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o wo ła ne do ży cia w 1987 ro ku w Ka to wi cach Przed się bior -
stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum Sp. z o.o.ma sta tus fir my ba daw czo -roz wo jo wej nada ny przez Mi ni -ster stwo Go spo dar ki. Dzia ła na rzecz ener ge ty ki, w szcze -gól no ści ofe ru jąc usłu gi elek trow niom i elek tro cie płow niom zlo -ka li zo wa nym w Pol sce, Cze chach i kra jach bał kań skich. Zaj mu jesię ba da nia mi dia gno stycz ny mi i oce ną sta nu tech nicz ne go ko tłów,tur bin i ru ro cią gów; pro wa dzi eks per ty zy po awa ryj ne; ofe ru jetech no lo gie na praw, re ge ne ra cji i re wi ta li za cji ele men tów urzą -dzeń ener ge tycz nych; słu ży po mo cą w dzie dzi nie mo der ni za cjielek trow ni; po le ca in for ma tycz ne sys te my wspie ra ją ce za rzą dza -nie utrzy ma niem ma jąt ku pro duk cyj ne go elek trow ni. W je go ofer -cie znaj du ją się po nad to usłu gi w dzie dzi nie che mii ener ge tycz nej:czysz cze nie che micz ne ko tłów, kon ser wa cje urzą dzeń ener ge tycz -nych, go spo dar ka wod na elek trow ni, ana li zy che micz ne wódi ście ków, ba da nia i do bór sma rów.

Re wi ta li za cja blo ków ener ge tycz nych
– Je ste śmy du żą fir mą dia gno stycz ną, sys te ma tycz nie wpro wa -

dza ją cą do swych dzia łań za gad nie nia wcze śniej nie podej mo wa ne– mó wi dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski, pre zes za rzą du i dy rek tor ProNo vum. – Sku pia my się obec nie na dwóch: wy dłu ża niu cza su pra -
cy urzą dzeń ener ge tycz nych, w tym przede wszyst kim za in sta lo wa -
nych na blo kach 200 MW oraz cy fro wych sys te mach mo ni to ru ją -
cych stan tech nicz ny urzą dzeń ciepl no -me cha nicz nych. Jak wie my
od lat mó wi się i pi sze o wiel kich in we sty cjach w ro dzi mą ener ge -
ty kę, o bu do wie wie lu no wych blo ków, któ re w de kla ro wa nej licz -
bie nie po wsta ją. Ozna cza to, że dłu go jesz cze bę dą pra co wa ły sta -
re, te zbu do wa ne w la tach 60. i 70. Ich stan tech nicz ny wca le nie
jest ta ki zły, wie le z nich by ło w la tach 90. zna czą co mo der ni zo wa -
nych. Sko ro kry tycz ne ele men ty blo ków (wir ni ki, wal cza ki w ko -
tłach) mo gą pra co wać jesz cze wie le lat, to ca ła resz ta nie sta no wi
wiel kie go pro ble mu. Kosz ty czę ścio wych wy mian, ele men tów
o naj bar dziej wy czer pa nej trwa ło ści nie są znacz ne. A za tem gdy -
by wy łą czo no te blo ki z eks plo ata cji był by gi gan tycz ny pro blem
z za opa trze niem kra ju w ener gię elek trycz ną (nie któ rzy igno ran ci
okre śla ją je zło mem, a np. in wen ta ry za cja ele men tów jed ne go
z blo ków 200 MW, któ ry prze pra co wał 250 tys. go dzin wy ka za ła, że
w ko tle ok. 70 proc. ele men tów jest pra wie no wych). Za tem trze ba
je re ge ne ro wać. I tak w tym kon tek ście wcho dzi w ży cie pro jekt
w gru pie Tau ron Pol ska Ener gia do ty czą cy wy dłu że nia cza su pra -

cy blo ków 200 MW o ok. 20 lat (w El. Ja worz no III i El. Ła zi ska,
w su mie 10 jed no stek). Licz ba prze pra co wa nych przez nie go dzin
oscy lu je od 200 do 260 tys. Chce my spra wić, by mo gły pra co wać
jesz cze przez ok. 100 tys. go dzin. Po wsta ła me to dy ka kwa li fi ko wa -
nia urzą dzeń do pra cy do 350 tys. go dzin, stwo rzo na przez ze spół
mie sza ny spe cja li stów z Pro No vum i gru py Tau ron, któ ra, w czę -
ści do ty czą cej urzą dzeń pod le ga ją cych UDT, bę dzie opi nio wa na
przez Urząd Nad zo ru Tech nicz ne go. Obej mu je ona re ko men da cję
do ty czą cą ba dań i oce ny tych blo ków. Ist nie ją w świe cie tak dłu go
pra cu ją ce jed nost ki – aby mo gły na dal wy twa rzać ener gię trze ba
im za pew nić od po wied nią trwa łość i bez pie czeń stwo oraz mu szą
speł niać wy mo gi eko lo gicz ne. W 2016 r. wej dzie w ży cie zmie nio -
na dy rek ty wa unij na o emi sjach ga zów cie plar nia nych i py łów.
Wspo mnia ne blo ki mu szą mieć za in sta lo wa ne no we in sta la cje
NOx. Obec nie dys po nu ją do bry mi in sta la cja mi wy chwy ty wa nia
NOx, SO2 i py łów. Je śli kosz ty mo der ni za cji oka żą się nie zbyt wy -
gó ro wa ne a in sta la cje do re duk cji NOx sku tecz ne i nie ob ni ża ją ce
trwa ło ści ele men tów ko mo ry pa le ni sko wej ko tłów, „sta re” blo ki
mo gą sku tecz nie kon ku ro wać z blo ka mi no wy mi …. o ile ktoś nie
wy my śli ko lej nych bar dziej re stryk cyj nych prze pi sów eko lo gicz -
nych.Koszt re ali za cji za kła da nych pro jek tów in we sty cyj nych przezprzed się bior stwa ener ge tycz ne w naj bliż szych la tach się ga 100mld zł. Du ża część tych za mie rzeń nie zo sta nie zre ali zo wa na. Zda -niem wie lu spe cja li stów sto pień za awan so wa nia dzia łań przy róż -nych pro jek tach stwa rza szan sę na po wsta nie do 2020 r. ok. 5 tys.MW no wych mo cy. Trud no bę dąc re ali stą li czyć na wię cej. To teżda nie dru gie go ży cia sta rym blo kom wy da je się ko niecz no ścią.– W Pol sce ta sy tu acja do ty czy kil ku dzie się ciu blo ków kla sy 200
MW – in for mu je pre zes Trzesz czyń ski. – Wg ak tu al nej wie dzy tyl -
ko w PGE El. Tu rów zo sta ną zli kwi do wa ne, w po zo sta łych elek -
trow niach blo ki 200 MW bę dą pra co wa ły na dal. Mó wi ło się o li -
kwi da cji wie lu z nich w la tach 2016–2018, obec nie wska zu je się
na wet na la ta 2025–2030. Ak tu al nie Pro No vum dia gno zu je za -
rów no blo ki sta re jak i nie licz ne no we. Wy ko nu je eks per ty zy po -
awa ryj ne tak że na urzą dze niach sta rych i no wych. Awa rią, czę sto
po waż nym, ule ga ją i jed ne i dru gie.Pre zes ka to wic kie go przed się bior stwa za uwa ża, że mo der ni za -cja sta rych blo ków to te mat wsty dli wy. Nie tyl ko u nas. Nie daw nouczest ni czył w kon fe ren cji w Bre mie, wszy scy mó wi li o in no wa -cjach, no wych blo kach, ener gii ze źró deł od na wial nych, je go re fe -rat do ty czył wy dłu że nia pra cy sta rych jed no stek. Rów nież w Pol -sce na co dzień o tym sły chać, ale nie chęt nie się mó wi o mo der ni -za cji ist nie ją cych, któ re sta no wią pod sta wę Kra jo we go Sys te muElek tro ener ge tycz ne go (do brze się spi su je po nad 60. blo ków 200MW – pod wzglę dem dys po zy cyj no ści są bez kon ku ren cyj ne). Cowię cej pro duk cja z tych zre wa lo ry zo wa nych blo ków mo że byćbar dzo kon ku ren cyj na ce no wo. W Pro No vum do ko na no sza cun -ków: uwzględ nia jąc koszt mo der ni za cji i utrzy ma nia blo ku przezko lej ne 20 lat, koszt uzy ska nia 1 MW mo że sta no wić 20 proc.kosz tów je go uzy ska nia z no wo po wsta łe go blo ku (o ile wy mo gido ty czą ce ochro ny śro do wi ska nie ule gną zmia nie). – Ofe ro wa ne przez nas kon cep cje mo der ni za cji są ce no wo bar -
dzo atrak cyj ne, eko lo gicz nie przy ja zne. Nie po win ny tak że mar twić
do staw ców no wych urzą dzeń – no we źró dła ener gii nie po wsta ją
tyl ko dla te go, że sta re na dal za cho wu ją uży tecz ność. Li czy się jesz -
cze ce na czy stej, od na wial nej ener gii. Na ra zie, w Pol sce 35proc.
ener gii jest ob ję te ja kimś wspar ciem – twier dzi Je rzy Trzesz czyń -ski. – Pra gnę przy po mnieć, że na sza tech no lo gia re wi ta li za cji sta -
rych ele men tów sta liw nych tur bin to hit Pro No vum od 1994 r. Do -
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tych czas zre wi ta li zo wa li śmy po nad 200 ka dłu bów tur bin pa ro wych
o mo cy od 30 MW do 360 MW. Naj wcze śniej zre wi ta li zo wa ne pra -
cu ją bez a wa ryj nie (i bez po trze by istot nych na praw) pra wie
100 000 godz. Re wi ta li za cja ozna cza tak że przy wró ce nie fa brycz -
nej, no mi nal nej spraw no ści.

Mo ni to ring urzą dzeń on li ne
W biz ne sie od lat ob ser wu je się zja wi sko sku pia nia się przed się -biorstw na ich pod sta wo wej dzia łal no ści i zle ca nia róż ne go ro dza -ju prac czy usług fir mom ze wnętrz nym (out so ur cing). Nie ina czejdzie je się w ener ge ty ce.– Elek trow nie i elek tro cie płow nie w co raz więk szym stop niu

sku pia ją się na pro duk cji prą du i cie pła, re zy gnu jąc z pro wa dze -
nia we wła snym za kre sie re mon tów – za uwa ża pre zes Trzesz czyń -ski. – Po dob nie rzecz się ma z ba da nia mi i oce ną sta nu tech nicz -
ne go urzą dzeń. Ofe ru je my LM Sys tem PRO®, pro dukt in no wa cyj -
ny, po zwa la ją cy mo ni to ro wać w try bie on li ne stan tech nicz ny ma -
jąt ku pro duk cyj ne go. Pro du cen ci ener gii wpro wa dzi li już sys te my
wspo ma ga ją ce za rzą dza nie (ERP), któ re po rząd ku ją sfe rę za rząd -
czo -księ go wą, na to miast sfe ra tech nicz na ich dzia łal no ści nie ma
za awan so wa nych tech no lo gicz nie na rzę dzi mo ni to rin gu (w ja kim
sta nie są urzą dze nia, w ja kim za kre sie wy ma ga ją re mon tów). Dia -
gno za urzą dze nia w cza sie po sto ju in for mu je o sta nie urzą dze nia
po re mon cie. W za leż no ści od wa run ków pra cy urzą dze nia mo że
stra cić swo ją ak tu al ność, nie kie dy do syć szyb ko po uru cho mie niu
urzą dze nia. Wie dza o ak tu al nym sta nie urzą dze nia ma sens dla
pla no wa nia ter mi nu i za kre su re mon tu. Moż na go wy ko ny wać
w iden tycz nym za kre sie co ja kiś usta lo ny umow nie czas, moż na go
jed nak wy ko ny wać wte dy i w ta kim za kre sie ja ka jest rze czy wi sta
po trze ba. Za da nie ta kie re ali zu je się wy ko rzy stu jąc dia gno sty kę
on li ne, któ rą do dat ko wo moż na wy ko ny wać w try bie zdal nym.
Dia gno sty ka te go ro dza ju nie jest już ni czym no wym, np. no wy
blok w El. Ła gi sza ma 16 tys. punk tów po mia ro wych. Sztu ka po le -
ga na umie jęt no ści ana li zo wa nia. Cóż z te go że in for ma cje są ar -
chi wi zo wa ne, sko ro nie są pod da wa ne ana li zie na bie żą co. Isto ta
pro ble mu tkwi w two rze niu wie dzy w cza sie rze czy wi stym dla in -
ży nie rów a nie ar chi wi zo wa niu in for ma cji dla hi sto ry ków tech ni -
ki. W świe cie ta kie po dej ście spo ty ka się co raz czę ściej. U nas,
z wol na tak że się prze bi ja. Nasz sys tem za in sta lo wa li śmy – w róż -
nej kon fi gu ra cji – m.in. w Vat ten fall He at Po land, PGE El. Tu rów
(ko tły Fo ster Whe eler), Ec Kra ków (4 ko tły), Ec Ka to wi ce, Ec Zie -
lo na Gó ra, Ko ge ne ra cja. Je go ko lej ne apli ka cje ozna cza ją dla
Pro No vum umac nia nie przy szłej obec no ści na ryn ku. Dia gno sty -
kę on li ne w try bie zdal nym moż na pro wa dzić z do wol nej od le gło -
ści – dia gno sty ka jest tam gdzie jest in for ma cja, sys tem któ ry je
prze twa rza i spe cja li ści, któ rzy po tra fią ją in ter pre to wać. War tość

tych sys te mów do ce ni li w głów nej mie rze do staw cy, li cząc na wy -
ko ny wa nie ser wi su wła snych urzą dzeń. Na to miast sze fo wie elek -
trow ni uwa ża ją, że sko ro ta ki sys tem ma do staw ca, to im jest nie -
po trzeb ny. Aby być part ne rem dla do staw cy a nie bez rad nym użyt -
kow ni kiem urzą dze nia trze ba spo ro wie dzieć o sta nie tech nicz nym
urzą dze nia. Wie dza to pie nią dze, mo że w więk szym stop niu niż
czas.Pre zes Pro No vum wy ja śnia, że LM Sys tem PRO® nie ma na ce -lu za stą pie nia kla sycz nej dia gno sty ki, po stój urzą dze nia na dalstwa rza opty mal ne wa run ki do oce ny je go sta nu tech nicz ne go. Je -go pra ca jed nak nie prze szka dza aby w try bie on li ne we ry fi ko waćpro gno zę trwa ło ści sfor mu ło wa ną pod czas po sto ju.– Po ja wia się py ta nie: czy me nedż ment za kła dów ener ge tycz -
nych po tra fi ko rzy stać z tej wie dzy. Wszy scy mó wią o biz ne sie
opar tym na wie dzy, ale gdy mo gą ją rze czy wi ście po sia dać czę sto
i tak sie ga ją po przy zwy cza je nia i in tu icję. Do tych czas sku tecz ne
wy da je się się ga nie do pro stych re zerw re duk cji kosz tów, któ rych
już nie ma. Bar dziej za awan so wa na ana li za jest nie zbęd na aby na -
kła dy na utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go do sto so wać do po trzeb.
Nie ro zu miem tych, któ rzy mó wią, że nie ma ją pie nię dzy na dia gno -
sty kę. W ta kim ra zie – kie ru jąc się pro stą lo gi ką – nie po win ni ro -
bić re mon tów. Re mont prze cież po win no ro bić się wte dy gdy mu si -
my spraw dzić stan tech nicz ny urzą dze nia a nie na od wrót.Je rzy Trzesz czyń ski stwier dza, że obec nie w świe cie, tak żew na szym kra ju, no we tur bi ny czy blo ki ma ją in sta lo wa ne sys te myau to dia gno stycz ne. Ko rzyść przy no szą do staw cy, wte dy gdyotrzy mu ją zle ce nia ser wi so we. Czę sto za ta ki sys tem pła ci in we -stor nie ma jąc z te go żad nych ko rzy ści. Nie za leż ny wy ko naw caser wi su na ogół nie po tra fi wy ko rzy stać moż li wo ści ja kie stwa rza -ją sys te my mo ni to ro wa nia wa run ków pra cy urzą dzeń. O Pro No vum moż na by na pi sać jesz cze nie jed no. Przed sta wi li -śmy dwa po la dzia łal no ści spo śród wie lu in nych. Za pew ne war toby wspo mnieć o Za kła dzie Che mii Ener ge tycz nej świad czą cymusłu gi sta no wią ce uzu peł nie nie dia gno sty ki. Część pro ble mów do -ty czą cych trwa ło ści urzą dzeń wią że się z che micz ny mi ce cha miśro do wi ska w ja kim pra cu ją. Za kład Che mii Ener ge tycz nej zaj mu -je się tak że czysz cze niem che micz nym urzą dzeń np. po wierzch niogrze wa nych ko tłów oraz pro fi lak ty ką, np. pa sy wa cją we wnętrz -nych po wierzch ni rur wy mien ni ków cie pła. Ka to wic kie przed się -bior stwo dys po nu je mo bil ny mi urzą dze nia mi pod czas wy ko ny wa -nia tych prac.Pro No vum to tak że 44 oso bo wa ka dra, świet ni fa chow cy wśródktó rych po ło wę sta no wią nie daw ni bądź zu peł nie no wi ab sol wen -ci wy dzia łów ener ge tycz nych czy me cha nicz nych Po li tech nik Ślą -skiej, Po li tech ni ki Czę sto chow skiej i Wro cław skiej, spe cja li ściw dzie dzi nie in ży nie rii ma te ria ło wej i che mii ener ge tycz nej. Od -by wa li prak ty ki za wo do we w elek trow niach pod czas stu diów, alenaj lep szym źró dłem prak tycz nej wie dzy, zda niem pre ze sa Trzesz -czyń skie go, jest pra ca w Pro No vum, obej mu ją ca czę stą obec nośćw za kła dach ener ge tycz nych. Pro No vum to po nad to dzia łal ność na po lu po pu la ry za cji wie -dzy, wy mia ny in for ma cji, in te gra cji świa ta nie tyl ko ro dzi mejener ge ty ki po przez or ga ni za cję kon fe ren cji. Co rocz na, or ga ni zo -wa na od 1999 r. do ty czy dia gno sty ki i re mon tów dłu go ek splo ato -wa nych urzą dzeń ener ge tycz nych, co dwa la ta or ga ni zu ją dru gąogól no pol ską kon fe ren cję do ty czą cą za gad nień udzia łu che miiener ge tycz nej we wzro ście efek tyw no ści urzą dzeń. Do daj my koń cząc, że fir ma jest me ce na sem kul tu ry, po ma ga fi -nan so wo szko łom, pla ców kom me dycz nym, sto wa rzy sze niom,fun da cjom i oso bom po zo sta ją cym w dra ma tycz nych wa run kachży cio wych. I że do ro bi ła się od da nej do użyt ku w 2007 r. no wejsie dzi by, w któ rej zna la zła miej sce nie tyl ko ad mi ni stra cja, ale pra -cow nie i la bo ra to ria – bar dzo z niej dum ny jest pre zes Trzesz czyń -ski. To w koń cu tak że do wód suk ce su i roz wo ju ka to wic kie goprzed się bior stwa.

An drzej Uznań ski

OFERTA

19

Dr inż. JE RZY TRZESZ CZYŃ SKI
– ab sol went Wy dzia łu Me ta lur -
gicz ne go Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej, tam też, w 1986 ro ku,
obro nił pra cę dok tor ską. Po stu -
diach pod jął pra cę w In sty tu cie
Go spo dar ki Ma te ria ło wej, z któ -
re go w 1987 ro ku od cho dzi do
za ło żo nej przez sie bie fir my
– Przed się bior stwa Usług Na -
uko wo -Tech nicz nych Pro No vum
Spół ka z o.o. Od za ło że nia jest
jej współ wła ści cie lem, a od 1991
ro ku, do chwi li obec nej, pre ze -
sem za rzą du. Oprócz kie ro wa nia
fir mą zaj mu je się sys te ma mi in -
for ma tycz ny mi wspie ra ją cy mi
za rzą dza nie ma jąt kiem pro duk -

cyj nym elek trow ni. Współ au tor pa ten tów, au tor wie lu pu bli ka cji
w bran żo wych pi smach pol skich i za gra nicz nych.




