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SYSTEM DIAGNOSTYKI JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE 

PRACĘ REGULACYJNĄ ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ 
PRODUKCYJNĄ OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH 

 
A SYSTEM FOR DIAGNOSTICS AS A SUPPORT FOR CONTROL  
AND INCREASE EFFECTIVE OPERATION OF POWER UNITS 

 
Streszczenie: Opisano system do monitorowania i kontroli jakości automatycznej regulacji oraz diagnostyki 
pracy bloku energetycznego. Jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów współpracujących  
z istniejącymi rozproszonymi systemami sterowania. Na podstawie pobieranych, rejestrowanych i przetwa-
rzanych danych w dedykowanym serwerze prezentowane są wyniki ich analiz. Pozwalają one na niezależną 
ocenę pracy układów regulacji i bloku energetycznego (przekroczenia parametrów technologicznych, od-
chylenia od nominalnej sprawności, charakterystyki urządzeń wykonawczych z wytycznymi do ich korygo-
wania, szczelność zaworów, kawitacja pomp i zaworów, koszty rozruchów) w dowolnie zdefiniowanym 
przez użytkownika czasie. Uzyskane informacje dają możliwość szybkiej oceny i wczesnego wykrycia za-
grożeń stabilnej pracy bloku oraz podjęcia niezbędnych działań prewencyjnych z odpowiednim wyprzedze-
niem. Dzięki temu można uzyskać wydajniejszą, optymalną i niezawodną pracę elektrowni oraz redukcję 
kosztów eksploatacyjnych. System został z powodzeniem wdrożony na wielu blokach energetycznych  
o mocy 200 MW i 500 MW, zaś obecnie trwa jego wdrażanie na blokach 360 MW. 
 

Abstract: Presented is a system which purpose is to monitor and check the quality of an automatic control 
system and diagnose power unit’s operation. The system is based on expert programs and algorithms which 
cooperate with existing Distributed Control System. Using the received, registered and processed data, the 
analysis results are presented in dedicated server. They allow the performance evaluation of the independent 
assessment control systems and power unit (technological parameters exceeds and deviation from nominal 
efficiency, characteristics of executive devices and directive to its linearization, valves tightness, valves and 
pumps cavitation, bootstrap costs) in any given period. The received information enables to fast rate the op-
erators and detect the danger of power plants smoothness to take possible preventive action in advance. Con-
sequently, it is possible to obtain more efficient, optimal and reliable power station’s operation and the ex-
ploitation cost reduction. The system has already been successfully implemented for many 200 MW and  
500 MW power units. The system is presently implemented for 360 MW power units. 
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1. Wstęp 

Zmiany modelu i organizacji zarządzania ma-
jątkiem produkcyjnym w elektrowniach oraz 
presja na redukcję kosztów ich utrzymania 
sprawiają, że obowiązujące przepisy, instrukcje, 
wytyczne nie zapewniają wykonywania, na od-
powiednim poziomie technicznym (adekwat-
nych do aktualnego stanu technicznego urzą-
dzeń) zakresów badań oraz remontów. Brak jest 
także odpowiednich kryteriów do podejmowa-
nia lub zaniechania działań korygujących prace 
urządzeń, mimo istniejących możliwości, jakie 
stwarza obecnie zarządzanie wiedzą i informa-
cją. [1]. Dlatego koniecznym jest wdrażanie na 
obiektach energetycznych systemów diagnosty-
ki, które (na podstawie danych z obiektu) będą 
umożliwiać szybką analizę pracy bloku pod  

 
 

względem pracujących układów regulacji, jak 
również stanu aktualnie pracujących maszyn  
i urządzeń. Poniżej przedstawiony System Dia-
gnostyki Bloku Energetycznego jest przykła-
dem takiego systemu, dzięki któremu służby 
eksploatacyjne mogą otrzymać wytyczne do 
podjęcia działań prewencyjnych i zapewnić 
bezpieczną pracę bloku energetycznego.  
 

2. Rola i funkcje oraz struktura Syste-
mu Diagnostyki Bloku Energetycznego 

 

System Diagnostyki Bloku Energetycznego 
(SDBE) stanowi zestaw specjalistycznych na-
rzędzi inżynierskich (programów i algorytmów) 
współpracujących z różnymi rozproszonymi 
systemami sterowania (DCS) różnych produ-
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centów, którego docelowym zadaniem jest 
zwiększenie efektywności pracy bloku poprzez 
redukcję kosztów eksploatacji jednostek wy-
twórczych. SDBE pobiera, rejestruje i przetwa-
rza dane obiektowe oraz prezentuje wyniki 
analiz, stanowiąc efektywny system do zarzą-
dzania informacjami. Głównym atutem SDBE 
jest możliwość wystawienia obiektywnych ocen 
dla badanych układów automatycznej regulacji. 
System Diagnostyki Bloku Energetycznego 
pozwala użytkownikom na dostęp do 
szeregu narzędzi umożliwiających analizę 
pracy bloku wykorzystując środowisko witryny 
WWW. Graficzny interfejs SDBE prezento-
wany jest w oknie przeglądarki internetowej, co 
pozwala wybranym użytkownikom na nieza-
leżny dostęp do jego funkcji z wielu kompute-
rów, również przenośnych, w tym samym cza-
sie. Łatwy i intuicyjny dostęp do ekranów syno-
ptycznych oraz graficzne przedstawienie warto-
ści wybranych parametrów są wygodną formą 
prezentacji uzyskanych wyników. Możliwe jest 
również dostosowanie wybranych elementów 
wedle preferencji indywidualnych użytkowni-
ków. Rys. 1 obrazuje przykładową strukturę 
przesyłania i obróbki danych. 

 
Rys. 1. Przykładowa struktura przesyłania i ob-

róbki danych Systemu Diagnostyki 
 

3. Kompleksowa kontrola jakości pracy 
oraz wystawianie obiektywnych ocen ba-
danych Układów Automatycznej Regula-
cji (UAR) 

 

Główne narzędzia, zawarte w Systemie Diagno-
styki, pozwalają na wystawienie ocen UAR  
i graficzne przedstawienie interesujących para-
metrów za pomocą przestrzennych wizualizacji.  
Obecnie, w praktyce eksploatacyjnej bloków 
energetycznych, ma miejsce subiektywna ocena 
jakości pracy układów regulacji, głównie oparta 
na wzrokowej ocenie czasowego przebiegu 
wielkości regulowanej lub uchybu regulacji tej 
wielkości. Dzięki prostocie zastosowanego tu 
algorytmu (ALOR) może być on stosowany do 

oceny jakości regulacji parametrów eksploata-
cyjnych bloku energetycznego. Jest to nowe 
spojrzenie na sposób oceny jakości regulacji. 
Wyliczane są one za pomocą rozkładu uchybu 
regulacji – histogramu. Wystawiane są oceny 
od 0 do 10, gdzie 10 oznacza spełnienie 
wszystkich wymagań w określonych normach. 
Szczegółowy opis algorytmu wraz z jego apli-
kacją obiektową przedstawiony jest w pracy 
[2]. Średnie oceny dla danego UAR ze wszys-
tkich bloków oraz wszystkich UAR dla danego 
bloku mogą być zestawione i zaprezentowane  
w formie tabeli (Rys. 2) oraz histogramu. 

 
Rys. 2. Przykładowe zestawienie średnich ocen 

dla poszczególnych UAR i bloków wraz z wyli-

czoną wiarygodnością i drożnością (AUTO) 

UAR 
 

Rysunek 3 obrazuje przykładowe zestawienie 
histogramów UAR ciśnienia pary i mocy. 

 
Rys. 3. Przykładowy histogram uchybu UAR ci-

śnienia pary i mocy czynnej bloku 
 

Histogram specjalny umożliwia porównanie hi-
stogramów jednego uchybu w określonym 
przez użytkownika czasie i ich ilości (np. po-
równanie i analiza ocen jakości regulacji 
uchybu przed i po optymalizacji), za pomocą 
przestrzennej wizualizacji 3D. Przykład ewolu-
cji w czasie histogramu uchybu dla UAR ci-
śnienia pary świeżej obrazuje rysunek 4. 
Poprzez porównania ocen jakości regulacji po-
szczególnych układów można osiągnąć nastę-
pujące cele: 
� określenie prawdopodobnych przyczyn 
towarzyszących niepowodzeniom regulacji, 
� uzyskanie poprawy jakości regulacji w wa-
runkach wzrastających wymagań jakościowych, 
� umożliwienie optymalnego zarządzania za-
sobami ludzkimi, 
� uzyskanie zmniejszenia awaryjności UAR  
i urządzeń wytwórczych, 
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� osiągnięcie zwiększenia dyspozycyjności 
UAR, 
� umożliwienie oceny przedsięwzięć mode-
rnizacyjnych dotyczących zarówno ciągów te-
chnologicznych, jak i urządzeń związanych  
z UAR. 
 

 
Rys. 4. Przykład ewolucji w czasie histogramu 

dla UAR ciśnienia pary świeżej 
 

4. Ewidencja przekroczeń podstawo-
wych parametrów technologicznych  
i szacunkowego wpływu tych odchyleń na 
sprawność bloku (korekcja jednostko-
wego zużycia ciepła) 

 

Funkcja ta jest przedstawiana za pomocą ilości  
i wartości przekroczeń powyżej podanego pro-
gu (limitu górnego i dolnego) w określonym 
przez użytkownika czasie. Po wybraniu pola 
określonego parametru pojawiają się szczegó-
łowe informacje dotyczące początku i czasu 
wystąpienia, wartości średniej i maksymalnej 
przekroczenia. 
Rysunek 5 przedstawia przykładową ewidencję 
przekroczeń wybranych parametrów dla zade-
klarowanego czasu oraz szczegóły dotyczące 
wybranego parametru (na przykładzie podci-
śnienia w komorze paleniskowej). 

 

 
Rys. 5. Przykładowa ewidencja przekroczeń pa-

rametrów dla zadeklarowanego czasu 
 

Podczas eksploatacji bloku aktualne jego para-
metry różnią się od wartości znamionowych  
w punkcie gwarancyjnym i ulega wtedy zmia-
nie wartość jednostkowego zużycia ciepła, 

którą jest skorygowana o podane przez produ-
centa krzywe korekcyjne [3]. 
Na tej podstawie, System Diagnostyki wyzna-
cza średnie zmiany sprawności bloku energe-
tycznego. 

 
Rys. 6. Przykładowe średnie zmiany sprawności 

bloku energetycznego (jednostkowego zużycia 

ciepła) dla zadeklarowanego czasu 
 

5. Diagnostyka zmian parametrów re-
gulacyjnych elementów nastawczych  
i wykonawczych (w tym wyznaczanie on-
line charakterystyk obiektów technolo-
gicznych z wytycznymi do ich korygowa-
nia - linearyzowania)  

 

Charakterystyki statyczne tworzone są poprzez 
zestawienie wybranych wielkości fizycznych 
opisujących parametry organu regulacyjnego  
(w szczególności zawory, klapy regulacyjne, 
itp.) z określeniem dodatkowych warunków, 
przy jakich mają zostać wyznaczone. Pozwalają 
one na określenie własności organu regulacyj-
nego oraz jego zmienności w czasie. 
Korygowanie charakterystyk (linearyzacji) do-
konuje się poprzez wyznaczenie przez system 
punktów do sporządzenia charakterystyki od-
wrotnej - x(y) na podstawie określonej przez 
użytkownika charakterystyki wzorcowej, jaką 
chce uzyskać, które następnie mogą zostać wpi-
sane do funkcji korygującej w systemie DCS. 
Istnieje możliwość wykreślenia i zapisania cha-
rakterystyki wzorcowej oraz krzywej aproksy-
mującej na tle uzyskanej z deklarowanego 
przedziału czasu. Krzywa aproksymująca może 
również posłużyć do oceny zmian wybranej 
charakterystyki w czasie. 
Rysunek 7 przedstawia przykładowy obraz cha-
rakterystyk statycznych dla wybranego organu 
regulacyjnego i deklarowanego czasu oraz ta-
kich samych ciśnień pary przed turbiną. 
Rysunek 8 przedstawia przykład tworzenia 
funkcji korygującej w celu uzyskania charakte-
rystyki liniowej (istnieje możliwość uzyskania 
dowolnego kształtu krzywej wyznaczonej przez 
użytkownika). 
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Rys. 7. Przykładowy obraz charakterystyk sta-

tycznych dla zaworów regulacyjnych WP 

 
Rys. 8. Przykład tworzenia funkcji korygującej 

w celu uzyskania charakterystyki liniowej dla 

przepływu pompy wody zasilającej 
 

6. Określanie stopnia zużycia zaworów 
regulacyjnych, w tym szczelności i zmien-
ności ich charakterystyk 

 

Szczelność zaworów wtryskowych pary świeżej 
lub wtórnej w deklarowanym przez użytkow-
nika czasie określana jest na podstawie istnieją-
cych sygnałów w DCS i nie wymaga instalo-
wania dodatkowych pomiarów. Istnieje możli-
wość uzyskania szczegółów dotyczących nie-
szczelności danego zaworu: początku i czasu 
trwania nieszczelności. Rysunek 9 przedstawia 
przykład wizualizacji szczegółów nieszczelno-
ści wybranego zaworu. 

 
Rys. 9. Przykład wizualizacji szczegółów nie-

szczelności wybranego zaworu 
 

7. Kontrola warunków pracy zaworów 
regulacyjnych, w tym określanie stref 
kawitacji i flashingu oraz czasookresu 
pracy zaworów w tych strefach 
 

Kontrola pracy zaworów regulacyjnych to ze-
stawienie w deklarowanym przez użytkownika 
czasie warunków krytycznych pracy zaworów 
objętych analizą wraz z przedstawieniem cza-
sookresu pracy zaworów w tych strefach. 
Umożliwia to wcześniejsze wykrycie tych nie-
bezpiecznych dla zaworów zjawisk i podjęcie 
odpowiednich działań prewencyjnych (wy-
miana, remont). 
Rysunek 10 przedstawia przykładową wizuali-
zację (wykres kołowy, krzywe krytyczne, prze-
bieg czasowy) stref kawitacji parcjalnej, cięż-
kiej i flashingu dla wybranego zaworu oraz 
okresy jego pracy w tych strefach. 

 
Rys. 10. Przykładowa wizualizacja stref kawita-

cji zaworu w okresach jego pracy 
 

8. Kontrola warunków pracy pomp wo-
dy zasilającej 

 

Powyższa funkcja jest realizowana poprzez 
określenie nadwyżki wysokości ciśnienia ponad 
wysokość ciśnienia parowania cieczy NPSH 
(Net Positive Suction Head - nadwyżka wyso-
kości ssania, czyli zdolności ssawne danej 
pompy) [4]: 
Umożliwia to wcześniejsze wykrycie niepożą-
danego zjawiska, jakim jest kawitacja i podjęcie 
poprzez układ automatyki działań prewencyj-
nych, które nie będą skutkowały odstawieniem 
bloku. 
Rysunek 11 przedstawia zestawienie średniego 
i minimalnego zapasu antykawitacyjnego dla 
wybranych bloków w deklarowanym przez 
użytkownika czasie. Umożliwia to porównanie 
warunków pracy poszczególnych urządzeń.  
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Rys. 11. Zestawienie średniego i minimalnego 

zapasu antykawitacyjnego dla wybranych blo-

ków 
 

9. Określanie szacunkowych kosztów ro-
zruchów bloków 

 

Szacunkowe (częściowe) koszty rozruchów 
bloków dotyczą m.in. kosztów związanych ze 
zużyciem paliwa podstawowego, paliwa po-
mocniczego, energii na potrzeby własne. Od-
powiednie dane są zestawione w dedykowanej 
tabeli (rysunek 12), w celu dokonania ich ana-
lizy i porównania z rozruchami z innego czasu 
na tym bloku w deklarowanym czasie lub in-
nych bloków. Dla każdego rozruchu istnieje 
możliwość jego analizy poprzez odwołanie się 
do przebiegu czasowego podstawowych para-
metrów rozruchowych. Powyższa funkcja 
umożliwia między innymi weryfikację działań 
optymalizacyjnych związanych z autorozru-
chami. 

 
Rys. 12. Przykładowe zestawienia parametrów 

rozruchowych 
 

10. Wykresy  
 

W zakładce wykresy użytkownik otrzymuje do-
stęp do aplikacji umożliwiającej przedstawienie 
czasowych przebiegów wybranych sygnałów  
w postaci wykresu zmiennej w dziedzinie cza-
su.  
Dodatkowo, zawarte są opcje umożliwiające 
zmianę wizualizacji danych, wliczając w to 
ustawienia prezentacji linii – definicje kolorów, 
typów, itp., jak również stopień dokładności 
prezentowanych wartości. 
Rysunek 13 przedstawia przykładowe zesta-
wienie zmiennych. 

 

Rys. 13. Przykładowe zestawienia zmiennych 

 

11. Zdarzenia 
 

Zdarzenia są rozwijaną listą zdefiniowanych 
przez użytkownika stanów awaryjnych z pre-
zentacją czasu pojawienia się i ich zaniku. Do-
datkowymi, oprócz wartości logicznej, atrybu-
tami zdarzenia są kodowane kolorowym pod-
świetleniem. Rysunek 14 przedstawia przykła-
dową listę zdarzeń. 

 
Rys. 14. Przykładowa lista zdarzeń 
 

12. Efekty stosowania Systemu Diagno-
styki Bloku Energetycznego 
 

Aplikacja Systemu Diagnostyki Bloku Energe-
tycznego na obiektach energetycznych daje na-
stępujące korzyści: 
• podjęcie szybkich decyzji kierowniczych 
dotyczących usuwania wykazywanych niedo-
magań i usterek (zmniejszenie strat spowodo-
wanych eksploatacją urządzeń - powstanie kon-
kretnych korzyści ekonomicznych), 
• zapewnienie bezpieczeństwa pracy bloku 
energetycznego (optymalna i niezawodna praca 
elektrowni w systemie elektroenergetycznym), 
• wydajniejsze wykorzystanie personelu tech-
nicznego nadzorującego pracę układów regula-
cji i bloków energetycznych, 
• utrzymanie bloku w ruchu poprzez podjęcie 
działań korygujących i predykcyjnych,  
• uzyskanie sygnału sprzężenia zwrotnego po-
twierdzającego skuteczność podjętych działań 
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naprawczych, niezbędnych w procesie zarzą-
dzania jakością, w tym działań remontowych  
i inwestycyjnych [5]. 
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