
Diagnostyka i remonty
długoeksploatowanych

urządzeń energetycznych
Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych

– szanse i ograniczenia
Ustroń, Hotel BELWEDER, 1 ÷ 3 października 2008 r.

W dniach 1÷3 paź dzier ni ka, w ho te lu „BEL WE DER” w Ustro niu od by ło się po raz dzie sią ty Sym po zjum.

DIA GNO STY KA I RE MON TY DŁU GO EK SPLO ATO WA NYCH URZĄ DZEŃ ENER GE TYCZ NYCH

Prze wod nim pod ha słem te go rocz ne go Sym po zjum by ło:

„Wy dłu ża nie cza su pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych – szan se i ogra ni cze nia”

Głów ny mi part ne ra mi Pro No vum przy or ga ni za cji te go rocz nej edy cji Sym po zjum by ły fir my: Al stom Po -
wer Sp. z o.o. oraz Fa bry ka Ko tłów RA FA KO S.A. Pa tro nat ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął – po dob nie jak
w la tach ubie głych – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Pan Ma rek Wal czak. Udział w Sym po zjum wzię -
ło 165 osób, w więk szo ści przed sta wi cie li pol skich elek trow ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę du

Do zo ru Tech nicz ne go, uczel ni oraz pol skich i za gra nicz nych firm eks perc kich. Ze wzglę du na ko lej ne, już dzie sią te spo tka nie pod ha -
słem j.w. or ga ni za to rzy pod kre śli li w wie lu for mach je go ju bi le uszo wy cha rak ter.

W bie żą cym ro ku re fe ra ty wy gła sza no pod czas czte rech se sji te ma tycz nych. W pierw szej: Ener ge ty ka Pol ska * Stan Ak tu al ny *
Pro gno zy, re fe ra ty wy gło si li: Sta ni sław To kar ski Wi ce pre zes TAU RON -Pol ska Ener gia S.A. oraz Her bert Ga bryś. Wi ce pre zes TAU RO -
NA sku pił się w swo im wy stą pie niu, na stra te gii in we sty cyj nej gru py TAU RON w świe tle pa kie tu kli ma tycz ne go. Przed sta wił am bit -
ny pro gram bu do wy no wych blo ków ener ge tycz nych w elek trow niach na le żą cych do Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go S.A.
Prze ko ny wał, że stra te gia PKE S.A. po le ga ją ca na kon so li da cji pio no wej i wej ściu na gieł dę za pew ni wy star cza ją ce środ ki na re ali -
za cję pro gra mu in we sty cyj ne go. Wy stą pie nie Her ber ta Ga bry sia by ło mniej opty mi stycz ne. W swo im wy stą pie niu, któ re skła da ło się
z od po wied nio ze sta wio nych wskaź ni ków eko no micz nych dla sek to ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce w ostat nich la tach oraz
w pierw szym pół ro czu 2008 ro ku wska zy wał, że kon dy cja eko no micz na sek to ra po gar sza się sys te ma tycz nie, w ostat nim cza sie tak -
że na sku tek ro sną cych pro ble mów eko no micz nych gór nic twa.

W dru giej se sji: Wy dłu ża nie cza su eks plo ata cji, przed sta wi cie le Pro No vum, PKE S.A. Elek trow ni Ła zi ska, PKE S.A. Elek trow ni
Ja worz no III oraz ZRE Ka to wi ce S.A. pre zen to wa li za rów no moż li wo ści tech nicz ne jak i zre ali zo wa ne przed się wzię cia zwią za ne
z wy dłu ża niem cza su pra cy do 300 000 go dzin blo ków 200 MW. Wie lo krot nie pod kre śla no, że od po wied nio wy ko na ne mo der ni -
za cje mo gły by, przy sto sun ko wo nie wiel kich na kła dach za pew nić pra cę sta rym urzą dze niom ciepl no -me cha nicz nym na wet po nad
300 000 go dzin z za cho wa niem bez pie czeń stwa, wy so kiej dys po zy cyj no ści przy ak cep to wal nych kosz tach utrzy ma nia.

W se sji: Eks plo ata cja * Ser wis * Re mon ty swo je re fe ra ty pre zen to wa li przed sta wi cie le: Al stom Po wer Sp. z o.o., Pro No vum,
ZRE Ka to wi ce S.A., ETD (UK) oraz Ener go con trol. Re fe ru ją cy sta ra li się zwra cać uwa gę na fakt, ze zmia ny or ga ni za cyj ne w elek trow -
niach (gru pach elek trow ni) wy mu sza ją stop nio wo ko niecz ność zmian w za kre sie ob słu gi tech nicz nej urzą dzeń. Współ cze sne tech -
no lo gie w za kre sie w mo ni to rin gu wa run ków pra cy oraz od po wied nia or ga ni za cja grup eks perc kich i służb re mon to wych po zwa -



la ją ser wi so wać urzą dze nia w try bie out sour cin gu. Al stom Po wer przed sta wił isto tę i wa run ki re ali za cji ser -
wi su LTS (Long Term Ser vi ce) na to miast Pro No vum wraz ze ZRE Ka to wi ce wła sną kon cep cję ser wi so wa nia
PGS (Post -Gu aran ty Ser vi ce). 

Przy kła dy za sto so wań kla sycz nej dia gno sty ki ja ko waż ne go ele men tu utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń
ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni za pre zen to wa li w trze ciej se sji przed sta wi cie le Fa bry ki Ko tłów RA FA -
KO S.A., In sty tu tu Me ta lur gii Że la za, Po li tech ni ki Ślą skiej oraz Pro No vum. Au to rzy re fe ra tów prze ko ny wa -
li uczest ni ków Sym po zjum, że kla sycz ne me to dy ba dań dia gno stycz nych i oce ny sta nu tech nicz ne go, wy -
ko ny wa ne przy za cho wa niu od po wied nich kom pe ten cji i pro ce dur są cią gle naj lep szą for mą zdo by wa nia
wie dzy o sta nie tech nicz nym urzą dzeń, w tym iden ty fi ko wa nia pro ble mów i usu wa nia ich przy czyn. Wska -
zy wa no przy kła dy pro ble mów eks plo ata cyj nych ja ko skut ków źle wy ko ny wa nej dia gno sty ki.

W ostat nim dniu Sym po zjum, pod czas se sji: Me to dy ba dań i oce ny wy stą pi li przed sta wi cie le Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go,
HY DRO -POMP -u, FK RA FA KO S.A. Au to rzy re fe ra tów wska zy wa li, że po dej ście do dia gno sty ki, pro jek to wa nia, eks plo ata cji i re mon -
tów opar te na za awan so wa nej wie dzy pro wa dzi do licz nych ko rzy ści za pew nia jąc spro sta nie współ cze snym stan dar dom, wy ma ga -
niom i ocze ki wa niom.

W przed ostat niej se sji Sym po zjum swo je ak tu al ne ofer ty przed sta wi ły fir my: Con co East Sp. z o.o., Al stom Po wer Sp. z o.o.,
Ecol Sp. z o.o., Ener go re mont Sp. z o.o., Clim bex Sp.j. oraz Pro No vum.

Fo rum Dys ku syj ne, któ re by ło ostat nim spo tka niem go ści Sym po zjum z au to ra mi referatów zo sta ło zdo mi no wa ne przez trzy za -
gad nie nia:
• Opóź nie nia in we sty cji w za kre sie no wych blo ków ener ge tycz nych ja ko za gro że nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Pol ski,
• Uży tecz ność – z punk tu wi dze nia oce ny sta nu tech nicz ne go – no wych me tod ba daw czych w szcze gól no ści me to dy ul tra dź wię ko -

wej Pha sed Ar ray, 
• No we stra te gie utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń do sto so wa ne do zmian or ga ni za cyj nych w elek trow niach i gru pach elek trow -

ni – Al stom Po wer oraz Pro No vum za pre zen to wa li roz wią za nia, ma ją ce cha rak ter apli ka cji.
Sym po zjum jesz cze raz uzmy sło wi ło – szko da, że tyl ko je go uczest ni kom – że ener ge ty ce pol skiej na dal brak: stra te gii, środ ków fi nan -

so wych oraz ra cjo nal nych po my słów i ade kwat nych, do pię trzą cych się pro ble mów, dzia łań. Licz nym pro jek tom in we sty cyj nym nie to -
wa rzy szy re al na wi zja ich fi nan so wa nia. Na wet mo der ni za cje ma ją ce na ce lu wy dłu że nie cza su pra cy urzą dzeń – nie zbęd ne wo bec bra -
ku środ ków na in we sty cje – nie wy szły z fa zy stu dial nej mi mo, że nie ma za sad ni czych, tech nicz nych prze szkód aby wy dłu żyć czas pra -
cy znacz nej czę ści blo ków 200 MW na wet do 350 tys. go dzin., przy roz sąd nych na kła dach na mo der ni za cje i utrzy ma nie tech nicz ne.

Sy tu acja jw. bę dzie pro wa dzić do dal sze go kur cze nia się pol skie go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go. Miej my na dzie ję, że przy naj -
mniej, w nie od le głej per spek ty wie, po wsta nie dobrze zor ga ni zo wa na – przez za gra nicz nych in we sto rów – ener ge ty ka w Pol sce.

Organizacja


