
Wykład 4

NIEZAWODNOŚĆ
Dr inż. Piotr Świtalski



EKSPLOATACJA, czyli:

EKSPLOATACJA - użytkowanie maszyn

i urządzeń od ich uruchomienia do zużycia.

UTRZYMANIE RUCHU – działania o charakterze technicznym i 

organizacyjnym mające na celu zapewnienie wykonywanie 

zadanych funkcji urządzeniom i maszynom.

NADZÓR STANU TECHNICZNEGO – kontrola i oddziaływanie 

na stan techniczny maszyn i urządzeń.



EKSPLOATACJA POMP

Dlaczego pompy?

> Pompy są najliczniej w technice występującymi maszynami ustępując 

jedynie silnikom elektrycznym. 

> Pompy są odpowiedzialne za sprawne i bezawaryjne działanie 

systemów transportu cieczy we wszystkich dziedzinach techniki. 

> POMPY W EKSPLOATACJI REPREZENTUJĄ najlepiej WSZYSTKIE 

MASZYNY ENERGETYCZNE

Trzy priorytety techniki pompowej, a więc też w eksploatacji:

> efektywność energetyczna – przedmiot odrębnego wykładu >POMPY-

mają największy udział w zużyciu energii

> niezawodność – przedmiot wykładu >POMPY – decydują o powodzeniu 

działania systemów

> bezpieczeństwo – POMPY – zapobiegają katastrofom



EKSPLOATACJA POMP                  znaczenie niezawodności

Analiza kosztów                     stan i poziom wiedzy- USA rafinerie, elektrownie

Unscheduled downtime is the biggest performance issue facing the manu-

facturing industries. According to an oil & gas industry executive, one hour of 

unscheduled downtime at his organization cost upward of $1 million ─ that 

means every precious minute waiting for data to make a decision costs in 

excess of $16,000. 

Florjancić za EPAT

Paula Hollywood

J. Dwojak, Opole



EKSPLOATACJA POMP Najczęściej spotykane niesprawności
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EKSPLOATACJA POMP        przyczyny niesprawności

PARAMETRY i regulacja
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EKSPLOATACJA POMP                  przyczyny niesprawności

PARAMETRY, regulacja
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EKSPLOATACJA POMP

przyczyny niesprawności

PARAMETRY i regulacja
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EKSPLOATACJA POMP
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Faza uruchamiania czas

ZDARZENIA W FUNKCJI CZASU

parametry

drgania

zatarcia

awarie

Krzywa wannowa



EKSPLOATACJA POMP

Usterki, niesprawności awarie

dławnice łożyskowanie



EKSPLOATACJA POMP

Specyfika pomp

Niszczenie w obszarze cieczy pompowanej 

Erozja               Korozja                  Kawitacja
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EKSPLOATACJA POMP

KAWITACJA
Kawitacja i zdolność ssania pomp (NPSH) – osobny wykład



KAWITACJA

EKSPLOATACJA POMP

Kawitacja w pompie objawia się:

- spadkiem parametrów,

- hałasem

- drganiami

(w stopniu zależnym od stadium

rozwoju)



Zasada: nie interweniuj bez potrzeby!

REALIA:

- trwałość pomp co najmniej 20 lat

- niezawodność – parametr MTBF (praca „bezusterkowa”) 3 do 9 lat

Interwencje uzasadnione (zatrzymanie > remont)   

przyczyny nagłe lub stopniowe pogorszenie

1. Zagrożenie bezpieczeństwa !!! 

2. Zagrożenie dla procesu !

3. Pogorszenie procesu >ekonomia

4. Spadek sprawności (efektywności energetycznej ) >ekonomia

EKSPLOATACJA POMP

w następnym wykładzie:



EKSPLOATACJA POMP    przykład

Konsekwencje:

-stopniowe pogarszanie parametrów >>remont

Erozja w szczelinach

hv

Erozja, korozja, kawitacja 

hh

Erozja, korozja, kawitacja są głównymi

przyczynami:

obniżenia charakterystyki H(Q)

i spadku sprawności pompy

DH



EKSPLOATACJA POMP  przykład

Konsekwencje:

-stopniowe pogarszanie parametrów,

-remont

Erozja, korozja, kawitacja są głównymi

przyczynami:

obniżenia charakterystyki H(Q)

i spadku sprawności pompy

płaska
stroma
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D Q
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Stopień obniżenia wydajności

pompy zależy od stromości 

charakterystyk 

O stanie pompy świadczy 

stopień obniżenia sprawności




