
W pow szech nej opi nii „Wy twa rza nie”,
to ta część gru py ener ge tycz nej, któ -
ra ge ne ru je ener gię elek trycz ną
i ciepl ną. Przez cen trum za rzą dza nia

gru py ener ge tycz nej by wa trak to wa ne ja ko
naj więk sze źró dło kosz tów, zwią za nych za -
rów no z ge ne ra cją jak i utrzy ma niem sta nu
tech nicz ne go. Zbyt rzad ko „Wy twa rza nie”
świa do mie trak tu je się ja ko źró dło wie dzy
i tech nicz nych kom pe ten cji, w ob sza rze utrzy -
ma nia. Naj czę ściej moż na spo tkać opi nię, że
przy szłość pol skiej ener ge ty ki za le ży, w naj -
więk szym stop niu, od licz by i tem pa bu do wy
no wych blo ków. To praw da, je śli ma się
na my śli ener ge ty kę w Pol sce, to po gląd nie
ma ją cy wie le z nią wspól ne go gdy ma się
na uwa dze pol ską ener ge ty kę, któ ra bę dzie
za słu gi wa ła na ten sta tus wte dy gdy wie dza
i kom pe ten cje pol skich spe cja li stów bę dą wy -
kra cza ły po nad umie jęt no ści zwy kłej ob słu gi
urzą dzeń i bę dą po rów ny wal ne z ty mi, któ ry -
mi dys po nu ją ser wi sy fa brycz ne do staw ców
oraz firm z ni mi po wią za nych.

Wa ru nek ten uda je się jesz cze speł niać na blo kach dłu go ek splo -
ato wa nych, na nie licz nych blo kach no wych wy glą da to znacz nie
go rzej.

Co sta no wi wie dzę?
Wie dza to znacz nie wię cej niż su ma za pi sa nych in for ma cji. To

tak prze two rzo na ich po stać, któ ra po zwa la ro zu mieć sens i pro -
gno zo wać skut ki po dej mo wa nych czyn no ści. Naj więk szą war tość
po sia da wie dza uzu peł nio na prak tycz nym do świad cze niem. Wie -
dza w za kre sie ma in te nan ce’u po wsta je ja ko re zul tat prze twa rza -
nia in for ma cji z:
• ba dań dia gno stycz nych,
• re mon tów,
• kon tro li eks plo ata cji (ana li zy wa run -

ków pra cy),
• ana li zy awa ryj no ści.
In for ma cje j. w. po win ny być prze twa rza ne

syn chro nicz nie w try bie on -li ne; kie dyś od by -
wa ło się to wy łącz nie w gło wach ob słu gi z dłu -
gim sta żem pra cy, ak tu al nie moż na się wspie -
rać sys te ma mi in for ma tycz ny mi, je śli są to pro -
gra my in ży nier skie, w któ rych za im ple men to -
wa no od po wied nie al go ryt my i pro ce du ry.

Gdzie by ła kie dyś wie dza,
a gdzie jest te raz?

Przed re or ga ni za cją ener ge ty ki w 1990 ro ku
wie dza i kom pe ten cje tech nicz ne – w za kre sie
ma in te nan ce’u – znaj do wa ły się przede
wszyst kim w elek trow niach, w mniej szym

stop niu u pol skich do staw ców urzą dzeń (tur -
bin, ko tłów, ge ne ra to rów) oraz w biu rach pro -
jek to wych i in sty tu tach bran żo wych. Chy ba
je dy ne, li czą ce się cen trum in te lek tu al ne (dia -
gno sty ka, re mon ty, che mia ener ge tycz na)
funk cjo no wa ło dłuż szy czas w Po łu dnio wym
Okrę gu Ener ge tycz nym. Po roz wią za niu okrę -
gów ener ge tycz nych wie dza w za kre sie utrzy -
ma nia po zo sta ła w sa mo dziel nych elek trow -
niach. W tych, nie ty po wych dla jej kre owa nia
wa run kach ule ga ła stop nio we mu ogra ni cza niu
do ma jąt ku pro duk cyj ne go po szcze gól nych
elek trow ni, a w nich by ła co raz bar dziej per so -
na li zo wa na i re je stro wa na w „gło wach i biur -
kach” po szcze gól nych spe cja li stów. Po ko lej -
nej re or ga ni za cji ener ge ty ki, któ ra roz po czę ła
się po nad 10 lat te mu, gdy roz po czę ło się po -
wsta wa nie grup ener ge tycz nych (pol skich i za -
gra nicz nych), kom pe ten cje tech nicz ne po zo -
sta ły na dal w elek trow niach, a scen tra li zo wa -
ne za rzą dza nie utrzy ma niem to cią gle work in
pro gres, któ re mu to wa rzy szy na tu ral ny, wy -

wo ła ny zmia ną po ko leń pro ces od cho dze nia z pra cy za wo do wej
spe cja li stów o naj wyż szych kom pe ten cjach tech nicz nych.

Jak bu do wać wie dzę kor po ra cyj ną?
Stwo rze nie z praw dzi we go zda rze nia cen trów in te lek tu al nych

w gru pach energetycznych to jed no z wiel kich wy zwań pol skiej
ener ge ty ki. Moż li we, że naj waż niej sze, o ty le prost sze od bu do wa -
nia no wych źró deł, że, nie re gu lo wa ne przez pra wo Unii Eu ro pej -
skiej. W tym przed się wzię ciu pra wie wszyst ko jest bar dzo trud ne,
na wet po ję cie „wie dza kor po ra cyj na” nie jest wy star cza ją co pre cy -
zyj nie zde fi nio wa ne. Rze czy wi ste, scen tra li zo wa nie za rzą dza nia
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Rys. 2. Schemat procesu bezobsługowego przetwarzania wyników badań, tworzenia statystyk uszkodzeń oraz
udostępniania wiedzy i doświadczeń eksploatacyjnych

Rys. 1. Pro jekt stan dar dów tech nicz nych
prze dłu ża nia eks plo ata cji blo ków 200 MW

dokończenie na str. 30



utrzy ma niem sta nu tech nicz ne go urzą dzeń ener ge tycz nych wią że
się z kre owa niem wie dzy dotyczącej ich bie żą ce go sta nu tech nicz -
ne go, co wy ma ga:
• se lek cji in for ma cji wg jed ne go – dla wszyst kich elek trow ni

w gru pie – stan dar du,
• od po wied nich al go ryt mów ich prze twa rza nia,
• spo so bu udo stęp nia nia wie dzy,
• pro ce dur rze czy wi stej jej apli ka cji w prak ty ce utrzy ma -

nio wej.
Ak tu al nie w elek trow niach pol skich pra cu ją urzą dze nia o bar dzo

róż nej kon struk cji, zróż ni co wa nym cza sie eks plo ata cji oraz róż nej
kul tu rze ich eks plo ata cji i utrzy ma nia. Naj pro ściej wy dzie lić moż -
na dwie gru py blo ków ener ge tycz nych:
• dłu go ek splo ato wa ne blo ki 200 MW i 360 MW, któ rych czas

pra cy za mie rza się prze dłu żyć o ok. 15 lat,
• nie licz ne no we blo ki ener ge tycz ne, wśród któ rych... nie ma

dwóch ta kich sa mych!
Wie dza kor po ra cyj na po win na więc wspie rać co raz młod szą

i mniej do świad czo ną ka drę, eks plo atu ją cą co raz star sze jed nost ki
oraz blo ki o in dy wi du la nej kon struk cji, wy po sa żo ne w wie le pro -
to ty po wych roz wią zań. Czy w ta kich wa run kach moż na od nieść
suk ces? Trze ba pod jąć pró bę. W nie któ rych dzie dzi nach (blo ki
dłu go ek splo ato wa ne) spra wa nie tyl ko nie jest z gó ry prze gra na,
ale wy da je się na wet bli ska po myśl ne go roz wią za nia.

Wie dza kor po ra cyj na użyt kow ni ków
blo ków 200 MW

W pol skim sek to rze elek tro ener ge tycz nym pra cu je ak tu al nie po -
nad 40 blo ków 200 MW. Za kła da się, że w per spek ty wie ok. 10 lat
bę dą sta no wić znacz ną część kra jo we go sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go. Nie któ re z nich za mie rza się eks plo ato wać jesz cze przez
ok. 15 lat. Blo ki te speł niać bę dą zna ne i uwa ża ne po wszech nie
za tech nicz nie roz sąd ne wy ma ga nia eko lo gicz ne. Pro No vum we
współ pra cy z To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie,
in te gru jąc współ pra cę wszyst kich grup ener ge tycz nych dzia ła ją -
cych w Pol sce, opra co wa ło dla tych blo ków wszyst ko to co po trze -
ba aby za pew nić kre owa nie wie dzy kor po ra cyj nej:
• na pod sta wie jed no li tych stan dar dów [1], rys. 1,
• w spo sób po zwa la ją cy na mak sy mal ne zauto ma ty zo wa nie

trans fe ru in for ma cji, ich prze twa rza nie oraz udo stęp nia -
nie okre so wych ra por tów, rys. 2,

• wy ko nu jąc ana li zy awa ryj no ści w try bie on -li ne, rys. 2,
• wy mie nia jąc wie dzę i do świad cze nia za po śred nic twem

por ta lu in ter ne to we go, rys. 2.
Po dej ście za sto so wa ne dla blo ków 200 MW mo że być roz pa try -

wa ne ja ko ro dzaj ogól niej sze go stan dar du, któ ry po od po wied nim
do sto so wa niu mógł by być za adop to wa ny dla blo ków 360 MW
i blo ków no wych.

Je śli jed nym z naj waż niej szych ele men tów stra te gii dla „Wy -
twa rza nia” jest cią gła, ra cjo nal na opty ma li za cja kosz tów utrzy ma -
nia to, tyl ko dys po nu jąc peł ną i ak tu al ną wie dzą oraz wy so ki mi
kom pe ten cja mi tech nicz ny mi, moż na to osią gnąć. Wy da je się tak -
że, że bez ak tu al nej i kom plek so wej wie dzy z ob sza ru utrzy ma nia
sta nu tech nicz ne go urzą dzeń nie moż na w peł ni re ali zo wać po li ty -
ki ener ge tycz nej pań stwa oraz za pew nić bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go, przy moż li wie naj mniej szych na kła dach.

Li te ra tu ra 
[1] PN/20.2900/2013 & PN/30.2910/2013: Wy tycz ne prze dłu ża nia

eks plo ata cji czę ści ciepl no -me cha nicz nych blo ków 200 MW.
Ka to wi ce. Ma rzec 2013

[2] J. Trzesz czyń ski, R. Sta nek: Ana li za awa ryj no ści ele men tów
kry tycz nych blo ków 200 MW ja ko waż ny ele ment me to dy ki
pro gno zo wa nia trwa ło ści. Ener ge ty ka nr 6/2013.
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