Innowacyjne rozwiązania DEKRA
dla branży energetycznej
Na odbywającym się w dniach 5-7 września XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznym
Energetyka Bełchatów 2016 eksperci DEKRA przedstawili najnowsze rozwiązania
technologiczne, które znajdują zastosowanie w diagnostyce urządzeń energetycznych.
W Sympozjum wzięło udział prawie 800 przedstawicieli branży energetycznej
i ciepłowniczej.

Tematem przewodnim spotkania były różne wizje rozwoju polskiej energetyki. Licznie
zgromadzeni goście, z branży energetycznej i ciepłowniczej, przedstawiali swoje pomysły
i wizje na to jak w najbliższej przyszłości będzie wyglądała polska energetyka.
Artur Miszczak, Business Development Manager Industrial w Grupie DEKRA, wygłosił wykład
na temat zaawansowanych badań NDT w diagnostyce urządzeń energetycznych. DEKRA
przedstawiła m.in. autorskie rozwiązania w obszarach:
- diagnostyki urządzeń wirujących bez konieczności demontażu generatora (ARGIS,
KIRR3)
- badań TOFD i Phased Array dla energetyki
- oraz nowoczesne usługi z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (Asset Integrity
Management).
Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem, wywołując liczne pytania i dyskusje
wśród uczestników sympozjum.

Dodatkowe informacje na temat zaawansowanych badań nieniszczących (Advanced NDT):
https://industrial.dekra.pl/zaawansowane-badania-nieniszczace.html
Dodatkowe informacje na temat zarządzania integralnością zasobów przedsiębiorstwa
(Asset Integrity Management):
https://industrial.dekra.pl/zarzadzanie-integralnoscia-zasobow.html
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O DEKRA
DEKRA działa w branży związanej z bezpieczeństwem od 90 lat. Została założona w 1925
roku w Berlinie jako Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., a dziś jest jedną
z wiodących na świecie organizacji eksperckich. DEKRA SE jest filią DEKRA e.V. i nadzoruje
działalność operacyjną Grupy.
DEKRA osiągnęła sprzedaż w wysokości około 2,7 miliardów euro w 2015 roku. Firma
zatrudnia obecnie 37 400 osób w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, które świadcząc
wykwalifikowane i niezależne usługi eksperckie, pracują dla bezpieczeństwa na drodze, w
pracy i w domu.
Powyższe usługi różnią się i obejmują zakres od kontroli pojazdów i oceny przez eksperta, do
likwidacji szkód oraz kontroli budowy, badań i certyfikacji produktów i systemów, a także
szkoleń i pracy tymczasowej.
Wizja do zrealizowania na 100 urodziny w 2025 roku jest taka, aby DEKRA stała się globalnym
partnerem na rzecz bezpiecznego świata.
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