
 Gdańsk 2009



220

Energia z … próżni

[21] T. Chmielniak, H. Łukowicz, W. Wróblewski, S. Dykas, W. Wilczewski „Metoda kontroli  
 pracy układu chłodzenia” , „Energetyka” nr12 Rocznik 1997, Wydawnictwo NOT SIGMA
[22] Norma PN-EN 45510-6-3:2010 „Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni.  
 Część 6-3. Urządzenia pomocnicze turbin – Skraplacze”, Polski Komitet Normalizacyjny. 
[23] A. Jakubik „Uszkodzenia niemechaniczne urządzeń cieplnych elektrowni”, Wydawnictwa  
 Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974
[24] J. Dobosiewicz „Awaryjność skraplaczy turbin parowych” , „Energetyka” nr11 Rocznik  
 1994, Wydawnictwo NOT SIGMA
[25] E. Zbroińska-Szczechura, J. Dobosiewicz, „Diagnostyka materiałowa i cieplna skraplaczy”  
 „Energetyka” nr3 Rocznik 2000, SEP COSiW Warszawa
[26] Norma IEC 45-1”Turbiny parowe. Wymagania”, Międzynarodowa Komisja  
 Elektrotechniczna 1994
[27] S. Kuczewski „Wentylatory”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978
[28] E. Tuliszka, „Sprężarki, dmuchawy i wentylatory” , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,  
 Warszawa 1969
[29] A. Gizicki, „Pompy próżniowe zastępują smoczki parowe w nowych projektach energetyki”,  
 Pompy - pompownie, nr 2/2013 , ZDBiP CEDOS Sp. z o.o. Świdnica
[30] E. Foisy, M. Munkittrick, „Energy comparison vacuum producing equipment – mechanical  
 vacuum pumps vs. steam ejectors”, Fourth Industrial Energy Technology Conference,  
 Houston, Nash Engineering Company, Texas 1982.











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 
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