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URZ¥DZEÑ ENERGETYCZNYCH 
Jak d³ugo mog¹ jeszcze pracowaæ stare

urz¹dzenia cieplno-mechaniczne?

USTROÑ, Hotel BELWEDER, 4.10÷6.10.2006

Kolejne VIII Sympozjum, które w dniach 4–6 paŸdziernika br. odby³o siê w Ustroniu w Hotelu „Belweder”
zgromadzi³o ponad 140 uczestników, przedstawicieli wiêkszoœci polskich elektrowni, elektrociep³owni, do-
stawców urz¹dzeñ energetycznych, firm remontowych i diagnostycznych.

Tegoroczne Sympozjum przebiega³o pod has³em: 

Jak d³ugo mog¹ jeszcze pracowaæ stare urz¹dzenia cieplno-mechaniczne?

Pierwszy referat, Herberta Gabrysia móg³ wielu uczestników Sympozjum sk³oniæ do znacz¹cej modyfika-
cji tego has³a, tj. postawiæ tak¿e pytanie: „jak d³ugo jeszcze powinny pracowaæ stare elektrownie?” Z przed-
stawionego przegl¹du ekonomicznej kondycji polskiej energetyki w okresie ostatnich kilkunastu lat doœæ wy-
raŸnie widaæ brak d³ugofalowej strategii dla podsektora wytwarzania. Tegoroczna sytuacja polskiej elektroe-
nergetyki wydaje siê ten problem potwierdzaæ a nawet wzmacniaæ. Znacz¹cy wzrost konsumpcji energii elek-
trycznej w miesi¹cach letnich pokaza³, ¿e poza „szczytem zimowym” mieliœmy tak¿e do czynienia ze „szczy-
tem letnim”, co oznacza koniecznoœæ powa¿nego przeanalizowania zarówno naszych rzeczywistych rezerw



jak i strategii utrzymania maj¹tku produkcyjnego a byæ mo¿e tak¿e przyst¹-
pienia wreszcie do budowania nowych Ÿróde³ jeœli postulat „bezpieczeñstwa
energetycznego kraju” nie jest tylko pustym, propagandowym has³em.

Problematyka strategii utrzymania maj¹tku produkcyjnego elektrowni zdo-
minowa³a pierwsz¹ sesjê Sympozjum. Przedstawiciele Po³udniowego Kon-
cernu Energetycznego S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., BOT Elektrowni
Turów S.A. oraz Elektrociep³owni Kraków S.A. przedstawili swoje koncep-
cje i dokonania w zakresie systemowej optymalizacji nak³adów na utrzyma-
nie maj¹tku produkcyjnego. Znacz¹ca dla wszystkich wyst¹pieñ by³a nie tyl-
ko prezentacja ró¿nych koncepcji, ale tak¿e szereg w¹tpliwoœci sugeruj¹-
cych, ¿e mamy do czynienia bardziej z sytuacj¹ work in progress ni¿ wdro-
¿onymi metodami planowania i optymalizacji remontów. Podczas pierwszej
sesji, z mo¿liwoœciami wyd³u¿ania czasu eksploatacji urz¹dzeñ energetycz-
nych podlegaj¹cymi UDT, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, zapozna³
uczestników Sympozjum przedstawiciel Urzêdu Dozoru Technicznego,Syl-
weriusz Brzuska.

W kolejnej, drugiej sesji, wybrane przyk³ady z ostatnio realizowanych dla
krajowych elektrowni prac, zaprezentowali przedstawiciele Pro Novum.
Szczególn¹ uwagê zwróci³y referaty Jerzego Dobosiewicza, S³awomira Raj-
cy oraz Wojciecha Murzynowskiego poœwiêcone warunkom wystêpowania,
mo¿liwoœci¹ analizy obliczeniowej i badaniom skutków korozji naprê¿eniowej
wirników turbin ciep³owniczych. W swoich wyst¹pieniach podkreœlali, ¿e:
• zjawisko jest znane i dobrze zinterpretowane od paru dziesiêciu lat zarów-

no w Polsce jak i za granic¹.
• analiza obliczeniowa, nawet z zastosowaniem wyrafinowanych mo¿liwoœci

metody elementów skoñczonych ma ograniczon¹ przydatnoœæ,
• najlepsze mo¿liwoœci badania skutków tego zjawiska stwarza klasyczna

metoda ultradŸwiêkowa; przedstawiono przyk³ady dowodz¹ce, ¿e mocno
reklamowana ostatnio metoda badania wrêbów ³opatkowych wielog³owi-
cowym skanerem ultradŸwiêkowym Phased Array mo¿e byæ Ÿród³em b³ê-
dów i dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów.
W ostatniej trzeciej sesji zaprezentowano, w wiêkszoœci, niekonwencjonal-

ne innowacyjne metody diagnozowania cieplno-mechanicznych urz¹dzeñ
bloków energetycznych.

Tomasz Ga³ka z Instytutu Energetyki w Warszawie zaprezentowa³ kon-
cepcjê oceny stanu uk³adów przep³ywowych turbin na podstawie analizy
trendów drgañ. Boles³aw Augustyniak reprezentuj¹cy Politechnikê Gdañsk¹
i Alstom Power zaprezentowa³ m.in. mo¿liwoœæ badania stanu naprê¿eñ w ³o-
patkach turbin za pomoc¹ efektu Barkhausena, a doœwiadczenia w zakresie
wykorzystania bloku ograniczeñ termicznych w Elektrowni Rybnik przedsta-
wi³ Eugeniusz Moskal.

Za szczególnie interesuj¹ce z punktu widzenia wiod¹cej tematyki Sympo-
zjum nale¿y uznaæ wyst¹pienie przedstawiciela Zak³adów Remontowych

Energetyki Katowice S.A. Wies³awa Toczka, który przypomnia³ zebranym,
¿e bêd¹ce w posiadaniu krajowych firm remontowych i diagnostycznych
technologie i umiejêtnoœci pozwalaj¹ przywróciæ dobry stan techniczny na-
wet najstarszym urz¹dzeniom. Wobec braku œrodków na nowe bloki energe-
tyczne mo¿na to uznaæ za wa¿n¹ okolicznoœæ, oby nie jedyn¹, naszej coraz
starszej elektroenergetyki.

Podczas Sympozjum, w szczególnoœci, w drugim dniu podczas pierwszej
sesji poœwiêconej jak co roku, prezentacji firm swoje wybrane, najnowsze
oferty przedstawili: Alstom Power Sp. z o.o., ZREW Warszawa S.A., ZRE
Katowice S.A., HYDROPOMP Sp. z o.o., Conco East Sp. z o.o., Pro Novum
Sp. z o.o.

Druga, ostatnia sesja w pi¹tek 6 paŸdziernika, mia³a podobnie jak w latach
poprzednich formê forum dyskusyjnego. Prawie dwugodzinna dyskusja oraz
analiza wyg³oszonych referatów sk³aniaj¹ do nastêpuj¹cych konkluzji:
• Przed coraz starszymi urz¹dzeniami energetycznymi wyrastaj¹ kolejne pro-

blemy w postaci wymagañ ekologicznych, wzrostu zapotrzebowania na
energiê, koniecznoœci redukcji kosztów na remonty. Bez rzeczywistych
zmian w zakresie strategii utrzymania urz¹dzeñ starych oraz œrodków inwe-
stycyjnych na nowe Ÿród³a, problemy polskiej energetyki mog¹ przekro-
czyæ akceptowalny poziom.

• Diagnostyka mo¿e byæ nie tylko Ÿród³em informacji, ale tak¿e wiedzy. Spek-
takularne informacje z diagnostyki nie powinny stanowiæ podstawy do
podejmowania strategicznych decyzji. Dla urz¹dzeñ d³ugoeksploatowa-
nych jest to nieodzowny warunek ich dalszej bezpiecznej i ekonomicznie
uzasadnionej eksploatacji.

• Diagnostyka powinna wykorzystywaæ przede wszystkim metody spraw-
dzone. Okreœlenie „innowacyjny” nie mo¿e byæ jedynym atutem. Nowe me-
tody badañ narzucaj¹ czêsto warunki, których spe³nienie wymaga sporej
wiedzy i doœwiadczenia, powinny wiêc podlegaæ wieloletniej weryfikacji
z udzia³em najlepszych specjalistów. Wyniki powinny byæ publikowane. Fir-
my diagnostyczne nie powinny wystêpowaæ w roli bezkrytycznych entuzja-
stów nowinek. Mo¿e to prowadziæ i czêsto prowadzi do ewidentnych b³ê-
dów i szumu informacyjnego. Specjaliœci z departamentów zarz¹dzania
maj¹tkiem elektrowni powinni o tym wiedzieæ i uwzglêdniaæ to w swojej co-
dziennej dzia³alnoœci, to oni w najwiêkszym stopniu decyduj¹ o poziomie
i rzeczywistych standardach badañ diagnostycznych.


