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Analiza kryteriów decyduj¹cych o wymianie
uszczelnieñ stosowanych w maszynach
i urz¹dzeniach przemys³u spo¿ywczego
Wprowadzenie
Produkty ¿ywnoœciowe, wytwarzane i przetwarzane w procesach technologicznych powinny w okresie swej przydatnoœci do spo¿ycia zachowywaæ œwie¿oœæ i cechowaæ siê wysok¹
wartoœci¹ od¿ywcz¹. Pozytywny wynik procesu przetwórczego
to sk³adowa wielu czynników; jakoœci przerabianych surowców, zastosowania w³aœciwej technologii, w³aœciwych œrodków
produkcji oraz i higieny ca³ego procesu. Wa¿n¹ rolê w zachowaniu czystoœci procesu produkcji œrodków spo¿ywczych odgrywaj¹ uszczelnienia a ich niezawodne dzia³anie oraz trwa³oœæ s¹ bardzo istotne z punktu widzenia wymogów sanitarnych. Uszczelnienia stosowane w przemyœle spo¿ywczym
musz¹ spe³niaæ szereg wymagañ dotycz¹cych nie tylko rozwi¹zañ konstrukcyjnych ale i materia³owych – czêsto stosowane indywidualnych rozwi¹zañ. Powszechnie w przemyœle
spo¿ywczym stosowane s¹ uszczelnienia czo³owe, znajduj¹c
zastosowanie niemal w ka¿dej grupie maszyn wirowych,
uszczelnianiu przepustów wa³ów obrotowych. Szacuje siê, ¿e
70–90% uszczelnieñ pomp dla surowców spo¿ywczych i chemicznych stanowi¹ uszczelnienia czo³owe. Ich zalety (g³ównie
ekonomiczne i bezpieczeñstwa) zadecydowa³y o tym, ¿e np.
we wspó³czesnym przemyœle petrochemicznym stosuje siê
wy³¹cznie uszczelnienia czo³owe. Wadami, jak wynika z danych literaturowych oraz praktyki warsztatowej, jest ich wysoka zawodnoœæ wœród elementów maszyn. Kryteria, które
decyduj¹ o ich wymianie s¹ zró¿nicowane.
Celem pracy jest identyfikacja stosowanych w praktyce
przemys³owej kryteriów wymiany uszczelnieñ czo³owych
pomp wirowych oraz analiza tych kryteriów.
Problemy eksploatacyjne uszczelnieñ czo³owych
w przemyœle spo¿ywczym
Uszczelnienie czo³owe uznaje siê za uszkodzone, kiedy nie
jest w stanie poprawnie realizowaæ swego zadania – nie zabezpiecza uszczelnianego czynnika przed wydostawaniem siê
z danego œrodowiska-przestrzeni. Z analizy literatury przedmiotu, np. [1] wynika, ¿e powy¿ej 85% uszczelnieñ traci swoj¹
zdatnoœæ przedwczeœnie. Jako powód przedwczesnej utraty
zdatnoœci wymienia siê rozsuniêcie powierzchni œlizgowych
uszczelniaj¹cych lub uszkodzenie któregoœ z elementów
uszczelnienia. Badania w³asne przeprowadzone w cukrowni
i browarze potwierdzaj¹, ¿e uszczelnienia czo³owe pomp wirowych tam stosowanych mog¹ byæ powodem istotnych zak³óceñ procesów technologicznych.

Do uszczelniania wa³ów pomp wirowych (pracuj¹cych
w cukrowni) przy przepompowywaniu surowego soku z dyfuzorów do zbiornika, stosowane s¹ w³aœnie uszczelnienia
czo³owe. Uszczelnienia te pracuj¹ poprawnie przez dwie
kampanie, przy czym czas trwania kampanii wynosi od 45 do
70 dni. Przyczyny tak krótkiego okresu eksploatacji nie s¹
rozpoznawalne. Trudnym warunkom pracy poddane s¹ równie¿ uszczelnienia pracuj¹ce w pompach transportuj¹cych
sok gêsty z wyparki do zbiornika, a nastêpnie do warnika.
Uszczelnienia te pracuj¹ wraz z uk³adem p³ucz¹cym, a mimo
to wymiany wymagaj¹ po jednej kampanii. Przyczyn¹ wymiany uszczelnieñ s¹ nieszczelnoœci powsta³e na skutek zarysowania powierzchni œlizgowych pierœcieni przez kryszta³y
cukru, wnikaj¹ce w przestrzeñ wspó³pracuj¹cych pierœcieni.
Uszczelnienia z uk³adem p³ucz¹cym zast¹pi³y uszczelnienia,
które nie posiada³y takiego uk³adu i by³y wymieniane co trzy
tygodnie. Próbowano równie¿ uszczelniæ wa³ pompy soku
gêstego uszczelnieniem sznurowym, jednak czas jego pracy
nie przekracza³ oœmiu dni.
Przedstawione zagadnienia dotycz¹ pojedynczych przypadków zwi¹zanych z problemami eksploatacyjnymi uszczelnieñ
pracuj¹cych w cukrowni. W celu dok³adniejszego rozpoznania
problemu przeprowadzono analizê uszkodzeñ uszczelnieñ
czo³owych pracuj¹cych w pompach wirowych w liniach rozlewniczych piwa w latach 2002–2006 (Rys. 1).
Na podstawie danych przedstawionych na rys. 1 mo¿na
stwierdziæ, ¿e uszczelnienia czo³owe stanowi¹ najs³absze
ogniwa pomp wirowych. Liczba uszkodzeñ uszczelnieñ na
przestrzeni czterech lat eksploatacji wzrasta³a co nale¿y
t³umaczyæ miêdzy innymi wiêkszym wykorzystaniem mo¿liwoœci produkcyjnych linii. Postacie i przyczyny uszkodzeñ
uszczelnieñ s¹ ró¿norodne. Wynika to z warunków eksploata-

Rys. 1. Elementy pomp wirowych odpowiedzialne za ich
niesprawnoœci w latach 2002-2006 w liniach rozlewniczych piwa:
1 – uszczelnienie czo³owe, 2 – ³o¿ysko, 3 – wirnik, 4 – kad³ub, 5 –
inne
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cji oraz zró¿nicowania przet³aczanych mediów. Uszczelnienia
te w okreœlonych warunkach mog¹ ulegaæ natychmiastowym
uszkodzeniom. Formy przedwczesnej utraty zdatnoœci stanowi¹ w badanym zak³adzie oko³o 60% awarii uszczelnieñ
czo³owych. Utrata funkcji uszczelnienia mo¿e nast¹piæ na
skutek b³êdu pope³nionego w czasie monta¿u lub zmiany stanu w czasie eksploatacji. Szczegó³ow¹ analizê postaci i przyczyn uszkodzeñ uszczelnieñ przedstawiono w pracy [2].
Z przeprowadzonej analizy dotycz¹cej eksploatacji uszczelnieñ czo³owych w pompach pracuj¹cych w przemyœle spo¿ywczym wynika, ¿e:
– czêsto stanowi¹ najs³absze ich ogniwa,
– przyczyny oraz rodzaje ich uszkodzeñ najczêœciej nie podlegaj¹ analizie; u¿ytkownicy urz¹dzeñ preferuj¹ wymianê
uszczelnienia na nowe bez analizy przyczyn uszkodzeñ
i mo¿liwoœci zastosowania innego rozwi¹zania.
Kryteria wymiany uszczelnieñ czo³owych
w przemyœle spo¿ywczym
Z informacji zebranych w browarze oraz cukrowni wynika,
¿e decyzja o wymianie uszczelnienia czo³owego pomp
wirowych jest podejmowana na podstawie:
– stwierdzonego uszkodzenia,
– osi¹gniêcia arbitralnie ustalonego czasu pracy,
– osi¹gniêcia wartoœci granicznych przyjêtych wskaŸników,
które charakteryzuj¹ stan uszczelnienia.
W wielu przypadkach, uszczelnienia stosowane w pompach
wirowych w cukrowni czy w browarze, pracuj¹ do momentu
uszkodzenia. Z informacji przedstawionych na rys. 1, wynika
¿e znaczna liczba uszczelnieñ ulega uszkodzeniu. Dzieje siê
tak, gdy nie mo¿na kontrolowaæ stanu uszczelnienia podczas
eksploatacji lub gdy uszkodzenie ma charakter awaryjny np.
wskutek nag³ego rozsuniêcia lub zniszczenia powierzchni roboczych.
Arbitralnie ustalony czas pracy jako kryterium wymiany
uszczelnienia jest stosowany wówczas, gdy utrata przez nie
zdatnoœci do spe³niania funkcji jest niedopuszczalna. Mo¿e
siê to bowiem wi¹zaæ ze znacznymi kosztami i utrudnieniami
zwi¹zanymi np. z koniecznoœci¹ zatrzymania ca³ej linii rozlewniczej piwa. Kryterium to stosowane jest tak¿e do uszczelnieñ zainstalowanych w newralgicznych miejscach np. podczas filtrowania piwo nie mo¿e mieæ kontaktu z powietrzem –
i uszczelnienia musz¹ ten wymóg zapewniæ.
W ostatnim przypadku decyzja o wymianie podejmowana
jest gdy wskaŸnik, charakteryzuj¹cy stan uszczelnienia osi¹ga wartoœæ graniczn¹. Do najczêœciej wykorzystywanych
wskaŸników oceny stanu uszczelnienia nale¿¹: wartoœæ przecieku oraz wartoœæ zu¿ycia pierœcienia œlizgowego. Nie bez
znaczenia s¹ równie¿ wielkoœæ i miejsce wyst¹pienia nieszczelnoœci. W niektórych pompach (pracuj¹cych w browarze)
nieznaczne nieszczelnoœci powoduj¹ jedynie powiêkszenie
ubytku czynnika. Taka sama nieszczelnoœæ w odniesieniu do
czynnika bardziej cennego mo¿e byæ niedopuszczalna. Wartoœæ przecieku jest wskaŸnikiem stosowanym równie¿ do oceny stanu uszczelnieñ w cukrowniach. Stan uszczelnieñ, któ-
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rych niezawodnoœæ jest bardzo istotna dla procesu produkcyjnego jest sprawdzany ka¿dego dnia trwania kampanii cukrowniczej, np. uszczelnienia pompy transportuj¹cej sok gêsty. Przegl¹du dokonuj¹ pracownicy cukrowni, w przypadku
dostrze¿enia przecieku informuj¹ g³ównego mechanika, który
podejmuje decyzjê co do dalszej eksploatacji uszczelnienia.
Uszczelnienia pracuj¹ce w miejscach gdzie warunek szczelnoœci nie jest tak istotny s¹ sprawdzane raz w tygodniu, np.
uszczelnienie w pompie wody sp³awiakowej. W przypadku
wyboru kryterium wartoœci zu¿ycia pierœcienia uszczelnienia
jako wskaŸnika oceny jego stanu zdatnoœci oznacza ¿e dla
jego weryfikacji konieczny jest demonta¿ urz¹dzenia, w którym pracuje uszczelnienie. Decyzjê podejmuje siê po ocenie
porównawczej, w której baz¹ wyjœciow¹ jest stan nowego
uszczelnienia. Niektórzy producenci uszczelnieñ zaznaczaj¹
na obudowie uszczelnienia wizualny wskaŸnik zu¿ycia pierœcienia obrotowego. Przyk³adowo „zielon¹ lini¹” oznaczone
jest pocz¹tkowe ustawienie robocze uszczelnienia. Osi¹gniêcie „linii czerwonej” oznacza koniecznoœæ przeprowadzenia
kontroli stanu uszczelnienia i ewentualn¹ jego wymianê.
Przy tego typu postêpowaniu liczba przeprowadzanych kontroli roœnie wraz z czasem u¿ytkowania uszczelnienia.
Podsumowanie
Rozpatruj¹c stosowane w praktyce przemys³owej kryteria
wymiany uszczelnieñ czo³owych pomp wirowych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e:
1. Uszkodzenie jako kryterium wymiany oznacza, ¿e uszczelnienie w pe³ni utraci³o zdolnoœæ do spe³niania swojej funkcji i konieczna jest jego wymiana. Z praktyki warsztatowej
wynika, ¿e to kryterium stosowane jest najczêœciej.
2. Arbitralnie ustalony czas pracy jako kryterium wymiany
uszczelnienia najczêœciej oznacza, ¿e dalsze jego eksploatowanie nara¿one jest na du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia uszkodzenia. Czas ten jest zatem ustalony z du¿¹
rezerw¹.
3. WskaŸniki charakteryzuj¹ce stan uszczelnienia stosowane
jako kryteria wymiany znajduj¹ zastosowanie w ró¿nych
miejscach pracy. Na ich podstawie decyzjê o dalszym
u¿ytkowaniu lub wymianie uszczelnienia podejmuje u¿ytkownik. Nale¿y jednak ograniczaæ sytuacje, w których dla
weryfikacji demonta¿ i ponowny monta¿ uszczelnienia,
zmieniaj¹ warunki jego pracy.
Wybór kryterium decyduj¹cego o wymianie uszczelnienia
powinien byæ poprzedzony analiz¹ uwzglêdniaj¹c¹ miêdzy innymi miejsce pracy uszczelnienia, jego przeznaczenie, mo¿liwoœci technologiczne zastosowania danego rozwi¹zania czy
mo¿liwoœci ekonomiczne zak³adu. Jednak sam wybór kryterium nie stanowi rozwi¹zania problemów eksploatacyjnych
uszczelnieñ.
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