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IX Sym po zjum, któ re w dniach 3–5 paź dzier ni ka br od by ło się w Ustro niu w Ho te lu „Bel we der”
zgro ma dzi ło 160 uczest ni ków, przed sta wi cie li więk szo ści pol skich elek trow ni, elek tro cie płow ni, do -
staw ców urzą dzeń ener ge tycz nych, firm re mon to wych i dia gno stycz nych. Pod czas czte rech se sji
wy gło szo no 23 re fe ra ty.

Te go rocz ne Sym po zjum prze bie ga ło pod ha słem:
Dia gno sty ka ja ko ele ment sys te mu utrzy ma nia sta nu tech nicz ne go urzą dzeń

Pierw szą se sję, po dob nie jak w ubie głym ro ku, roz po czął re fe rat Her ber ta Ga bry sia. Z bar dzo du -
żej licz by da nych nt. ak tu al ne go sta nu sek to ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce, w tym z ana li zy wie -
lo let nich tren dów wy ło nił się, po dob nie jak rok wcze śniej, pe sy mi stycz ny ob raz sek to ra. Nie tyl ko po -
szcze gól nych elek trow ni, ale tak że skon so li do wa nych grup ener ge tycz nych nie stać na bu do wa nie –
o własnych siłach – no wych źró deł za rów no ta kich, któ re mia ły by za stę po wać pla no wa ne do wy co -
fa nia z eks plo ata cji, jak rów nież ta kich, któ re mia ły by po więk szać po ten cjał pro duk cyj ny.



W re fe ra cie nie by ło in for ma cji nt. pro ble ma ty ki kosz tów utrzy ma nia
ist nie ją cych blo ków elek tro ener ge tycz nych. W elek trow niach do mi nu je
opi nia, że środ ki moż li we obec nie do prze zna cza nia na re mon ty są nie -
wy star cza ją ce. Szko da, że sto sun ko wo ma ło jest ana liz po świę co nych
te mu za gad nie niu, w szcze gól no ści trak tu ją cych łącz nie pro ble ma ty kę
tech nicz ną i eko no micz ną.

Pierw sza se sja, w któ rej wy gło szo no jesz cze 4 re fe ra ty po ka za ła, że
w szcze gól no ści w pol skich elek trow niach Gru py EdF i Vat ten fall He at
Po land (re fe ra ty Ro ma na Wojt kie wi cza z EC Kra ków SA oraz Mi cha ła
Her man na i Lesz ka Boj ka z Ve ten fall He at Po land SA) do utrzy ma nia
urzą dzeń ener ge tycz nych, w kon tek ście ko ja rze nia sta nu tech nicz ne go
obiek tu z wy ma ga ny mi czyn no ścia mi re mon to wy mi, pró bu je pod cho dzić
się w spo sób kom plek so wy i sys te mo wy.

W ko lej nej, dru giej se sji, za pre zen to wa li swo je re fe ra ty przed sta wi cie -
le Pro No vum. Re fe ra ty po świę co ne by ły no wym po dej ściom do oce ny
sta nu urzą dzeń (Je rzy Do bo sie wicz, Fi lip Kle pac ki, Woj ciech Mu rzy -
now ski), no wym tech no lo giom (Al fred Śli wa) i no wym me to dom ba -
daw czym (Krzysz tof Brunné).

Je rzy Trzesz czyń ski z Pro No vum – na wią zu jąc do ha sła te go rocz ne -
go Sym po zjum – przy po mniał w swo im wy stą pie niu, że opty mal ne kosz -
ty re mon tu, tj. naj niż sze z uwzględ nie niem rze czy wi stych po trzeb w za -
kre sie od two rze nia sta nu tech nicz ne go urzą dze nia, moż na za pew nić tyl -
ko wte dy, gdy pla no wa nie za kre sów re mon tów wy ni ka z pra wi dło wo wy -
ko na nej dia gno sty ki. Dla cze go nie za wsze się tak dzie je w prak ty ce, nie
po win no po zo sta wać py ta niem re to rycz nym. Je śli nie stać nas na bu do -
wę no wych źró deł po win ni śmy po stę po wać ra cjo nal nie w urzą dze nia mi,
któ re chy ba jesz cze przez wie le lat mo gą sta no wić pod sta wę pol skiej
elek tro ener ge ty ki.

Techniczno-ekonomiczne korzyści wynikające z odpowiedniego
skojarzenia diagnostyki i remontów zaprezentował Sła wo mir Raj ca
na przy kła dzie pra wie dwu dzie sto let nich do świad czeń Pro No vum,
ZRE Ka to wi ce SA i Elek trow ni Trbo vl je (Sło we nia).

Ostat nią, czwar tą se sję Sym po zjum wy peł ni ły, w więk szo ści, re fe ra ty
pre zen tu ją ce naj waż niej sze osią gnię cia i no we pro po zy cje firm: Con co
East, Ecol, Al stom Po wer, Pla sma Sys tem oraz Pro No vum. Wy stą pie -
nia przed sta wi cie li Al stom Po wer i Pro  No vum w naj więk szym stop niu
na wią zy wa ły do wio dą cej te ma ty ki IX Sym po zjum. Oby dwie fir my za de -

mon stro wa ły roz wią za nia po zwa la ją ce nie tyl ko na kom plek so we po dej -
ście do dia gno sty ki i ob słu gi tech nicz nej urzą dzeń, ale tak że na moż li -
wość zdal nej, w try bie on -li ne, re ali za cji nad zo ru nad ich sta nem tech -
nicz nym. Ta kie po dej ście bar dzo do brze wpi su je się w – zdo by wa ją cą
so bie co raz więk szą po pu lar ność i atrak cyj ność – fi lo zo fię utrzy ma nia
urzą dzeń, opar tą o ser wis do staw ców i wy spe cja li zo wa nych firm ser wi -
so wych oraz za rzą dza nie tech ni ką w gru pach ener ge tycz nych przy wy ko -
rzy sta niu, z praw dzi we go zda rze nia, cen trów za rzą dza nia.

Wy gło szo ne re fe ra ty pro wa dzą do waż nych, o prak tycz nym zna cze niu,
spo strze żeń i wnio sków:
• dia gno sty ka urzą dzeń ener ge tycz nych mo że być w co raz więk szym

stop niu re ali zo wa na w try bie on -li ne,
• du ża ilość in for ma cji do ty czą cych sta nu tech nicz ne go urzą dzeń

ener ge tycz nych – obec nie roz pro szo nych – mo że być, po ich se lek -
cji, zin te gro wa na przy za sto so wa niu od po wied nio za pro jek to wa nych
sys te mów dia gno stycz nych i apli ka cji eks perc kich,

• bez pro fe sjo nal nych sys te mów dia gno stycz nych i wła ści we go wy -
ko rzy sta nia wie dzy ja ką mo gą one za pew niać, nie ma szans na pla -
no wa nie opty mal nych bu dże tów na utrzy ma nie urzą dzeń,

• co raz bar dziej wi docz ną ba rie rą dla sto so wa nia opty mal nych stra te -
gii re mon to wych jest or ga ni za cja utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń
co wią że się ze sposobem zarządzania samymi elektrowniami oraz
grupami energetycznymi.

Utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go dłu go eks plo ato wa nych urzą dzeń po -
win no po sia dać zde cy do wa nie wyż szą niż obec nie ran gę i po ziom, nie
tyl ko dla te go, że jak na ra zie nie ma wa run ków do bu do wa nia no wych
źró deł, tak że dla te go, że po za ko niecz no ścią speł nie nia wy ma gań eko lo -
gicz nych nie ma istot nych ogra ni czeń tech nicz no -eko no micz nych aby,
więk szość z nich, na dal eks plo ato wać.


