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Awaryjność kotłów odzysknicowych (HRSG)
w początkowej fazie ich eksploatacji
Failure frequency of heat recovery steam generators (HRSG)
in their initial operating phase
Udział awaryjności kotłów w blokach energetycznych jest największy spośród wszystkich pozostałych urządzeń układu. W przypadku układów gazowo-parowych, kotły odzysknicowe HRSG odznaczają się mniejszą awaryjnością, gdyż są pozbawione wielu dodatkowych instalacji (układy podawania paliwa,
odprowadzania produktów spalania itd.), ponadto pracują w środowisku spalin powstałych w wyniku spalania gazu, co również wpływa pozytywnie na
ich eksploatację. Pomimo wszystko, z uwagi na swą konstrukcję (wiele połączeń spawanych, duże zagęszczenie powierzchni ogrzewalnych, dwa układy
ciśnienia pary) w pierwszym etapie eksploatacji, również ulegają uszkodzeniom charakterystycznym dla kotłów odzysknicowych. W artykule przedstawiono
niektóre przykłady dotyczące uszkodzeń powstałych w początkowej fazie eksploatacji, których źródłem głównie były szeroko pojęte błędy montażowo-wykonawcze. Ponadto zaprezentowano analizę przyczyn uszkodzeń (Root Cause Analysis) połączenia komora-króciec, powstałych w pierwszych miesiącach
pracy kotła odzysknicowego, wraz z określeniem przyczyny bezpośredniej (mechanizm niszczenia metalu) i pośredniej (warunki i źródło powstawania procesu niszczenia). W wyniku tej analizy zaproponowano zalecenia do wykonania zmian konstrukcyjnych, które spowodowałyby zmniejszenie oddziaływania
zidentyfikowanego procesu niszczenia i zwiększenie niezawodności kotła.
Słowa kluczowe: kotły odzysknicowe, przyczyny uszkodzeń, awaryjność, odkształcenia cieplne wężownic
Participation of boilers in failures of power units is the biggest one from among all the equipment composing the boiler system. In case of GTCC units, HRSG
boilers are characterized by lower breakdown rate as they are devoid of many additional installations (fuel feeding systems, discharging of combustion products
etc.) and they work in an environment of flue gases resulting from gas combustion that has also a positive influence on their operation. Despite all that, due to
their construction (many welded joints, high density of heating surfaces, two steam pressure systems) at the first stage of operation they are also susceptible to
damages typical for recovery boilers. Presented are here some examples concerning damages arising in the initial phase of operation resulting mainly from the
broadly-defined errors made during manufacture and assembly. Moreover, given is the analysis of damage causes (Root Cause Analysis) of a chamber-connector pipe joint arising in the first months of the recovery boiler operation together with identification of the root cause (metal degradation mechanism) and the
indirect one (conditions and sources because of which the degradation process arises). As a aresult of this analysis proposed are recommendations concerning
carrying out of design changes which would cause reduction of the impact of the identified degradation process and increase in the boiler reliability.
Keywords: recovery boilers, damage causes, failure frequency, heat distorsion of pipe coils

Wstęp

Bezpośrednie przyczyny uszkodzeń
powstałych w początkowej fazie eksploatacji

Kocioł odzysknicowy w układzie parowo-gazowym (CCGT)
jest jednym z najważniejszych urządzeń mogących mieć wpływ
na awaryjność całego układu oraz na sprawność jego pracy.
Eksploatacja tych kotłów powinna być jednak znacznie łatwiejsza od eksploatacji kotłów olejowych, węglowych oraz gazowych ze względu na:
•
brak układów podawania paliwa, powietrza wraz palnikami
i komorą spalania,
•
brak układów odprowadzania produktów spalania,
•
znacznie mniejszą ilość różnego rodzaju związków wpływających negatywnie na powierzchnie ogrzewalne niż w spalinach w kotłach spalających węgiel czy olej.
Wspomniane zalety, podczas początkowej fazy eksploatacji, mają niewielki wpływ na awaryjność tych urządzeń. Wówczas
ujawniają się bowiem uszkodzenia związane z błędami wykonawczo-montażowymi oraz weryfikacją założeń projektowych.
Z tego powodu tzw. choroby wieku dziecięcego są częstą przyczyną awaryjnych odstawień bloków gazowo-parowych. Przez
swą specyfikę kotły odzysknicowe mogą charakteryzować się
jednak odmiennymi problemami dotyczącymi początkowej fazy
eksploatacji aniżeli w przypadku kotłów pyłowych.
1)
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Problemy związane z eksploatacją kotłów w początkowym okresie eksploatacji wynikają m.in. z charakteru konstrukcji kotłów. Kotły składają się z bardzo wielu złączonych przez
spawanie elementów ciśnieniowych (głównie rur) wykonanych
z różnych gatunków stali, tworzących tzw. część ciśnieniową
umieszczoną na konstrukcji nośnej wraz z dodatkowymi elementami konstrukcji izolacyjnej – uszczelniającej kocioł. Dla przykładu, waga części ciśnieniowej kotła pyłowego bloku 910 MW
w Nowym Jaworznie wynosi ok. 7500 ton, a w celu połączenia
wszystkich rur wykonano ok. 53 tys. złącz spawanych. Oczywiście, kotły odzysknicowe charakteryzują się mniejszymi wartościami, ale również na tyle dużymi, by w statystyce możliwe było
wadliwe wykonanie elementu. Z tego powodu, mimo iż istnieją
szeroko rozbudowane systemy kontroli jakości, opracowane na
podstawie norm zharmonizowanych (PN-EN 12952-5 i PN-EN
12952-6), to jednak przy tak dużych ilościach kontrolowanych
elementów, zdarzają się błędy technologiczne.
Kolejną przyczyną uszkodzeń są nie tylko niezgodności
technologiczne (błędy podczas spawania czy wady materiałowe), które w zdecydowanej większości są weryfikowane za pomocą dobrze zorganizowanego systemu kontroli jakości, lecz
także błędy montażowe. Błędy montażowe dotyczą przede

www.energetyka.eu

listopad

2021

wszystkim niedotrzymywania warunków montażu zawartych
w projekcie, np. braku spasowania elementów, niezachowania
odpowiednich dylatacji/odstępów/wymiarów czy wręcz braku
usunięcia zabezpieczeń usztywniających elementy ciśnieniowe
podczas transportu i montażu.
Oprócz błędów związanych z szeroko pojmowanym wykonawstwem zdarzają się również błędy projektowe. Układ
technologiczny bloku energetycznego składa się z wielu urządzeń oraz instalacji powiązanych wzajemnie ze sobą czynnikiem
roboczym. Czynnikiem tym może być woda, para, powietrze,
paliwo lub inne substancje potrzebne w procesie wytwarzania
energii. Na każdym wejściu/wyjściu konieczne jest utrzymanie
określonych parametrów, których niedochowanie może negatywnie wpływać na pracę kolejnych urządzeń. Oczywiście każde
urządzenie czy instalacja posiada swoją regulacyjność, przez co
istnieje możliwość zweryfikowania i optymalizacji podczas ruchu
próbnego bloku energetycznego. Niestety zdarza się, że w niektórych przypadkach konieczne są zmiany w układzie technologicznym w celu optymalizacji procesu.
Pod względem układu para-woda, układ kotła odzysknicowego jest bardziej skomplikowany od układu kotłów pyłowych,
co powoduje, że w tym obszarze ilość wynikowych parametrów
oraz zależności jest znacznie więcej. Ta złożoność wynika, po
pierwsze – ze zmienności parametrów gazów wylotowych z turbiny gazowej, podyktowanej dużą zależnością od temperatury
powietrza (temperatura otoczenia) do turbiny, po drugie – z faktu zasilania dwustopniowej turbiny parowej z dwóch odrębnych
układów ciśnieniowych kotła. Regulacyjność uzyskuje się dzięki
schładzaczom, jednakże w skrajnych przypadkach konieczna
może być ingerencja w powierzchnie ogrzewalne, co dla kotła
odzysknicowego, o zwartej budowie, jest często bardzo trudne
do przeprowadzenia.

Przykłady niektórych uszkodzeń
kotłów odzysknicowych
W artykule [1] przedstawiono szereg uszkodzeń kotła odzysknicowego OU-192, który przepracował w 2017 roku 100 tys. godzin; część tych uszkodzeń powstała w pierwszych latach pracy
kotła. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, wiedza uzyskana
na podstawie analiz tych uszkodzeń pozwoliła na wykonanie kierunkowych prac remontowo-diagnostycznych podczas remontów
w 2015 i 2016 roku. Do wymienionych uszkodzeń należą awarie dotyczące złącz spawanych przegrzewacza pary SH2 (rys. 1)
– pierwszy od wlotu spalin, ponadto awarie zlokalizowane na króćcach górnej komory parownika wysokoprężnego WP (rys. 2).
Układy gazowo-parowe są uznawane za instalacje energetyczne o dużej elastyczności zmiany obciążenia, co w praktyce
często jest wykorzystywane. Jednakże częsta zmiana obciążenia
wpływa negatywnie na trwałość urządzeń tych układów. Dotychczasowe doświadczenia [2] wykazały, że głównymi problemami wpływającymi na awaryjność kotłów odzysknicowych, przy
częstych zmianach obciążenia, są odkształcenia cieplne wężownic. W [2] przedstawiono propozycje aranżacji powierzchni
ogrzewalnych oraz konstrukcje króćców zmniejszające wartość
koncentracji naprężeń. Wskazano również, że częstą przyczyną
uszkodzeń jest niewłaściwa praca schładzaczy lub błędy eksploatacji związane z przelewaniem schładzaczy (ich praca jest
niezwykle odpowiedzialna, zwłaszcza przy dziennych zmianach
obciążenia). Konieczne jest szybkie wykrycie i usunięcie wody
wprowadzonej do gorących części układu parowego. W takim
przypadku szkody są zwykle poważne i mogą wystąpić już w ciągu jednego cyklu lub na początku eksploatacji kotła, a objawiają
się głównie poprzez uszkodzenia połączeń wężownica-komora
oraz odkształceniem (wyboczeniem) wężownic (rys. 3).

Rys. 1. Lokalizacja oraz obraz uszkodzenia dolnej komory przegrzewacza SH2 [1]

Rys. 2.
Lokalizacja oraz obraz
uszkodzenia króćca
przy górnej komorze
parownika WP [1]
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a)

b)

•

ciśnienia. Na rysunku 5 przedstawiono uszkodzenia kotła
odzysknicowego, które nastąpiły w czasie 11-letniej eksploatacji – z uwagi na problemy z dostępem, króćce były zaślepiane do czasu kompleksowego remontu.
Wstrzymanie przepływu wody w podgrzewaczu wody, spowodowane początkiem odparowywania wskutek przeciążenia bloku gazowo-parowego (podwyższenie temperatur
spalin w kotle odzysknicowym).

Rys. 3. Uszkodzenia kotła wywołane nagłą różnicą temperatur
wskutek nieprawidłowej pracy schładzaczy [2]
a) uszkodzenie na połączeniu króciec-komora,
b) odkształcona rura, umiejscowiona poza rzędem
powierzchni ogrzewalnej

Uszkodzenia na połączeniu króciec-komora mogą również
powstawać wskutek zmęczenia cieplnego, zwłaszcza jeżeli proces ten zachodzi przy jednoczesnym oddziaływaniu pełzania [3].
Dodatkowo zastosowanie bardziej wytrzymałych stali, jak np.
T/P91 czy T/P92 według [3], może prowadzić do przedwczesnych uszkodzeń. Jest to spowodowane większymi naprężeniami, przenoszonymi przez elementy wykonane z tych stali (gdyż
ich wytrzymałość jest większa), skutkuje to jednak tym, że przy
zmianach obciążenia amplituda zmiany naprężenia jest większa,
co przekłada się na znacznie mniejszą trwałość od zmęczenia.
Zgodnie z [3], dwukrotne zwiększenie zakresu zmiany naprężenia może spowodować obniżenie trwałości od zmęczenia nawet
10-krotnie. Nie bez znaczenia dla procesu zmęczenia cieplnego
jest również wytrzymałość warstwy tlenków żelaza, stanowiącej
warstwę pasywną dla stali w środowisku pary wodnej. Przy przenoszeniu przez elementy wyższych naprężeń warstwa ta szybciej ulega zniszczeniu.
Na rysunku 4 przedstawiono uszkodzenie na połączeniu
króciec-komora wywołane zmęczeniem cieplnym [3].

Rys. 4. Uszkodzenie wywołane zmęczeniem cieplnym [3]

Autor artykułu [4] wskazuje, że oprócz już wspomnianych
uszkodzeń i procesów niszczenia, istnieje jeszcze wiele innych,
prowadzących do przedwczesnego wyczerpania trwałości elementów kotłów odzysknicowych. Mimo że przedstawione procesy są procesami długotrwałymi, mogącymi powstać w czasie
wieloletniej eksploatacji, przy współistnieniu innych procesów
mogą ujawnić się dużo szybciej. Poniżej przedstawiono kilka wybranych przypadków.
•
Uszkodzenia wywołane erozjo-korozją w środowisku wodnym, tzw. FAC (flow accelerated corrosion) występujące najczęściej w obszarze podgrzewacza oraz parownika niskiego
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Rys. 5. Uszkodzenie króćców górnej komory wylotowej
parownika niskiego ciśnienia [4]

Przedstawione uszkodzenia były związane z przedwczesną
utratą trwałości, której źródłem były procesy niszczenia zachodzące w kotle. Jak wspomniano, uszkodzenia w początkowej fazie
eksploatacji dotyczą również błędów montażowo-technologicznych. Uszkodzenia te, w większości przypadków, ujawniają się
bardzo szybko, tj. w pierwszych miesiącach eksploatacji. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów typowych uszkodzeń, których
przyczyną były błędy technologiczne lub montażowe [5].
Na rysunku 6 przedstawiono uszkodzenie wspornika dolnej
blachy oddzielającej ciąg spalin od komór. Uszkodzenie spowodowało przeciek w miejscu połączenia wspornika z rurą powierzchni ogrzewalnej. Przyczyną powstania uszkodzenia było
przyspawanie dolnej blachy do konstrukcji kotła (spawy montażowe), co poskutkowało zablokowaniem możliwości cieplnego
przemieszczenia blachy wraz z przemieszczeniem cieplnym powierzchni ogrzewalnej.
Kolejna nieszczelność (rys. 7) miała miejsce dwukrotnie na
tym samym złączu spawanym. Uszkodzenie było umiejscowione
na złączu rury wchodzącej pionowo do górnej komory podgrzewacza wody części wysokociśnieniowej. Prawdopodobną przyczyną pierwszej nieszczelności było wadliwie wykonane złącze
spawane. Z uwagi na trudny dostęp naprawa została przeprowadzona poprzez wybranie pęknięcia i uzupełnienie ubytku.
Niestety, w wyniku znacznych ograniczeń w dostępie konieczna
była kolejna naprawa, tym razem poprzez wycięcie części rur
umożliwiające dostęp oraz montaż nowego króćca.
Uszkodzenia dotyczą nie tylko części ciśnieniowej, ale również innych elementów kotła. Na kolejnych rysunkach przedstawiono uszkodzenia pionowych blach osłonowych. Ich uszkodzenie polegało na oderwaniu blach od konstrukcji usztywniającej
przegrzewacz pary, który jest umieszczony jako pierwszy w ciągu spalin od strony turbiny gazowej. Blachy zostały uszkodzone
jedynie w obszarze największego napływu spalin, tj. w środkowym obszarze kotła (patrząc na przekrój poprzeczy kotła) na wysokości ok. 4 m od dolnych blach kotła (rys. 8).
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Rys. 6.
Uszkodzenie wspornika
dolnej blachy w obszarze
podgrzewacza wody [5]

Analiza uszkodzenia
połączenia króciec-komora
przegrzewacza pary
kotła odzysknicowego

Rys. 7. Uszkodzenie złącza spawanego łączącego króciec
z górną komorą podgrzewacza

Rys. 8. Lokalizacja oraz obraz uszkodzonych blach osłonowych [5]
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Wiele spośród przedstawionych przykładów
uszkodzeń kotłów odzysknicowych dotyczyło nieszczelności umiejscowionych na połączeniu spawanym króciec-komora. Wymieniono również procesy
niszczenia, które mogą odpowiadać za powstanie uszkodzenia. W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona szczegółowa analiza przyczyny
uszkodzenia wraz z określeniem przyczyny bezpośredniej i pośredniej tego typu nieszczelności, powstałej w pierwszych miesiącach eksploatacji kotła
odzysknicowego.
Na wstępie można zaznaczyć, iż kompletna,
szczegółowa analiza uszkodzenia (Root Cause Analysis [6]) polega na skojarzonej działalności diagnostycznej i rozpoznaniu [7]:
•
objawów uszkodzenia,
•
rodzaju uszkodzenia (mechanizm niszczenia metalu – przyczyna bezpośrednia),
•
warunków sprzyjających powstawaniu uszkodzenia (przyczyna pośrednia),
•
pierwotnych przyczyn powstawania (korzeni) problemu (przyczyna pośrednia).
Należy dodać, iż kompletna wiedza z analizy
uszkodzenia powinna dostarczać informacji na temat
proponowanych działań prewencyjnych i/lub predykcyjnych w celu zmniejszenia awaryjności wywoływanej
analizowanym przypadkiem.
Awaria, która zostanie poddana pełnej analizie
dotyczyła uszkodzeń złącz spawanych łączących
rury z drugiego rzędu z dolną komorą II˚ przegrzewacza pary układu wysokiego ciśnienia (HSH2). Rury
te w stosunku do dolnej komory są skierowane pod
kątem. Pęknięcia są najczęściej zlokalizowane na dolnym półobwodzie złącza spawanego (rys. 9.). Uszkodzenia te doprowadziły do dwóch nieszczelności,
z których jedna charakteryzowała się „wyrwaniem”
rury z komory (rys. 10).
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Rys. 9.
Umiejscowienie
uszkodzeń

Rys. 10. Obraz uszkodzenia w czasie jednej z nieszczelności

Konstrukcja przegrzewacza powoduje, że rury w pierwszym rzędzie (od strony napływu spalin) pracują w wyższych
temperaturach aniżeli rury w drugim rzędzie (T1>T2). Tak więc
w sposób naturalny wydłużenie cieplne rur w pierwszym rzędzie będzie większe. Zgodnie z analizami i obliczeniami dla
typowo osiąganych wartości różnic temperatur pomiędzy rurami pierwszego rzędu a rurami drugiego rzędu, wynoszącymi ok. 70ᵒC, różnica w wydłużeniu cieplnym obydwu rzędów
wynosi 21 mm (rys. 11). W tej sytuacji, na złączu spawanym

rury drugiego rzędu przy dolnej komorze będzie występował
dodatkowy moment gnący (Mg). Koncentracja naprężeń rozciągających, wywołanych dodatkowym momentem gnącym,
będzie zlokalizowana na dolnym półobwodzie złącza spawanego (rys. 12). Mechanizmem niszczenia (przyczyną bezpośrednią) jest więc proces zmęczenia, wywołany dodatkowym
momentem gnącym.
W tym przypadku proces niszczenia był dodatkowo wspomagany. Z analiz pomiarów wynikało, że na temperatury rur
ma bardzo duży wpływ praca schładzacza umiejscowionego
przed przegrzewaczem HSH2 (rys. 13.). Każdorazowy, nagły,
wzrost ilości wody wtryskiwanej do schładzacza powodował
znaczy wzrost DeltaT. DeltaT jest to różnica temperatur metalu rur pierwszego i drugiego rzędu mierzona w punktach 1
i 2 (rys. 13.) i określona wzorem DeltaT = T1 - T2. Tak więc,
wskutek wzrostu ilości wody wtryskowej zwiększała się dodatkowo różnica pomiędzy wydłużeniem cieplnym rur w rzędzie
pierwszym w stosunku do rur w rzędzie drugim, co przekładało
się na jeszcze większy wzrost dodatkowego momentu gnącego
Mg. Nie bez znaczenia jest rola górnej komory, która wskutek
rozmieszczenia króćców na jej obwodzie pracuje jak separator,
kierując parę z kropelkami wody do zorientowanych pionowo
rur drugiego rzędu.

Rys. 11. Różnice w rozszerzalności rur rzędu pierwszego i drugiego ΔL w zależności od DeltaT
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Rys. 12. Mechanizm powstawania dodatkowego
momentu gnącego Mg

Rys. 13. Schemat układu HSH2, HSH3 i schładzacz
oraz zobrazowanie przepływu pary

Rys. 14. Szczegóły złącza spawanego łączącego komorę z rurą przegrzewacza HSH2

Prawdopodobną przyczyną wzrostu różnic temperatury
DeltaT wskutek wtrysku wody chłodzącej jest umiejscowienie
rur drugiego rzędu na dolnej tworzącej komory wlotowej (komora
górna), przez co para z kropelkami wody płynie wprost do tych
rur (krople jako cięższe gromadzą się na dolnej tworzącej), natomiast para sucha przepływa rzędem pierwszym. Fakt ten tłumaczyłby, dlaczego największy wpływ wtryskiwanej wody na wzrost
DeltaT można odnotować wtedy, gdy przepływ pary świeżej się
zmniejsza (odstawienia, uruchomienia, małe obciążenia kotła).
Większy stosunek wtryskiwanej wody do pary świeżej powoduje
zwiększenie ilości kropel w całkowitym przepływie. Z tego wynika, że przyczyną pośrednią jest niewłaściwa praca schładzacza,
który w określonych warunkach pracy kotła dodawał zbyt duże
ilości wody chłodzącej.
Kolejnym aspektem sprzyjającym występowaniu uszkodzeń
była technologia wykonania złącza spawanego. Zgodnie z przyjętymi standardami wykonywania kotłów odzysknicowych [2]
połączenia między rurą a komorą wykonuje się poprzez spoinę
pachwinową, w których rura częściowo jest umieszczona w gnieździe wykonanym w ściance komory (rys. 14). Niestety, podczas
remontu stwierdzono, że rura nie była umieszczona w gnieździe,
co więcej, można było zauważyć brak dolegania płaszczyzny czołowej rury do powierzchni komory, przez co następowała penetracja złącza przez przedostającą się parę pod spoinę (rys. 15).
Przedstawione wnioski były zbieżne z problemami Użytkownika dotyczącymi osiągnięcia prawidłowych parametrów pary na
wylocie z kotła. Utrzymywanie dużej ilości wtryskiwanej wody
przed przegrzewaczem HSH2 było konieczne w celu dotrzyma-
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nia właściwych temperatur pary świeżej, zwłaszcza w stanach
nieustalonych. Prawdopodobną przyczyną tych niedoskonałości
było przewymiarowanie powierzchni HSH3 i HSH2. W związku
z powyższym zaproponowano następujące zalecenia, co do modyfikacji konstrukcyjnych kotła:
•
zmniejszenie powierzchni ogrzewalnej HSH3 poprzez zastąpienie części rur ożebrowanych rurami gładkimi (rys. 16),
•
wymianę króćców wychodzących pod kątem z dolnej komory HSH2 na króćce o większych wymiarach geometrycznych
(króćce wykonano z rur Ø44,5x10, co spowodowało zwiększanie wskaźnika na zginanie o 75%) połączone z komorą
spawem z pełnym przetopem.
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Rys. 15. Odcięta rura od komory – po prawej stronie
widoczny obszar penetracji parą

strona

749

3.

Z analiz uszkodzeń wynika, że częstym obszarem uszkodzeń kotłów odzysknicowych są połączenia rura-komora.
Przyczyny tych uszkodzeń bywają różne. Zauważono, iż:
•
zmęczenie cieplne jest częstym powodem uszkodzenia
rura-komora w obszarze wysokich temperatur (przegrzewacze); zmęczenie to może być dodatkowo stymulowane przez pracę schładzaczy oraz spowodowane
technologią wykonania połączenia spawanego (brak
pełnego przetopu), przez co może się ujawnić we wczesnym etapie eksploatacji;
•
erozjo-korozja zazwyczaj występuje w obszarze niższych temperatur, gdzie czynnikiem jest woda lub mieszanka parowo-wodna (parownik – górne komory);
•
błędy technologiczne najczęściej pojawiają się w rejonach dużego zagęszczenia rur, kiedy z komór wychodzą trzy rzędy rur.

4.

Uszkodzeniom ulegają również elementy konstrukcji kotła
usztywniające powierzchnie ogrzewalne w obszarze bezpośredniego napływu spalin z wylotu turbiny gazowej.

Rys. 16. Częściowa wymiana rur przegrzewacza HSH3
na rury gładkie

Po wykonaniu zaproponowanych zaleceń, podczas eksploatacji stwierdzono brak problemów z dochowaniem właściwych
temperatur pary świeżej na wylocie. Wykorzystanie wtrysku
przed przegrzewaczem HSH2 spadło o ok. 35%, co poskutkowało również zmniejszeniem różnic temperatur między rurami
rzędu 1 i rzędu 2 o ok. 40%. Po okresie 6-miesięcznej pracy nie
stwierdzono awarii związanych z uszkodzeniem przegrzewacza
HSH2, a wykonane badania w czasie odstawienia rewizyjnego
nie wykazały nieprawidłowości.
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