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Bezpieczeństwo energetyczne kraju 
w czasie jw. zależeć będzie nie tylko od 
stopnia teoretycznego zabezpieczenia 
potrzeb, ale także od sposobu zorga-
nizowania utrzymania stanu technicz-
nego nowych bloków oraz kompetencji 
technicznych w obszarze maintenace’u. 

Nie ma przeszkód, aby zmoderni-
zowane bloki były serwisowane przez 
krajowe firmy diagnostyczne i remon-
towe. Nie ma także istotnych barier po 
stronie intelektualnej/technicznej, aby 
przy utrzymaniu nowych bloków uczest-
niczyli krajowi specjaliści wyposażeni 
w odpowiednie narzędzia inżynierskie 
wspierane informatycznie. Istnieje moż-
liwość bezkolizyjnego dostępu do infor-
macji zarówno przez fabryczne serwisy, 
jak i niezależne od dostawcy systemy 
kreujące wiedzę utrzymaniową. Wiedzę 
wykonawców serwisów warto konfron-
tować z wiedzą i doświadczeniem wła-
snym. Doświadczenie uczy, że nowych 
bloków nie należy wiązać z brakiem pro-
blemów, tylko z nowymi problemami.

Jak zatem organizować wiedzę 
i kompetencje techniczne niezależne 
od dostawcy? Pomysł wydaje się być 
prosty, tzn. użytkownik nowego bloku 
powinien korzystać z dwóch systemów 
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Zarządzanie utrzymaniem 
stanu technicznego 
nowych bloków energetycznych

Podstawę KSE w ciągu najbliższych 15-30 lat stanowić będą trzy rodzaje bloków 
konwencjonalnych mających status JWCD, tj. zmodernizowane bloki 200 MW 

i 360 MW, a także bloki nowe.

informacji i wiedzy takich jak: system 
klasy ERP i systemu inżynierskiego, któ-
re generują wiedzę na podstawie cen-
tralnie rejestrowanych informacji. Jako 
system inżynierski oferujemy opraco-
waną przez nas platformę informatycz-
ną LM System PRO+®. Jej podstawę 
stanowi diagnostyka rozwijana syste-
matycznie w Pro Novum od prawie 30 
lat. Towarzyszy jej zestaw programów, 
w których zaimplementowano funkcje 
zapewniające bezobsługowe wykony-
wanie czynności, m.in. takich jak: re-
jestracja historii eksploatacji, analiza 
warunków pracy, analiza awaryjności, 
etc. System integruje diagnostykę po-
stojową i eksploatacyjną w sposób po-
zwalający na bieżącą aktualizację oceny 
stanu technicznego, weryfikację pro-
gnozy trwałości urządzeń i/lub ich ele-
mentów. System składa się z pakietów 
funkcjonalnych, które z kolei zbudowane 
są z odpowiednich modułów i funkcji. 
Wszystkie najważniejsze pakiety mogą 
funkcjonować autonomicznie, tj. nieza-
leżnie od pozostałych. System można 
elastycznie konfigurować, co pozwala 
uwzględnić szerokie spektrum potrzeb 
naszych Klientów oraz podlegające cią-
głej ewolucji ich oczekiwania. W ostat-

nim czasie uzupełniliśmy dodatkowo 
naszą platformę informatyczną w mo-
duły/funkcjonalności odpowiedzialne za 
analizę ekonomiczną oraz prawdopodo-
bieństwa i ryzyka uszkodzeń.

�� Zdalny�nadzór�
diagnostyczny�urządzeń�
cieplno-mechanicznych

W 2009 r. uruchomiliśmy usługę ser-
wisu diagnostycznego w zakresie urzą-
dzeń cieplno-mechanicznych i chemii 
energetycznej. Usługa ta realizowana 
jest za pośrednictwem pakietu funkcjo-
nalnego LM Serwis PRO® działającego 
w sposób autonomiczny.

Usługa ma na celu nadzór nad sta-
nem technicznym wybranych węzłów 
konstrukcyjnych i/lub pojedynczych ele-
mentów urządzeń elektrowni i elektro-
ciepłowni oraz eksperckie wsparcie na 
podstawie okresowo generowanych 
raportów. W szczególności dotyczyć 
może nadzoru diagnostycznego ele-
mentów krytycznych i wpływających 
na niezawodność/dyspozycyjność no-
wych bloków energetycznych w zakre-
sie jak w tab. 1.
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�� Cel

Celem usługi jest systematyczne 
tworzenie wiedzy korporacyjnej o ak-
tualnym stanie technicznym elemen-
tów krytycznych oraz wpływających na 
niezawodność urządzeń cieplno-me-
chanicznych bloku wspieranego przez 
aplikację serwisową LM Serwis PRO® 
zapewniającą:

 � rejestrację historii eksploatacji,
 � rejestrację informacji o czynno-

ściach wykonywanych podczas 
postojów bloku w zakresie:

 – wyników pomiarów i badań nie-
niszczących oraz niszczących,
 – napraw/wymian,
 – modernizacji,
 – środkach zapobiegawczych.

 � rejestrację zdarzeń awaryjnych,
 � rejestrację i analizę rzeczywistych 

warunków pracy w zakresie pa-
rametrów cieplno-mechanicznych 
i chemicznych,

 � rejestrację i analizę wielkości pro-
dukcji oraz kosztów jej utraty 
i kosztów remontowych,

 � zintegrowane przetwarzanie infor-
macji jw.,

 � okresowe generowanie raportów.
Utrzymanie stanu technicznego 

obiektu/obiektów na podstawie: 
 � analizy bieżącego stanu technicz-

nego,
 � weryfikację prognozy trwałości 

i czasu do badań,
 � oceny ryzyka - opcja.

�� Możliwości�aplikacji

Aplikacja LM Serwis PRO® umoż-
liwia:

 � zarządzanie bazami danych zawie-
rającymi:

 –  wyniki badań i pomiarów,
 –  analizy warunków pracy,
 –  analizy wielkości produkcji 
i kosztów jej utraty,
 –  analizy kosztów remontowych,

 � automatyczne zapisywanie historii 
pracy urządzenia/elementu,

 � analizę awaryjności w trybie on-line,
 � analizę stanu technicznego w try-

Lp. Urządzenie Element

1

KOCIOŁ

Walczak

2 Komory i rury ekranowe

3 Komory i rury przegrzewaczy pary

4 Komory i rury podgrzewacza wody

1

TURBINA

Wirniki

2 Kadłuby

3 Komory zaworowe 

4 Rurociągi przelotowe 

1 GŁÓWNE RUROCIĄGI PAROWE Kolana
Kształtki

Zamocowania1 RUROCIĄGI WODY ZASILAJĄCEJ

Tab. 1. 

Rys. 1. Część zawartości raportu systemowego

Rys. 2. Moduł Analiza Ryzyka
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bie on-line,
 � weryfikację prognozy trwałości ele-

mentów w trybie on-line
 � analizę ryzyka w trybie on-line - 

opcja,
 � tworzenie okresowych raportów - 

rys. 1.
 � wsparcie dla:

 –  rozwiązywania bieżących pro-
blemów eksploatacyjnych,
 –  planowania badań i remontów.

�� Zasada�funkcjonowania

Nadzór diagnostyczny funkcjonuje 
w następujący sposób:

1.1. Odpowiednio skonfigurowana 
aplikacja serwisowa rejestruje i analizuje 
w czasie rzeczywistym:

a) wyniki badań wykonywanych 
podczas postojów urządzeń,

b) cieplno-mechaniczno-chemiczne 
warunki pracy,

c) stany awaryjne.
1.2. Aplikację w elektrociepłowni, 

obsługuje 1÷2 specjalistów (minimal-
na obsada to 1 specjalista pełniący ro-
lę koordynatora) odpowiedzialnych za:

 –  wprowadzanie wyników badań,
 –  systemowe „komentowanie” po-
stojów - Karta Postojowa,
 –  wypełnianie informacji o awa-
riach - Karta Awaryjna,
 –  rejestrowanie bieżących proble-
mów eksploatacyjnych.

1.3. Bieżąca analiza warunków 
pracy urządzeń/elementów wykony-
wana jest automatycznie.

1.4. System rozpoznaje postój au-
tomatycznie, generując Kartę Postojo-
wą oraz Kartę Awaryjną (jeśli postój jest 
skutkiem awarii),

1.5. Oprogramowanie zainstalo-
wane jest na Stacji Obiektowej (SO-
LMSP), zlokalizowanej w Elektrocie-
płowni.

1.6. Stacja Obiektowa połączona 
jest przez łącze VPN z serwerem Sys-
temu w Pro Novum.

1.7. Za pośrednictwem połączenia 
jak w pkt. 1.6 Pro Novum zapewnia:

 –  naprawę oprogramowania 
w okresie gwarancyjnym,

 –  upgrade’y oprogramowania za-
pewniającego jego modyfikację 
i rozwój,
 –  maintenance oprogramowania 
po zakończeniu 12-miesięcznej 
gwarancji - opcja,
 –  wsparcie eksperckie, w okre-
sie gwarancyjnym (nieodpłatnie) 
i pogwarancyjnym (odpłatnie).

1.1. Okresowy raport powstaje 
w trybie automatycznym. Raport uzu-
pełniany jest przez wnioski i zalecenia 
eksperta Pro Novum.

�� Zakres�wdrożenia�
oprogramowania�(LM�
Serwis�PRO®)

Nadzór diagnostyczny jest wspiera-
ny przez pakiet funkcjonalny LM Serwis 
PRO® oraz kilka modułów innych pa-
kietów funkcjonalnych platformy infor-
matyczny LM System PRO+®. Pełna 
lista modułów wspierających nadzór 
diagnostycznych obejmuje:

 � Model Elektrowni,
 � Konfiguracja Pomiarów,
 � Karta Postojowa,
 � Karta Awaryjna,
 � Wyniki Badań,
 � Dokumenty,
 � Komunikator,
 � Raport,
 � Analiza Ryzyka - opcja - rys. 2.

�� Architektura�aplikacji�
serwisowej

LM Serwis PRO® jest aplikacją 
składającą się (w uproszczeniu) z na-
stępujących komponentów:
1.  baz danych działających z wyko-

rzystaniem silnika bazy danych MS 
SQL 2008 lub nowszego,

2.  modułów analizy i przetwarzania 
danych,

3.  aplikacji serwisowej - aplikacja na-
tywna dla systemów operacyjnych 
rodziny Microsoft Windows stano-
wiąca interfejs użytkownika

4.  połączenia z zewnętrznymi źródła-
mi danych pomiarowych.
LM System PRO+® może być inte-

growany z różnorodnymi środowiskami 
informatycznymi. Zarówno z różnymi ro-
dzajami systemów rejestrujących i archi-
wizujących dane pomiarowe, jak i z na-
szymi autorskimi rozwiązaniami w tym 
zakresie. Oferujemy kompleksowe roz-
wiązania wraz z montażem i instalacją 
kompletnych zestawów sprzętowych 
i softwarowych. W niektórych wdroże-
niach wykorzystujemy także, wydzielo-
ne z infrastruktury IT elektrowni dla po-
trzeb Systemu, wirtualne serwery. Prace 
wdrożeniowe, obsługa Systemu oraz 
realizacja usług serwisowych wymaga 
udostępnienia zdalnego dostępu VPN.

�� Modele�wdrożenia

Rys. 3. Oferta usługi LTDS Pro Novum

LTDS Pro Novum 
LONG  TIME

DIAGNOSTICS SERVICE
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System może być wdrażany w róż-
noraki sposób w zależności od ziden-
tyfikowanych potrzeb u naszych Klien-
tów, poprzez:

 � zakup oprogramowania i licencji,
 � udostępnianie części oprogramo-

wania - pakietów funkcjonalnych/
modułów z serwera Pro Novum,

 � usługę typu SaaS (Software as 
a Service) - polegającą na świad-
czeniu określonej usługi bez 
konieczności zakupu oprogramo-
wania (licencji). Klient ponosi wy-
łącznie koszt świadczonej usługi.
Dodatkowo z myślą o stworzeniu 

odpowiedniej bazy informacji i aktual-
nej wiedzy, oferujemy usługę LTDS Pro 
Novum - rys. 3., pozwalającą na pro-
sty dostęp do baz danych, ale przede 
wszystkim na kreowanie wiedzy korpo-
racyjnej dot. stanu technicznego urzą-
dzeń w formie automatycznie gene-
rowanych okresowych raportów wraz 

wnioskami i zaleceniami ekspertów 
(z możliwym udziałem specjalistów za-
rządzania majątkiem elektrowni i elek-
trociepłowni). 

�� Wnioski

Nasza oferta Zdalnego Nadzoru Dia-
gnostycznego, wspieranego aplikacją 
serwisową LM Serwis PRO®, kierowana 
do Użytkowników bloków nowych daje 
im możliwość kreowania wiedzy i kom-
petencji technicznych niezależnych od 
wiedzy dostawców urządzeń dla tych 
bloków. Korzyści w choćby częściowym 
uzależnieniu się od dostawców są ocze-
kiwane i pożądane. Dodatkowo ofero-
wane przez Pro Novum oprogramowa-
nie stanowi silne narzędzie wspierające 
coraz mniejsze zespoły inżynierskie zaj-
mujące się utrzymaniem stanu technicz-
nego urządzeń produkcyjnych.  

 o
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Nasi specjaliści zapewniają pomoc w zastosowaniach specjalnych, nietypowych i wysokoparame-
trowych np. dotyczących wysokich/niskich temperatur (-196/+1000oC), wysokich ciśnień (500bar), 
próżni, regulacji ciągłej, pracy podwodnej, środowisk wysokokorozyjnych, stref zagrożonych wybuchem 
nad- i podziemnych metanowych (EEx II i I), układów redukcji uderzeń hydraulicznych,optymalizacji ko-
nifiguracji armatura-napęd-akcesoria-otoczenie techniczne, układów ESD, SIL, PST, szybkozamykających.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem w Polsce wiodącego producenta napędów elektrycz-
nych do sterowania zaworów i zasuw BERNARD CONTROLS. Od ponad 75 lat dostarczamy innowacyjne 
rozwiązania m.in. dla instalacji oil&gas, w tym najwyższej klasy przeciwwybuchowe napędy serii SQX 
i STX INTELLI+, a także unikatowe napędy serii FQEX z szybkozamykającą sprężyną powrotną. Nasze 
urządzenia pracują na obiektach gazowych, petrochemicznych i liniach przesyłowych całego świata, w 
tym w warunkach ekstremalnych.

 
 

Nasza oferta zawiera rówNież uNikatowe Napędy amerykańskiej firmy reXa
Unikatowa technologia napędów elektrohydraulicznych REXA umoż-

liwia znaczne zwiększenie poziomu niezawodności i precyzji sterowania 
elementami instalacji energetycznych o znaczeniu krytycznym. Pozwala 
osiągnąć wzrost wydajności produkcji energii przy minimalnej ingerencji w stan istniejący (retrofity) lub przyzwy-
czajenia (nowe projekty). Rozwiązania dla energetyki obejmują instalacje kotła, sekcje turbiny oraz obiegu wody.  
Napędy REXA zastępują  t ypowe napędy hydraul iczne,  pneumat yczne i  e lektr ycz -
ne. Łączą w sobie najlepsze cechy każdego z tych powszechnie znanych rozwiązań, eliminu-
jąc wady. Są kompaktowe, likwidują zewnętrzną instalację hydrauliczną, dzięki swojej konstrukcji 
praktycznie nie wymagają prac utrzymania w ruchu (przeglądy nawet raz na kilka lat). Zapewniają nieosią-
galną w inny sposób precyzję, szybkość i powtarzalność, przy obniżonym koszcie inwestycji i użytkowania.  
Napędy REXA są sprawdzone w działaniu - od wielu lat pracują w elektrowniach na całym świecie. Teraz do-
stępne są wraz z lokalnym serwisem także w Polsce. 

Centrum Automatyzacji Armatury ARNAP jest specjalizowanym dostawcą 
i integratorem rozwiązań do zautomatyzowania pracy zaworów i zasuw prze-
mysłowych każdego typu. Od 20 lat dobieramy, konfigurujemy, dostarczamy, 
zabudowujemy oraz serwisujemy zestawy napędowe, oferując: 

Napędy elektryczNe, pNeumatyczNe, hydrauliczNe, przeNośNe,  przekładNie ręczNe i motorowe,
akcesoria: wyłączNiki krańcowe, pozycjoNery, wzmacNiacze ciśNieNia i sprężyN, 

zawory sterujące, zestawy przygotowaNia powietrza, paNele sterujące siłowNików. 


