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Uszkodzenie sprężarki amoniaku 

1. Wstęp 

W zakładzie znajdują się trzy wirnikowe sprężarki amoniaku pracujące w połączeniu równoległym, z tym że 
zawsze jedna z nich stanowi rezerwę. Uszkodzeniu uległa sprężarka nr 2. Sprężarki są zbudowane z dwóch części 
sprężania: NC (część niskociśnieniowa), WC (część wysokociśnieniowa) napędzanych jednym silnikiem 
umieszczonym między w/w częściami sprężarki. Każda z części posiada trzy stopnie sprężania. Ponadto, w celu 
chłodzenia sprężonego amoniaku, sprężarka jest wyposażona w dwa rurowe wymienniki ciepła: na wylocie ze 
stopnia NC oraz między 2-gim a 3-cim stopniem sprężania w części WC. Sprężarki są odizolowane od układu 
amoniaku zasuwami odcinającymi (wlot) i zaworami zwrotnymi (wylot). Schemat instalacji sprężarek został 
przedstawiony na rys.1. 

 

Rys.1. Schemat układu sprężarek 

2. Okoliczności awarii 

Do awarii na sprężarce nr 2 doszło dnia 25 grudnia poprzez stwierdzenie znacznego ubytku oleju (ok.700 litrów) 
w zbiorniku oleju. Na tej podstawie podjęto decyzję o przekazaniu sprężarki do przeglądu. Sprężarka nr 2, 
podczas stwierdzenia wycieku oleju, była w postoju (w stanie gotowości), do którego została odstawiona dnia 10 
grudnia. Z uwagi na brak widocznego przecieku oleju na zewnątrz sprężarki/instalacji, Użytkownik, w celu 
określenia przyczyn wycieku oleju, zdemontował część WC i NC. Po wykonaniu badań wizualnych, stwierdzono, 
że olej znajduje się w chłodnicy amoniaku (po stronie amoniaku) pomiędzy częścią WC i NC. 

3. Obraz uszkodzeń 

Podczas wykonanych oględzin zdemontowanych części sprężarki, prócz faktu dużej utraty oleju ze zbiornika 
oleju, stwierdzono następujące uszkodzenia/nieprawidłowości: 

 Uszkodzenie w postaci pęknięcia umiejscowionego na drugim stopniu sprężu części NC na powierzchni 
doczołowej, przylegającej do powierzchni komory wylotowej amoniaku za 2-gim stopniem sprężania. 
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Pękniecie było ukierunkowane po obwodzie kierownicy między otworami i posiada charakter 
rozwarstwienia (pęknięcie równoległe do płaszczyzny – w tym przypadku do powierzchni zewnętrznej 
kierownicy (rys.2). 

  

Rys.2. Umiejscowienie pęknięcia na kierownicy 2-ego stopnia sprężu części NC – na czerwono zaznaczono 
powierzchnię z pęknięciem widoczną na powyższych zdjęciach. 

 

 Podczas oględzin zauważono również, że powierzchnia wewnętrzna korpusów zewnętrznych posiada 
mechaniczne uszkodzenia w postaci rys ukierunkowanych osiowo. Dodatkowo stwierdzono, że 
powierzchnia zewnętrza korpusu WC posiada niewłaściwe „zaczernienia” powierzchni oraz 
przebarwienie powierzchni wewnętrznej (rys.3). 
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Na powierzchni wewnętrznej korpusu zewnętrznego 
części WC widoczne przebarwienie o ciemnej barwie. 
Ponadto stwierdza się rysy w kierunku osiowym na 
powierzchni wewnętrznej korpusu zewnętrznego. W tle 
widoczny silnik elektryczny sprężarki. 

 

Powierzchnia zewnętrzna korpusu części wysokoprężnej 
WC z widoczną uszkodzoną warstwą antykorozyjną 
„zaczernienia”. 

Rys.3. Obraz uszkodzeń korpusu zewnętrznego części WC 

4. Budowa sprężarki 

a) Podstawowy opis: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wstępie, sprężarka jest zbudowana z dwóch części WC i NC. Obydwie 
części są niemal identyczne, składają się z korpusu zewnętrznego (kadłub) oraz tzw. „beczki”, która jest 
„wkładana” osiowo do korpusu zewnętrznego. „Beczka” to wirnik z wałem oraz kierownicami, skręcone ze sobą 
tworzą korpus wewnętrzny (rys.4). Podczas demontażu, korpus wewnętrzny jest wyciągany w kierunku osiowym 
z korpusu zewnętrznego. Obydwie części sprężarki są napędzane silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię 
planetarną, która stanowi część korpusu zewnętrznego każdej części. 

a) Korpus zewnętrzy po demontażu korpusu wewnętrznego oraz przekładni planetarnej (widok od strony silnika) 
b) Korpus wewnętrzny „beczka” po demontażu wirnika (widoczne są tylko kierownice łącznie z wlotem i 

wylotem) 
Rys.4. Widok na korpus zewnętrzny oraz wewnętrzny 

 

a) b) 
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b) Układ olejowy (kolor czerwony na schemacie – rys.5): 

W stanach rozruchu i postoju olej w układzie jest pompowany przez pompę elektryczną (pomocniczą) ze 
zbiornika oleju. Podczas pracy, wyłączana jest pompa pomocnicza i włączane są dwie pompy napędzane osobno 
z przekładni planetarnych części NC i WC. Pompy zasysają olej z zbiornika olejowego wyposażonego w 
elektryczne grzałki podtrzymujące właściwą temperaturę oleju i tłoczą do wspólnego rurociągu tłocznego 
zasilającego łożyska, przekładnię i uszczelnienie pierścieniowo-ślizgowe. Powrót oleju następuje rurociągiem 
spływowym o powiększonej średnicy. Ponieważ cały układ olejowy jest zamknięty, odgazowanie (oddzielenie 
amoniaku od oleju) odbywa się w separatorze, skąd olej wraca do zbiornika oleju, a amoniak do rurociągu na 
ssaniu sprężarki.  

c) Układ gazu zaporowego (kolor pomarańczowy na schemacie – rys.5): 

Aby oddzielić olej smarujący od sprężanego amoniaku w sprężarce, została przewidziana, w tulei labiryntowej 
(dławnice), przestrzeń w kształcie pierścienia, w której ciśnienie gazu zaporowego zawsze jest o ok. 0,1÷1 bar 
wyższe niż ciśnienie gazu w przestrzeni za łożyskami (przekładania i zbiornik oleju). Gazem zaporowym jest 
amoniak pobierany z dławnicy część WC na tłoczeniu i rozprowadzany za pomocą rurociągu do pozostałych 
dławnic sprężarki. Dławienie następuje wyłącznie na uszczelnieniach labiryntowych. Gaz zaporowy, który dotarł z 
uszczelnień labiryntowych i rurociągu spływowego oleju do zbiornika oleju, zostaje odseparowany od oleju w 
separatorze po czym, przepływa do króćca ssawnego sprężarki. W przypadku wystąpienia nadwyżek gazu 
zaporowego istnieje możliwość bezpośredniego zrzutu na ssanie sprężarki. 

 

Rys.5. Schemat układów pomocniczych sprężarki 

 

5. Sekwencja zdarzeń 

1) Przed uszkodzeniem sprężarka pracowała przez ok. dwa tygodnie od dnia 27 listopada do 10 grudnia, 
kiedy została odstawiona do postoju (stan gotowości). Podczas postoju, zgodnie z dotychczasową 
praktyką, sprężarka była wypełniona amoniakiem, przy jednoczesnym otwarciu zasuwy na ssaniu, a 
układ olejowy sprężarki pracował na pompie pomocniczej. Uruchomienie z dnia 27 listopada było 
pierwszym uruchomieniem sprężarki po gruntownym remoncie. 

2) Do czasu zgłoszenia wycieku tj. do dnia 25 grudnia sprężarka była przez cały czas w postoju (w 
gotowości – wypełniona amoniakiem). Tego dnia obchodowy stwierdził ubytek oleju, który określono na 
poziomie ok. 200litrów/8godz. Ubytek oleju został zatrzymany poprzez wyłączenie elektrycznej pompy 
pomocniczej sprężarki nr 2. 

3) Z uwagi na brak stwierdzonych przecieków oleju na zewnątrz układu, Użytkownik zdecydował się na 
demontaż wpierw części NC a następnie części WC. Po demontażu stwierdzono, że olej znajduje się w 
chłodnicy amoniaku umiejscowionej między częścią WC i NC sprężarki. 
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6. Mechanizm procesu niszczenia 

1) Uszkodzenie w postaci pęknięcia umiejscowionego na drugim stopniu sprężu części NC: 

Na podstawie oględzin stwierdzono, że pęknięcie jest umiejscowione po obwodzie kierownicy. Aby takie 
pęknięcie powstało, musiałyby wystąpić siły działające w kierunku promieniowym do osi wału, co w korpusie 
wewnętrznym umieszczonym w korpusie zewnętrznym jest niemożliwe, w związku z czym, pęknięcie nie mogło 
powstać w skutek eksploatacji sprężarki. 

Ponadto wiadomo, że część NC była demontowana jako pierwsza, a sam demontaż był przeprowadzony z dużymi 
trudnościami - taka informacja została przedstawiona w czasie wywiadu z pracownikami firmy remontowej. Na 
części WC nie stwierdzono podobnych uszkodzeń. Należy zaznaczyć, iż firma ta już wielokrotnie demontowała te 
sprężarki i nigdy nie napotkano na podobne problemy! 

Biorąc pod uwagę powyższe najprawdopodobniej, przyczyną pęknięcia kierownicy były dodatkowe naprężenia, 
wywołane w czasie demontażu kompresora, kiedy to próbowano wyciągnąć korpus wewnętrzy z zewnętrznego. 

Trudności z demontażem były spowodowane wytworzeniem się podciśnienia od strony przekładni (korpus 
wewnętrzny jest wyciągany od strony przeciwnej od silnika elektrycznego), co skutecznie utrudniało wysunięcie 
korpusu wewnętrznego z zewnętrznego. Dowodem na taki stan rzeczy jest fakt, że króćce układu olejowego z 
części NC były dalej zamontowane, pomimo, że korpus wewnętrzny był już wyciągnięty (rys.6). Brak ich 
demontażu uniemożliwił dostanie się powietrza od strony przekładni planetarnej i wyrównanie ciśnienia (korpus 
wewnętrzny zachował się jak tłok w cylindrze). Wspomagającym czynnikiem były nowe uszczelnienia (sprężarka 
tuż przed awarią miała przeprowadzony gruntowny remont, w którym zostały wymienione uszczelnienia między 
korpusami), które dodatkowo zostały zalane olejem, co zwiększyło szczelność między korpusami i uniemożliwiło 
wyciągnięcie korpusu wewnętrznego zgodnie z dotychczasową praktyką. 

 

Rys.6. Część NC – widoczne zamontowane króćce układu olejowego 

 

2) Uszkodzenie korpusu zewnętrznego części WC: 

Uszkodzenia w postaci przebarwień na korpusie zewnętrznym na powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej 
dotyczy jedynie części WC. Część NC nie posada tego typu uszkodzeń.  

Podczas oględzin, Użytkownik przedstawił informację, iż korpus zewnętrzny był części WC był nagrzewany. 
Nagrzewanie zostało wykonane za pomocą palników. Najprawdopodobniej, z uwagi na duże problemy przy 
wyciąganiu części NC, która była demontowana jako pierwsza, zdecydowano się, by przy wyciąganiu z części WC, 
korpus zewnętrzny podgrzać do wyższych temperatur, tak by zwiększyć luz między korpusami. W ten sposób 
uniknięto uszkodzenia korpusu wewnętrznego podczas jego wyciągnięcia.  

Potwierdzeniem problemów z wyciąganiem korpusów wewnętrznych są również zaobserwowane uszkodzenia 
mechaniczne powierzchni wewnętrznej korpusu zewnętrznego. Uszkodzenia te miały charakter rys 
ukierunkowanych wzdłuż osi korpusu. 
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3) Wyciek oleju z układu olejowego sprężarki: 

Olej, który wyciekł z układu olejowego, został znaleziony w chłodnicach amoniaku. Na czas postoju, sprężarka 
była wypełniona, z rurociągu ssawnego, amoniakiem. Zasuwa odcinająca na ssaniu była otwarta. Taki stan rzeczy 
jest standardową sytuacją przy eksploatacji sprężarek – umożliwia on szybki rozruch sprężarki będącej w 
gotowości do pracy. Tak więc olej musiał przedostać się do części gazowej sprężarki, gdzie powinien znajdować 
się amoniak. A żeby to mogło nastąpić, ciśnienie amoniaku w sprężarce powinno być niższe od ciśnienia oleju w 
układzie olejowym. 

Układ olejowy przez cały czas postoju sprężarki był zasilany pompą pomocniczą, przy stałym ciśnieniu oleju. 
Dopiero wyłączenie pompy pomocniczej doprowadziło do zaprzestania ubytkowi oleju z układu olejowego. 
Zadane stałe ciśnienie oleju w układzie olejowym wskazuje, że to ciśnienie amoniaku musiało obniżyć się poniżej 
ciśnienia oleju, przez co olej zaczął wypierać amoniak ze sprężarki. 

Amoniak nie mógł wydostać się poza sprężarkę, albowiem czujniki sygnalizacji alarmowej by o tym fakcie 
poinformowały – Użytkownik nie stwierdził żadnych alarmów podyktowanych wzrostem stężenia amoniaku na 
maszynowni. Z tego wynika, że amoniak musiał cofnąć się do rurociągu ssawnego całego układu. 

Żeby olej mógł wyprzeć amoniak do kolektora ssawnego, panujące w nim ciśnienie musiałoby być niższe od 
ciśnienia amoniaku + olej znajdujący się w sprężarce nr 2. Należy pamiętać, że kolektor ssawny jest wspólny dla 
wszystkich trzech sprężarek, które pracują w układzie równoległym. Tak więc, zachowanie się amoniaku w 
sprężarce będącej w postoju, przy otwartej zasuwie odcinającej, jest zależne od obciążenia instalacji tj. jeżeli 
obciążenie rośnie, następuje napływ amoniaku do sprężarki będącej w postoju (rośnie ciśnienie amoniaku w 
sprężarce), gdy obciążenie maleje, również ciśnienie zgromadzonego amoniaku w sprężarce maleje i tym samym 
następuje częściowy powrót amoniaku do kolektora ssawnego. W ten sposób sprężarka będąca w postoju 
pracuje jak zbiornik wyrównawczy dla całego układu. 

Wiemy, że awarię odnotowano dnia 25 grudnia, kiedy to zapewne, obciążenie instalacji amoniaku, służącej na 
cele chłodnicze procesów produkcji, było minimalne. Ponadto analiza ciśnienia amoniaku na ssaniu sprężarki nr 1 
(sprężarka która w tym czasie pracowała), wykazała stabilizację ciśnienia na poziomie ok. 175kPa, w kilku 
okresach trwających łącznie 18 godzin (patrz rys. 7). Najprawdopodobniej w tych okresach ciśnienie na ssaniu 
spadło poniżej ciśnienia oleju w sprężarce nr 2, który rozpoczął pełnić rolę wyrównującą ciśnienie w układzie 
amoniaku, a tym samym wypierając amoniak ze sprężarki nr 2. To by tłumaczyło ustabilizowanie ciśnienia 
amoniaku na ssaniu sprężarki nr 1, a regularne, niewielkie wahania tego parametru są spowodowane pracą 
pompy pomocniczej oleju sprężarki nr 2, w tym momencie oddziaływującej na cały układ ssania amoniaku. 

 

Rys.7. Przebieg ciśnienia amoniaku na ssaniu sprężarki nr 1 w dniach 24 ÷ 26 grudnia. 
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7. Wnioski i zalecenia 

1) Uszkodzenie kierownicy II-ego stopnia części NC oraz konieczność podgrzewania korpusu zewnętrznego 
części WC było wynikiem znacznych problemów z wyciągnięciem korpusu wewnętrznego (beczki) z 
korpusu zewnętrznego.  

2) Przyczyną bezpośrednią utraty oleju w sprężarce nr 2 było zakłócenie równowagi olej-amoniak w 
sprężarce, podczas postoju, w skutek utraty amoniaku. 

3) Prawdopodobną przyczyną pośrednią (pierwotną) był przepływ amoniaku w kierunku kolektora 
ssawnego przez niezamkniętą zasuwę odcinającą sprężarkę nr 2. Odwrotny przepływ nastąpił w skutek 
spadku obciążenia instalacji amoniaku. 

4) Wykonać badania metalograficzne korpusu zewnętrznego części WC w obszarze gdzie efekty 
operowania palnikiem są widoczne na powierzchni wewnętrznej korpusu zewnętrznego 
(przebarwienia). Dla porównania, wykonać badania metalograficzne obszarów korpusu zewnętrznego, 
które nie były narażone na działanie palnika. 

5) Wykonać pomiary odkształcenia powierzchni wewnętrznej obydwu korpusów zewnętrznych oraz 
porównać z projektowymi luzami. 

6) W przypadku wykonywania kolejnych demontażów sprężarek tego typu, przed próbą wyciągania 
korpusów wewnętrznych (beczek) z korpusów zewnętrznych, należy się upewnić, czy rurociągi układ 
olejowego i gazu zaporowego są odkręcone od króćców sprężarki. 

7) Podczas postoju sprężarek należy zapisywać ciśnienia amoniaku w obydwu częściach sprężarek oraz 
poziom oleju w interwale nie większym niż 1 godzina. Należy pamiętać, że pomimo iż realnie sprężarka 
nie spręża amoniaku, to jej układ olejowy dalej funkcjonuje, a stan równowagi amoniak-olej powinien 
być stale monitorowany. 

 

 


