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AWARIA URZĄDZENIA DO SUCHEGO GASZENIA KOKSU 

FAILURE OF A FACILITY FOR DRY COKE QUENCHING 

Streszczenie Artykuł omawia przypadek powtarzających się stanów awaryjnych w Koksowni Kaiserstuhl 
w Dortmundzie naleŜącej do koncernu gazowego RAG. Awaria została unaoczniona rozłupywaniem się filarów 
niosących wymurówkę w miejscu otworów odprowadzających ogrzane powietrze. Przypadek został opisany przy 
zachowaniu następującej logistyki ekspertyzy sądowej: Problem, Szkoda, Pomiary, Analiza, Diagnoza 
i Przebudowa. 

Abstract The paper presents a case of repeated failures in the Coking Plant Kaiserstuhl in Dortmund owned by 
the gas corporation RAG. The failures manifested themselves by cleaving columns carrying refractory at 
openings to discharge heated up air. The case is described by using the logistics of the expertise for the court: 
Problem, Failure, Measurements, Analysis, Diagnosis and Reconstruction. 

1. Problem, Rys. 1, 2 i 3 

Nowoczesne suche urządzenie do gaszenia koksu składa się ze stojącego cylindra wyłoŜo-
nego wymurówką ognioodporną. Obsuwający się w cylindrze gorący koks zostaje chłodzony 
tłoczonym od dołu powietrzem. Podgrzane powietrze jest wprowadzane do pierścienia 
zbiorczego usytuowanego w połowie wysokości cylindra a następnie odprowadzane dalej 
w celu wytwarzania pary wodnej. Urządzenie chroni więc środowisko przed agresywnymi 
oparami towarzyszącymi procesowi gaszenia koksu jak wykorzystuje ciepło odbierane 
koksowi do produkcji energii. 

Na wysokości pierścienia zbiorczego tysiąctonowa wymurówka cylindra spoczywa na 
42 filarach ulokowanych pomiędzy wylotami gorącego powietrza. PoniewaŜ filary te ulegały 
regularnie zniszczeniu powstała obawa o bezpieczeństwo całego urządzenia. W związku 
z tym naleŜało ustalić, jak dochodzi do awarii i jakimi metodami naleŜy je zastopować. 
Badania te miały na celu niezakłóconą produkcję koksu, jak równieŜ ustalenie winnego gwoli 
pokrycia wysokich strat i kosztów przebudowy. 
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Rys. 9. PROBLEM; Koksownia RAG Dortmund 

Wysokość 43 m 
Średnica 14 m 
Liczba filarów 42 
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Doprowadzenie 
chłodzącego powietrza 
Wyprowadzenie  
ugaszonego koksu  

 

Rys. 2. PROBLEM; Suche gaszenie koksu Rys. 3. PROBLEM; Konstrukcja urządzenia, awaria filarów 
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2. Uszkodzenia, Rys. 4 i 5 

Awaria dokumentowała się rozłupywaniem poszczególnych filarów w wyniku zbyt 
wysokich sił ściskających. Zjawisko to było duŜym zaskoczeniem dla projektanta i dostawcy, 
którym był Nippon Steel Corporation. Powodami tej postawy był dotychczasowy brak 
jakichkolwiek kłopotów z mniejszymi urządzeniami tego typu jak i świadomość minimalnych 
sił w filarach przy załoŜeniu równomiernego rozkładu cięŜaru cylindra.  

PoniewaŜ procesu zniszczenia nie udawało się zastopować reperacją rozłupywanych 
filarów zaistniała obawa, Ŝe dojdzie do reakcji łańcuchowej i całe urządzenie ulegnie zawale-
niu się. W związku z tym autor otrzymał zlecenie sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy. 

  
 Rys.4. USZKODZENIA; Filary przed i po awarii Rys.5. USZKODZENIA; Rozłupany filar 

3. Pomiary, Rys. 6 

Czujniki ulokowane w filarach wykazywały, Ŝe były one w wysokim stopniu nierówno-
miernie podgrzewane. Wyniki dziesięciodniowych pomiarów rozkładu temperatury na 
obwodzie urządzenia wykazywały następujące prawidłowości: 
•   Niewielkie zmiany temperatur w czasie 
•   Wysokie temperaturach do 900°C w dwóch regionach filarów 
•   Stosunkowo niskie temperatury około 400°C w dwóch innych regionach filarów 

PowyŜsze fakty okazały się kluczem do wyjaśnienia powtarzających się uszkodzeń. 
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Rys. 2. POMIARY; Rozkład temperatur w filarach 

4. Analiza, Rys. 7 i 8 

ZaleŜność pomiędzy lokalnym podgrzaniem filarów a wzbudzonymi w nich siłami moŜe 
być unaoczniona na podstawie następujących trzech scenarii obciąŜenia ich przez wymu-
rówkę: 
•   Filary o równych wysokościach równo podgrzane: Równe siły w obydwu filarach 
•   Filary o róŜnych wysokościach równo podgrzane:  PodwyŜszona siła w wyŜszym filarze 
•   Filary o równych wysokościach róŜnie podgrzane: PodwyŜszona siła w cieplejszym wy-

dłuŜonym filarze 
Siły wymuszone N w poszczególnych filarach podgrzanych do temperatury T zostały 

ustalone z następujących zaleŜności: 
•   Zgodność przemieszczeń pojedyńczych filarów 

WydłuŜenie filara wskutek temperatury α T 
Skrót filara wskutek siły wymuszonej N/(E A) 
Ustępliwość stopy filara N/c 

•   Równomierny wzrost filarów εo 
Równowaga sił 
Siły w filarach N1 + N2 + N3…. 
ObciąŜenia zewnętrzne NG + NR + NF (CięŜar wymurówki, tarcie, opory w głowicy) 

•   Nieliniowa praca materiału aŜ do rozłupania filaru w wyniku ściskania  
σ – ε 
Tą metodą, na zasadzie uwzględnienia nieliniowości tudzieŜ eliminacji filarów rozłupa-

nych lub poddanych rozciąganiu, zostały ustalone prawdziwe siły w autentycznie aktywnych 
filarach. 
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Rys. 3. ANALIZA; Zasada wzbudzania nierównych sił w filarach 

 

 

 
Rys. 4. ANALIZA; Algorytm do obliczenie sił w filarach 
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5. Diagnoza, Rys. 5 

W celu ustalenia wpływu rozkładu temperatury rozwaŜono dwa scenaria obciąŜenia 
filarów:  

 
Przypadek 1: Równomierny rozkład temperatur 

To trywialne załoŜenie towarzyszące wymiarowaniu urządzenia dostarcza nieszkodliwie 
niskie napręŜenia. 

 
Przypadek 2: Nierównomierny (prawdziwy) rozkład temperatur 

To zgodne z rzeczywistością załoŜenie wskazuje, Ŝe cięŜar wymurówki spoczywa głównie 
na 3 filarach, w wyniku czego ulegają one zniszczeniu na ściskanie.  

 
Powodem szkody było więc błędne załoŜenie, Ŝe wszystkie filary są poddane tej samej 

temperaturze. Faktyczne, mocno zróŜnicowane temperatury doprowadziły do przeciąŜenia 
i zniszczenia najbardziej podgrzanych filarów. 

 

 
 

Rys. 5. DIAGNOZA; Siły w filarach przy równomiernym i nierównomiernym rozkładzie temperatur 

6. Przebudowa, Rys. 6 i 7 

PoniewaŜ nie było moŜliwości zlikwidowania róŜnic temperatur naleŜało zapobiec 
wysokim temperaturom metodami czysto konstrukcyjnymi. Idąc po tej myśli i korzystając z 
powyŜszej zaawansowanej analizy urządzenie zostało przebudowane jak następuje: 
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•   Zastosowanie miękkiego posadowienia stóp filarów w formie wiszących wsporników. 
Wsporniki takie znajdują się na końcu długiego cięgna przyspawanego na górze do pła-
szcza stalowego. Taki elastyczny ustrój działa jak spręŜyna absorbująca duŜą część 
termicznego odkształcenia filara. 

•   Dobór cegieł o zmniejszonym module spręŜystości. 
Pociągnięcia te pozwoliły zmniejszyć napręŜenia w filarach do 25% uprzednich napręŜeń 

prowadzących do stanów awaryjnych. W ten sposób, dzięki analitycznemu opanowaniu 
zjawisk w wymurówce, zapewniono nośność całemu rządzeniu do gaszenia koksu. 

 
Rys. 6. PRZEBUDOWA; Zmniejszenie maksymalnej siły w filarach przez miękkie posadowienie stopy 

 
Rys. 7. PRZEBUDOWA; Zmniejszenie maksymalnej siły w filarach 
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