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DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych
powyżej 300 000 godzin
Wisła, Hotel STOK, 30.09-2.10.2009 r.

Ko lej ne XI Sym po zjum: DIA GNO STY KA I RE MON TY URZĄ DZEŃ CIEPL NO -ME CHA NICZ NYCH ELEK TROW NI, w tym ro ku, pod ha słem: 
„Wy dłu ża nie cza su pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych – szan se i ogra ni cze nia”

od by ło się w dniach 30.09-02.10 w Ho te lu STOK, w Wi śle. 
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.

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: Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny S.A., Za -
kła dy Re mon to we Ener ge ty ki „Ka to wi ce” S.A., Ener go re mont Sp. z o.o., Ecol Sp. z o.o. i Hy dro -Pomp Sp. z o.o.

Udział w Sym po zjum wzię ło 190 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 oraz uczel ni. Pod czas trzech se sji wy gło szo no 18 re fe ra tów. 

Sym po zjum otwo rzył Je rzy Trzesz czyń ski, Pre zes Za rzą du Pro No vum. W swo im wy stą pie niu m.in. zwró cił uwa gę, że pro ble ma ty ka mo der -
ni za cji ma ją cych na ce lu wy dłu że nie cza su pra cy blo ków ener ge tycz nych jest cią gle te ma tem nie po pu lar nym a na wet „wsty dli wym”. Za ło żo no,
tro chę a prio ri że pra ca po wy żej 300 000 go dzin jest moż li wa i nie mu si jej to wa rzy szyć więk szy in te lek tu al ny wy si łek. Moż na na wet spo tkać się
z po glą dem, że za miast mo der ni za cji wy star czy wy ko nać „wy dłu żo ny re mont” z do sto so wa niem blo ku do wy ma gań eko lo gicz nych. Wy ra ził na -
dzie ję, że w re fe ra tach i dys ku sji po ja wią się po glą dy po le mi zu ją ce z ta ki mi uprosz cze nia mi. Kon ty nu ując swo ją wy po wiedź, Pre zes Je rzy Trzesz -
czyń ski wy ra ził po gląd, że bez spe cjal ne go po dej ścia dia gno stycz ne go przed, w trak cie i po mo der ni za cji, bez za sto so wa nia, w nie któ rych przy -
pad kach, spe cjal nych tech no lo gii oraz bez ak cep ta cji dzia łań przez Urząd Do zo ru Tech nicz ne go i fir my ubez pie cze nio we, wy ko na nie do brze za -
pla no wa nych mo der ni za cji za pew nia ją cych od po wied nią trwa łość, dys po zy cyj ność i bez pie czeń stwo, mo gą oka zać się nie moż li we. 

Ba rie rom zwią za nym z szyb kim bu do wa niem no wych źró deł po świę cił, w znacz nym stop niu, swo je wy stą pie nie Pre zes Po łu dnio we go Kon -
cer nu Ener ge tycz ne go S. A., Jan Kurp. Pre zes PKE S.A. stwier dził, że PKE SA ma za rów no du że po trze by in we sty cyj ne jak rów nież od daw -
na do brze przy go to wa ne pro jek ty bu do wy no wych źró deł ale wy stę pu ją pro ble my, któ re prze kra cza ją moż li wo ści Kon cer nu bo nie tyl ko nie
ma „ar mat” tzn. od po wied nich środ ków na ich bu do wę, cią gle tak że bra ku je sek to ro wi ener ge tycz ne mu w Pol sce kom plek so wej i re ali stycz -
nej stra te gii. „Za miast bu do wać no we blo ki ener ge tycz ne, mó wi my, że bę dzie my je bu do wać, za miast za my kać fi nan so wa nie in we sty cji… in -
for mu je my ile bę dą kosz to wać”, koń czył w ten spo sób swo ją wy po wiedź Pre zes Jan Kurp. 

Na stęp ne wy stą pie nie Her ber ta Ga bry sia moż na po trak to wać, ja ko po twier dze nie w licz bach, wcze śniej wy gło szo nych, pe sy mi stycz nych
opi nii. Na trwa ją cy od lat re gres sek to ra wy twór cze go, w szcze gól no ści je go czę ści wy ko rzy stu ją cej ja ko pa li wo wę giel ka mien ny, na ło żył się
glo bal ny kry zys, któ ry skut ku je nie tyl ko spad kiem pro duk cji i ren tow no ści, ale tak że utrud ni do stęp do kre dy tów, bez któ rych o bu do wie no -
wych blo ków ener ge tycz nych moż na tyl ko po ma rzyć.

W re fe ra tach wy gło szo nych przez przed sta wi cie li Cen trum Za rzą dza nia PKE, Elek trow ni Ła zi ska, Elek trow ni Ryb nik, Elek trow ni Pąt nów
i Elek trow ni Ko zie ni ce przed sta wio no, w róż nych fa zach za awan so wa ne przy go to wa nia do re mon tów mo der ni za cyj nych ma ją cych na ce lu
przy go to wa nie blo ków ener ge tycz nych do pra cy, na wet po wy żej 300 000 go dzin. Wy da je się, że naj bar dziej za awan so wa ne są pra ce ma ją ce
na ce lu do sto so wa nie tych blo ków do wy ma gań eko lo gicz nych, (głow nie w za kre sie re duk cji NOx) po 2016 ro ku. Po wszech nie przyj mo wa no
za ło że nie, że wy dłu ża nie cza su pra cy jest stra te gicz nie ra cjo nal ne, eko no micz nie re al ne i tech nicz nie wy ko nal ne. Naj mniej skom pli ko wa ną stra -
te gię, w tym za kre sie po sia da Elek trow nia Tu rów, któ ra po 2012 ro ku pla nu je wy łą cze nie dłu go ek splo ato wa nych blo ków 200 MW z eks plo -
ata cji i … wy bu do wa nie, no we go rów no waż ne go pod wzglę dem utra co nej mo cy źró dła.

Naj bar dziej opty mi stycz nie za brzmia ły re fe ra ty wy gło szo ne przez przed sta wi cie li firm dia gno stycz nych i re mon to wych: ZRE Ka to wi ce S.A.,
Ener go re mont Sp. z o.o., Ecol Sp. z o.o., Pro No vum Sp. z o.o. i Hy dro pomp Sp z o.o. W re fe ra tach tych firm przed sta wio no spe cjal ne tech -
no lo gie re mon to we, me to dy ba dań i kom plet ne sys te my dia gno stycz ne, de dy ko wa ne mo der ni za cją wy dłu ża ją cym czas pra cy urzą dzeń ciepl -
no -me cha nicz nych elek trow ni. Szcze gól nie im po nu ją co wy pa dło wy stą pie nie ZRE Ka to wi ce S.A. dot. na pra wy przez spa wa nie wir ni ków tur bin
oraz re ge ne ra cji ło pa tek. Je rzy Ku rzak, Pre zes Za rzą du ZRE Ka to wi ce S.A. po in for mo wał o wła śnie roz po czę tej roz bu do wa nie Cen trum Pro -
duk cyj ne go w Ja worz nie z wy ko rzy sta niem wspar cia fi nan so we go Unii Eu ro pej skiej.

W ostat nim dniu Sym po zjum, pod czas se sji Pre zen ta cje Firm swo je ak tu al ne ofer ty przed -
sta wi ły fir my: ZRE Ka to wi ce S.A., Con co East Sp. z o.o., Tur bo Lab Sp. z o.o., Ecol Sp. z o.o.,
Ener go re mont Sp. z o.o., Clim bex Sp.j. i Pro No vum Sp. z o.o. oraz To wa rzy stwo Przy ja -
ciół Mu zeum Ener ge ty ki przy Elek trow ni Ła zi ska.

Wśród wie lu cie ka wych, no wych tech no lo gii, roz wią zań, me tod ba dań, a na wet no wych, du -
żych in we sty cji (ZRE Ka to wi ce S.A.) na uwa gę za słu gu je pro jekt Cen trum Dia gno sty ki i Pro fi -
lak ty ki re ali zo wa ny ak tu al nie przez Pro No vum. Twór cy te go pro jek tu za kła da ją, że w pierw -
szej ko lej no ści mo że być to cen trum wie dzy i za awan so wa nych usług ba daw czych i eks perc -
kich dla blo ków 200 MW, któ re pla nu je się jesz cze eks plo ato wać przez 15÷20 lat.

Szcze gól nie in te re su ją co prze bie ga ło ostat nie spo tka nie, tj. Fo rum Dys ku syj ne. Mniej ofi -
cjal ny cha rak ter wy stą pień, spra wił, że pu blicz nie przy zna wa no się do sze re gu wąt pli wo ści
zwią za nych z tech nicz ny mi kry te ria mi do pusz cze nia kry tycz nych ele men tów ko tłów (wal cza ki,
ru ro cią gi) i tur bin (wir ni ki, tar cze kie row ni cze, ka dłu by i ko mo ry za wo ro we) do eks tre mal nie
dłu giej eks plo ata cji.

Z uwa gą przy ję to wy stą pie nie przed sta wi cie la Al stom Po wer, Alek san dra Mal ca, któ ry
przed sta wia jąc sze reg ar gu men tów tech nicz nych wska zy wał, że do pusz cze nie m.in. wir ni ków
tur bin do pra cy po wy żej 300 000 go dzin po win no być po prze dzo ne sze re giem tech nicz nych
ana liz i spe cjal nych ba dań.

Część uczest ni ków Fo rum Dys ku syj ne go skie ro wa ła do or ga ni za to ra Sym po zjum, fir my Pro
No vum apel/zo bo wią za nie, do pod ję cia wraz z Urzę dem Do zo ru Tech nicz ne go prac ma ją -
cych na ce lu opra co wa nie wy tycz nych oraz za sad o cha rak te rze do brych prak tyk in ży nier skich
dot. wy dłu ża nia eks plo ata cji – pod le ga ją cych nad zo ro wi UDT – ci śnie nio wych czę ści blo ków
ener ge tycz nych.
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