
Diagnostyka przede wszystkim

Diagnostyka jest tam, gdzie ludzie potra# ący ją robić – to jedno ze zdań, jakie 

padło podczas sympozjum „Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-

-mechanicznych elektrowni”. Zdanie, które w pełni oddaje sens czynności, jaką 

jest wspomniana diagnostyka.

Patrycjusz Ploszka

W
czasie „ ycia” bloku energetycznego niejedno-

krotnie przeprowadzane s  modernizacje czy 

prace remontowe poszczególnych elementów 

(kot a, turbiny, pomp). Planowane i nieplanowane. Aby 

unikn  nieplanowanych awarii i postojów, przeprowadza 

si  okresowe przegl dy. Jednak nawet przy takiej polityce 

zdarzaj  si  nieprzewidziane sytuacje. Przyczyny bywaj  

ró ne, pocz wszy od zm czenia materia u, poprzez wady 

konstrukcyjne na b dach serwisowych ko cz c. Wielu 

z tych awarii mo na by unikn , stosuj c monitoring od-

powiednich parametrów urz dzenia (nierzadko on-line), 

archiwizuj c dane pomiarowe czy wreszcie analizuj c 

i badaj c wycofywane z eksploatacji podzespo y. Taka 

wiedza jest bezcenna – co niejednokrotnie podkre lali 

specjali ci dyskutuj cy na konferencji. Wyniki bada  dia-

gnostycznych, ich prawid owa interpretacja oraz wnioski 

mog  znacz co wspomóc planowanie remontów, a nawet 

same prace remontowo-modernizacyjne. Do tego jest 

jednak potrzebna fachowa wiedza oraz do wiadczenie. Nie 

bez znaczenia s  równie  warunki pracy poszczególnych 

podzespo ów (temperatura, ci nienie, drgania, przepi -

cia). Dopiero, posiadaj c te wszystkie informacje mo na 

przyst pi  do w a ciwej interpretacji wyników pomiarów 

oraz formu owania wniosków. 

Przedłużanie czasu eksploatacji

W obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej, równie  

wobec wymaga  rodowiskowych Unii Europejskiej, 

Polska b dzie musia a wy cza  cz  pracuj cych obec-

nie bloków energetycznych z dalszej eksploatacji. To, co 

zostanie w systemie (np. bloki 200 MW dominuj ce w pol-

skim systemie wytwórczym), b dzie przygotowywane do 

przed u enia czasu eksploatacji o kolejne lata. Po retroÞ cie 

cz  z tych obiektów b dzie jeszcze mog a popracowa  

kilkadziesi t tysi cy godzin, a niektóre i wi cej. Jednak 

przed u enie czasu eksploatacji bloków energetycznych 

b dzie wymaga o wiedzy oraz rzetelnego podej cia do 

diagnostyki oraz prac remontowych. Je li dodatkowo te 

bloki b d  musia y pracowa , np. w zakresie obci enia 

60 – 100% (regulacja pracy bloku), wówczas dodatkowo 

obci y to i tak ju  mocno wyeksploatowane podzespo y. 

Nawet po retroÞ cie taka praca bloku b dzie wiele wyma-

ga a od s u b utrzymania ruchu, obs ugi, diagnostów. 

Specjaliści od UR w Ustroniu

Mi dzy innymi o tych w a nie tematach dyskutowano 

podczas sympozjum informacyjno-szkoleniowego „Dia-

gnostyka i remonty urz dze  cieplno-mechanicznych 

elektrowni”, które odby o si  w dniach 3-5 pa dziernika 

br. w Ustroniu. Sympozjum zorganizowa a Þ rma Pro 

Novum pod honorowym patronatem UDT. Z Pro Novum 

wspó pracowali równie  m.in.: TAURON Wytwarzanie 

SA, EDF Polska CUW Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie 

Ostro ka S.A., Grupa Kapita owa ENEA – Elektrownia 

Kozienice S.A., Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elek-

trownie. Patronat medialny nad sympozjum obj a m.in. 

redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. 
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