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Źródło problemów eksploatacyjnych

Z badań własnych  prowadzonych w poprzez serwis i 

laboratoriom w Fabryce Armatura Jafar S.A określiliśmy, że 

najczęstszym źródłem powstawania problemów eksploatacyjnych 

są:

• Nieprawidłowy projekt i dobór urządzeń na instalacji

• Niewłaściwy montaż armatury

• Błędy w eksploatacji, konserwacji, lub jej brak

• Stosowanie armatury o niskim poziomie jakości



Nieprawidłowy projekt

Nieprawidłowy projekt jest pierwszym źródłem późniejszych 

problemów eksploatacyjnych. Błędy w projektowaniu polegające 

na:  

• omyłkach oczywistych i  nieoczywistych, np. zamienione 

przyłącze wody z kanalizacją, niewłaściwe rzędne, nie 

zachowanie odcinków prostych, itp. / zawiłość i 

niejednoznaczność przepisów    

• nieuwzględnianie przy projektowaniu wytycznych 

publikowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne.      

• ograniczona wiedza ilość niezbędnej armatury zapewniającej 

prawidłowe funkcjonowanie instalacji, np. zwory 

odpowietrzająco-napowietrzające, czyszczaki,  podpory 
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Nieprawidłowy dobór urządzeń

Nieprawidłowy dobór jaki zaobserwowaliśmy dotyczy, np: 

• użytych materiałów z których wykonane są urządzenia 

wodociągowe, kanalizacyjne czy drogowe,  np:

• uszczelnienia EPDM/NBR

• stale /stale nierdzewne o podwyższonych właściwościach

• żeliwo szare / żeliwo sferoidalne  

• dobór urządzeń niezgodny z parametrami instalacji, ze względu 

na:

• agresywne środowisko – medium

• występujące minimalne jak i maksymalne ciśnienia 

instalacji

• częstotliwość użytkowania, cykle pracy  

• temperaturę medium
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Przewymiarowano 
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Niewłaściwy montaż armatury

Wg naszej oceny niewłaściwy montaż armatury wstępuje zarówno 

z braku zapoznania się z DTR producent jak i powodów 

ekonomicznych, (nie pomijać błędów projektowych wspomnianych 

wcześniej) np.: 

• montaż  w niewłaściwej pozycji

• nie zachowanie wymaganych odcinków prostych

• brak wykonani infrastruktury towarzyszącej, np. komór, pod 

podestów

• brak prawidłowego oznakowania urządzeń
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Właściwy montaż armatury
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Błędy w eksploatacji 

Błędy w samej eksploatacji:

• użytkowanie niezgodnie z instrukcją DTR, klin w zasuwie w

położeniu pośrednim - kawitacja

• nadmierne moment siły przy operowaniu armaturą

• brak przeglądów okresowych, Jako producent w

instrukcjach DTR zwieramy zapis: „Celem zapewnienia

pełnej sprawności eksploatacyjnej, zaleca się zasuwy okresowo

(raz do roku) przesterować (od pełnego otwarcia do pełnego

zamknięcia)”

• brak konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych

• zanieczyszczenie instalacji
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• Armatury niskiej jakości

Stosowanie armatury niskiej kości powoduje skrócenie 

bezawaryjnego okresu eksploatacyjnego instalacji. Aby tego 

uniknąć, rekomendujmy stosowanie urządzeń:  

• posiadających niezawodne rozwiązania techniczne

• w których zastosowane są wysokiej jakości materiały

• posiadające certyfikaty potwierdzające zgodność zachowania

rygorystycznych norm GSK, WRAS, DVGW

• popartej referencjami, i opiniami klientów –

CO NAJWAŻNIEJSZ
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