
DIAGNOSTYKA I REMONTY
D£UGOEKSPLOATOWANYCH

URZ¥DZEÑ ENERGETYCZNYCH 
Nowe problemy diagnostyczne 

na starych blokach energetycznych

USTROÑ, Hotel BELWEDER, 5.10÷7.10.2005



W Sympozjum wziê³o udzia³ ponad 150 osób, w zdecy-
dowanej wiêkszoœci byli to przedstawiciele elektrowni
i elektrociep³owni oraz firm remontowych, diagno-

stycznych i dostawców urz¹dzeñ energetycznych.

Podczas 3 sesji zaprezentowano 17 referatów, których tematy-
ka odzwierciedla³a szerokie spectrum zagadnieñ diagnostyki.
Zdecydowanie przewa¿a³y problemy aktualne:

� nowe lub unowoczeœnione w ostatnim czasie metody badañ
(IPPT PAN, ETD, Bently, Energopomiar, Vitkovice R&D Ltd),

� nowe podejœcie do diagnostyki jako dziedziny kreowania wie-
dzy przydatnej dla wspó³czesnych strategii remontowych (Pro
Novum, UDT, ETD, PKE),

� wykorzystanie metod diagnostyki do oceny stanu techniczne-
go elementów oraz przyczyn ich uszkodzeñ (Pro Novum,
Energopomiar, PKE).

W sesji poœwiêconej prezentacjom firm, swoje aktualne oferty
oraz osi¹gniêcia zaprezentowali:

� Alstom Sp. z o.o.
� John Crane Poland Sp. z o.o.
� Conco East Jerzy Krysicki
� Hydro-Pomp Sp z o.o.
� Energotech, Rosja
� Pro Novum Sp. z o.o.

Aktualn¹ ofertê w zakresie nowoczesnych technik pomiaro-
wych zaprezentowa³a firma Panametrak – autoryzowany dystry-
butor Panametrics-NDT.

Tematyka referatów oraz wypowiedzi formu³owane podczas
Forum Dyskusyjnego pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹-
cych wniosków:
� Wœród nowych-starych problemów diagnostyki dominuj¹ zde-

cydowanie dwa:
– miejsce i organizacja diagnostyki w elektrowniach, co spro-

wadza siê w pierwszym rzêdzie do odpowiedzi na pytanie
czy posiadaæ wydzia³y diagnostyczne czy „kupowaæ bada-
nia”

– jeœli kupowaæ badania to jak i gdzie ich wyniki przekszta³caæ
w wiedzê skutecznie wspieraj¹c¹ pracê wydzia³ów zarz¹dza-
nia maj¹tkiem.

� Dotychczasowa eksploatacja coraz starszych urz¹dzeñ nie
wskazuje na wystêpowanie wczeœniej nieznanych zjawisk de-
gradacji w³asnoœci materia³ów, nie wynika to przynajmniej z pu-
blikowanych, dobrze udokumentowanych wyników badañ.

� W dalszym ci¹gu wiele pozostawia do ¿yczenia realizacja pro-
cesu od informacji (wynik badania) do wiedzy (diagnoza, pro-
gnoza, zalecenia eksploatacyjne i remontowe). W znacznej
mierze, z tego wzglêdu „remont warunkowy” to w wiêkszym
stopniu has³o ni¿ rzeczywistoœæ. Zarz¹dzanie informacj¹ o sta-
nie technicznym urz¹dzeñ przebiega w sposób „rêczny”, co
istotnie utrudnia lub czêsto wrêcz uniemo¿liwia dostosowanie
nak³adów na utrzymanie techniczne urz¹dzeñ do rzeczywi-
stych potrzeb.

� Tak jak termin i zakres remontu mog¹ byæ niedostatecznie po-
wi¹zane ze stanem technicznym urz¹dzenia, tak samo nie-
które badania diagnostyczne mog¹ byæ niepotrzebne w okre-
œlonych okolicznoœciach. Sprawia to, ¿e mog¹ nie tylko po-
wiêkszaæ zbêdne koszty, ale co gorsze tworzyæ szkodliwy dla
kreowania wiedzy, szum informacyjny.


