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WSTĘP

Gliwickie biuro Fluor istnieje na rynku od 
1945 roku i od samego początku jego ambicją 
było świadczenie usług na najwyższym 
światowym poziomie. Od 20 lat biuro jest 
częścią międzynarodowej Korporacji Fluor – 
największej organizacji świadczącej usługi EPFC 
(ang. Engineering, Procurement, Fabrication, 
Contracting) dla Klientów we wszystkich 
sektorach przemysłu na całym świecie. 

Świadczone przez nas zintegrowane usługi to sprawnie wybudowne 
instalacje przy lepszej efektywności CAPEX-u i zoptymalizowanym OPEX-ie. 
Fluor, dzięki swojemu globalnemu zasięgowi i doświadczeniu, przy udziale 
najlepszych ekspertów branżowych Korporacji, umożliwia budowę 
instalacji przemysłowych bezpiecznie, zgodnie z harmonogramem  
i w ramach wyznaczonego budżetu.

Przedstawiamy Państwu broszurę będącą zestawieniem tych obszarów 
umiejętności i wiedzy specjalistów Fluor, które mają znaczący wpływ na 
sukces inwestycji naszych Klientów.

W pierwszej części broszury przedstawiamy zagadnienia dotyczące 
wczesnej fazy inwestycji. Opisujemy nasz sposób działania na tym etapie 
projektu i przedstawiamy niektóre zadania, które muszą być wtedy 
zrealizowane. To na tym etapie oczekiwane jest podjęcie wszystkich 
najważniejszych decyzji procesowych, rozwinięcie podstawowych 
dokumentów projektowych, które umożliwią przeprowadzenie 
wymaganych przeglądów i  zdefiniowanie zakresu projektu tak, by 
stanowił on dobrą podstawę do oszacowania kosztu inwestycji na 
poziomie wymaganym do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej.  
Tak zdefiniowany zakres umożliwi przygotowanie zapytania ofertowego 
na fazę EPC projektu, co pozwoli otrzymać oferty łatwe do porównania  
i z małą rezerwą w cenie. 

W kolejnej części prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia 
nowoczesnego inżynieringu. Dobrze zorganizowany proces projektowy, 

umożliwiający efektywną wymianę danych, oparty na nowoczesnych 
i zintegrowanych ze sobą narzędziach, ma kluczowy wpływ na finalny 
efekt projektu i inwestycji. Jako jedna z największych globalnych firm 
inżynieryjnych czujemy się odpowiedzialni nie tylko za stosowanie 
światowych standardów, ale także za ich ustanawianie, ciągle podnosząc 
ich poziom w oparciu o doświadczenia własne i wymagania naszych 
Klientów. Wiemy, że ciągły rozwój w tym zakresie potrzebny jest aby 
sprostać wymogom współczesnego rynku realizacji inwestycji. 

W trzeciej części poruszamy istotne zagadnienia związane z efektywnymi 
i zintegrowanymi rozwiązaniami projektowymi. Nacisk położyliśmy 
w tej części na kompletację dostaw, kontraktację usług, montaż (ze 
specjalnym uwzględnieniem modularyzacji) i na to w jaki sposób zakres 
ten jest realizowany w ścisłej współpracy z inżynieringiem, na to jak jest 
on kontrolowany i w jaki sposób informacje pomiędzy tymi obszarami 
projektu są przekazywane. To kluczowe działania mające wpływ na 
pewność kosztową i harmonogramową.

Przedostatnia część przedstawia jak Fluor dba i doskonali swoje zasoby 
ludzkie – pracowników, specjalistów, ekspertów, którzy stanowią o sile 
firmy.  To oni są źródłem wiedzy i kreatywności, na którym opieramy 
oferowane przez Fluor usługi. Wiemy, że wiedza, aby mogła wzrastać, musi 
być komunikowana, pomnażana i kumulowana wewnątrz organizacji.  
Fluor zdaje sobie również sprawę z faktu, że istnieje globalnie i lokalnie 
jako część pewnych wspólnot, których częścią są także nasi Klienci. 
Staramy się, aby nasz wpływ na te wspólnoty był maksymalnie pozytywny.

Gliwickie biuro obchodzi w 2015 roku siedemdziesiątą rocznicę swojego 
powstania i zarazem dwudziestą rocznicę połączenia z Korporacją 
Fluor.  Przez te 7 dekad z sukcesem prowadziliśmy wiele projektów dla 
Klientów głównie z branży chemicznej, rafineryjnej, petrochemicznej 
i produkcyjnej.  Nasza historia stanowi solidny fundament by dalej się 
rozwijać, aby być „wykonawcą EPFC pierwszego wyboru” dla inwestorów 
na rynku polskim, wschodnioeuropejskim i światowym.

Grzegorz Czul  
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Wiedza ekspercka
we wczesnej fazie projektu
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FEL – SOLIDNA DEFINICJA I PODSTAWA SUKCESU PROJEKTU

Struktura Front – End Loading

FRONT-END LOADING (FEL)

FEL jest procesem projektowym, umożliwiającym 
zidentyfikowanie szczegółowego zakresu wraz  

z określeniem nakładów inwestycyjnych.  
Takie podejście projektowe pozwala lepiej  

określić i osiągnąć cele  biznesowe

FEL 1-2-3 EPC Rozruch / 
Działanie

Potrzeba
Klienta Minimalizacja

zakłóceń
Maksymalizacja 

zysków
Projekt

FEL 2
Studium  

Wykonalności

FEL 1
Koncepcja

FEL 3
Wstępny 

Inżyniering
EPC

Pre-FEED FEED EPC Działanie

Identyfikacja
Możliwości
Potrzeby
Produkty
Opcje
Aspekty ekonomiczne

Wybór Technologii
Wielkość
Zakres
Lokalizacja 
Kamienie milowe

Definiowanie Projektu 
Bazowego
Harmonogram
Plan

Wdrażanie projektu
Technicznego
Kompletacja dostaw
Budowa
Rozruch

Przeglądy
Kontynuacja                  Rewizja                 Wstrzymanie

Czas na decyzję!

Określenie dokładności
szacunku nakładów inwestycyjnych

Rozruch / 
Działanie

+75%

+50%

-25%

-50%
    0%

Klasa 5

Fazy projektuD
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ć 

es
ty

m
at

u

100%

100%

80%

50%

Planowanie

Wydatki
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łk
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zt

Koszty inwestycyjne

Koszt operacyjny

Front-End Projekt
Techniczny

Wytwarzanie
wyposażenia

Budowa

Klasa 4

Klasa 3

Klasa 2

Klasa 1

FEL 1
IDENTYFIKACJA

FEL 2
SELEKCJA

FEL 3
DEFINIOWANE

Sz
ac

un
ek

ko
sz

tó
w

D
ok

um
en

-
ta

cj
a

Fa
zy

Przegląd możliwych rozwiązań
planowanej inwestycji;

Opracowanie koncepcji projektu,
wstępnego studium,  

biznes plan

(Zakres i plan)

Określenie celi, potrzeb  
i możliwości; Określenie opcji,

alternatyw oraz rozwiązań
potencjalnych problemów i ryzyka.

Koncentracja na celach  
biznesowch i technicznych

Modele Biznesowo-Ekonomiczne,
Studium przeglądu możliwych

rozwiązań

-30% do +50%
AACE Klasa 5

Definiowanie i przygotowywanie: 
koncepcji technologicznych, 

konfiguracja instalacji, zakresu prac, 
wstępnego pre-FEED i studium 

wykonalności

(Zakres, podstawy, plan)

Wybór pomiędzy różnymi  
alternatywnymi zakresami  

projektowymi; Określenie pełnego 
zakresu projektu w powiązaniu  

z analizami ekonomicznymi  
i technicznymi

Plan wykonania projektu  
i studium założeń technologicznych

-20% do +40% 
AACE Klasa 4

FEL 3 – Faza 1

Rozwinięcie projektu 
dla poszczególnych 

instalacji procesowych

Zdefiniowanie  
poszczególnych 

instalacji procesowych 
oraz pomocniczych. 

Koncentracja na 
technicznych rozwią-

zaniach z uwzględ-
nieniem aspektów 

ekonomicznych

Projekt bazowy

-20% do +40% 
AACE Klasa 4

FEL 3 – Faza 2

Rozwinięcie Front-End 
Enginnering (FEED) 

Zdefiniowanie pełnego 
zakresu  instalacji 

procesowych, mediów 
energetycznych  
i pomocniczych.  

Koncentracja na technicz-
nych rozwiązaniach  
z uwzględnieniem  

aspektów ekonomicznych

Pakiet FEED

-15% do +30% AACE 
Klasa 3 (15% do 25%) 

lub -10% do +15% AACE 
Klasa 2 (20% do 30%)
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STUDIA KONCEPCYJNE

Prace koncepcyjne stanowią pierwszą fazę projektu i często poprzedzają decyzję co do realizacji inwestycji. 
Mogą mieć na celu przygotowanie nowego projektu albo identyfikację możliwości optymalizacyjnych już pracujących instalacji. 

Poniżej przedstawiono dwa przykłady analiz prowadzących do zidentyfikowania możliwych oszczędności operacyjnych:

Ocena efektywności energetycznej istniejącej instalacji   
i propozycje jej modernizacji

Intensyfikacja odzysku ciepła i podwyższenie temperatury przed piecem zmniejsza 
ilość zużywanego gazu opałowego. Cel ten osiągnięto poprzez instalację nowych 
wymienników oraz lepsze wykorzystanie istniejących w sekcji odzysku ciepła.  

Podstawą do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji jest analiza ekonomiczna.

Istniejąca 
konfiguracja

Nowa  
konfiguracja

Temperatura przed piecem [°C] 224 256

Zużycie paliwa w piecu [MW] 100.6 75.5

Oszczędność energii [MW] 25.1

Oszczędność/rok[k EUR]: 9 800

Znalezienie optymalnego rozwiązania poprawiającego  
system kondensacji oparów kolumny

Instalacja była uprzednio intensyfikowana bez zmiany układu kondensacji oparów 
kolumny, który okazuje się niewystarczający, szczególnie w okresie letnim. Skutkuje 
to stratami produktu do sieci gazu zrzutowego. Najprostsze rozwiązanie – rozbudo-
wa kondensatora jest kosztowna i trudna w realizacji ze względu na brak miejsca. 

W optymalnej konfiguracji zastoso-
wano kompresor oparów i odzysk 
produktu z wykroplonego konden-
satu. Dodanie niewielkej chłodnicy 
powietrznej znacznie ogranicza 
niezbędną wydajność kompresora – 
a więc i jego cenę.

W optymalizacji uwzględniono:
• wydajności i koszty inwestycyjne nowych aparatów 
• koszty operacyjne 
• straty produktu do gazu zrzutowego 
• różnicę w pracy układu zimą i latem, z uwzględnieniem ilości dni w roku 

powyżej pewnej Tmax.

Osiągnięto cel – ograniczenie strat produktu 
przy ograniczonych kosztach inwestycji
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – PROCES, APARATY, TECHNOLOGIA, INTEGRACJA

Poprawa efektywności energetycznej instalacji to nie tylko oszczędność kosztów 
i energii ale również obowiązek projektanta i użytkownika instalacji. Państwa 
będące członkami Uni Europejskiej zobowiązane są do działań mających na celu 
ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania jej odnawialnych 
źródeł. Mając na uwadze maksymalizację korzyści Klienta oraz wymogii prawne, 
firma Fluor oferuje wiele rozwiązań w tym obszarze.

Podczas wykonywania projektów wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania 
mające na celu m.in integrację cieplną oraz intensyfikację procesów technolo-
gicznych.

Zastosowanie falownika dla pompy do kontroli przepływu zamiast dławienia 
na zaworze kontrolnym pozwala zaoszczędzić nawet do 50% energii.

Integracja procesów cieplnych pozwala na znaczny odzysk ciepła z gorących strumieni 
oraz na zminiejszenie ilości paliwa konsumowanego w piecu. 

Odpowiedni dobór wymiennika ciepła ma istotne znacznie dla poprawy 
efektywności energetycznej.

Dostęp do bazy danych, wiedzy korporacyjnej oraz udział wysokiej klasy specjalistów w procesie projektowania przyczyniają się do tego,  
 że proponowane rozwiązania charakteryzują korzystne wskaźniki ekonomiczne i szybki okres zwrotu inwestycji.
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BILANSOWE (STEADY STATE) SYMULACJE PROCESOWE

Poprawne zdefiniowanie zakresu symulacji i uzyskanie 
wymaganych danych bazowych, jest podstawowym 
elementem każdego modelu symulacji procesowej.

Definicja zakresu symulacji,  uzyskanie danych bazowych

Przed rozpoczęciem tworzenia modelu symulacyjnego ważne 
jest poprawne zdefiniowanie zakresu, który ma być przed-
miotem symulacji. Obejmuje to nie tylko podstawowy zakres 
fizyczny (jaka część instalacji ma być zasymulowana), ale 
również alternatywne przypadki projektowe (np. początek/
koniec pracy katalizatora, alternatywne wsady lub/i produkty). 
Dodatkowo definiuje się cel symulacji, np. uzyskanie bilansu 
masowo-cieplnego, określenie specjalnych przypadków pro-
jektowych itp. 
Następujące informacje należy zgromadzić jako dane bazowe: 
• informacje o składnikach chemicznych,
• składy strumieni zasilających,
• szacowane warunki procesowe,
• wymagania dotyczące jakości produktów,
• wymagane aparaty/urządzenia,
• połączenia z innymi instalacjami procesowymi,
• dane operacyjne z istniejących instalacji, jeśli są dostępne.

Symulacja procesowa jest tworzona za 
pomocą jednego z programów symulacyj-
nych dostępnych w firmie Fluor.

Budowanie modelu symulacyjnego

Inżynierowie firmy Fluor mają dostęp do 
najważniejszych światowych narzędzi  
symulacyjnych, jak Aspen Hysys, Aspen 
Plus i SimSci’s Pro / II.  Dzięki organizowa-
nym szkoleniom wewnętrznym inżyniero-
wie posiadają umiejętności wykorzystania 
tych narzędzi w sposób właściwy. 
Na podstawie informacji/zebranych 
danych bazowych rozwijany jest model 
symulacyjny, który uwzględnia wymagane 
cele oraz dane będące wynikami procesu 
symulacyjnego. 

Jeśli dostępne są dane operacyjne z istnie-
jącej instalacji, stanowi to doskonałą bazę 
do sprawdzenia poprawności wyników 
modelu symulacyjnego. 
Dla przykładu, w przypadku modernizacji 
instalacji przeprowadza się najpierw sy-
mulację istniejącej instalacji walidując uzy-
skane wyniki z rzeczywistymi pomiarami. 
Następnie taki model stanowi podstawę 
dla symulacji nowych warunków proceso-
wych instalacji. 
Jeśli dane operacyjne nie są dostępne, 
można przeprowadzić walidację symulacji 
wykorzystując dane literaturowe lub po-
równać wyniki z wynikami otrzymanymi 
innymi metodami.

Walidacja wyników symulacji dokonywa-
na jest na podstawie aktualnych danych 
ruchowych.

Walidacja modelu symulacyjnego

Wykorzystanie wyników przeliczeń i optymalizacja procesu
Wyniki symulacji stanowią podstawę wielu dokumentów projektowych, zwłaszcza bilansu masowo-cieplnego.

Modele symulacyjne mogą być wykorzystane do oceny alternatywnych konfiguracji, na przykład do oceny możliwości/rozwiązań integracji cieplnej w celu zoptymalizowania 
efektywności energetycznej procesu.  Wyniki symulacji dla wybranej konfiguracji są podstawą sporządzenia bilansu masowo-cieplnego, który jest wykorzystywany jako  

podstawa projektowania aparatów i urządzeń oraz obliczeń hydraulicznych. 
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BILANS PARY – OPTYMALIZACJA OPEXU

Przemysł energetyczny charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i cyklicznością. Firmy produkcyjne mogą maksymalizować zyski  
podczas okresów wzrostu i minimalizować straty w czasie spadków poprzez efektywne zarządzanie energią.

W Europie, energia stanowi 60% 
kosztów operacyjnych. Oszczędność 
niewielkiej części energii może  
generować ogromne zyski.
[Solomon Associates, ERTC Energy  
Brussels, 15 may 2014]

Efektywność energetyczna

Koszty nieplanowanych przestojów 
w przemyśle wynoszą 5% rocznego 
zysku. 80% strat można uniknąć.
[ARC Consultancy]

Niezawodność

Przepisy dotyczące ochrony środo-
wiska są coraz bardziej restrykcyjne.  
Nieprzestrzeganie prowadzi do 
wysokich kar i negatywnego  
wizerunku firmy.

Zrównoważony rozwój

Napędy z turbiną parową są efek-
tywnie przydzielane aby zbilanso-
wać różne poziomy pary. Określa-
na jest optymalna konfiguracja 
dla kontroli ciśnienia pary.

Dobór Turbiny Parowej

Energia jest efektywnie  
wykorzystywana tak, by mak-
symalizować integrację cieplną 
a minimalizować straty w sta-
cjach redukcyjnych, upustach 
i kondensacji nadmiaru pary. 
Przekłada się to na minimali-
zację zużycia paliwa i redukcję 
emisji gazów spalinowych.

Zarządzanie Energią

Optymalny poziom segregacji 
kondensatu jest zdefiniowany 
z uwzględnieniem możliwego 
zanieczyszczenia i propono-
wanego stopnia oczyszczania 
dla osiągniecia odpowiednie-
go stopnia dostępności  
i niezawodności.

Zbiór Kondensatu

Stabilność i dostępność systemu 
pary podczas największych awarii 

jest analizowana za pomocą  
symulacji dynamicznych. 

Symulacje Dynamiczne

Na podstawie wymagań 
Klienta dobierane są opty-

malne poziomy ciśnień  
i stopień przegrzewu pary 
aby aby zmaksymalizować 
stopień integracji cieplnej.

Zdefiniowanie Poziomów 
Ciśnień/Stopnia  

Przegrzewu Pary

Optymalne poziomy 
ciśnienia dla systemu wody 
kotłowej BFW są dobierane 
z uwzględnieniem kosztów 
inwestycyjnych i eksploata-

cyjnych. Konfiguracja  
i redundancja sieci dystry-
bucyjnej jest definiowana 
biorąc pod uwagę wyma-

gania dostępności.

System Wody Kotłowej BFW

Optymalna konfiguracja systemu uzdatniania kondensatu 
i instalacji wody demi jest określana z uwzględnieniem 

kosztyów inwestycyjnych i operacyjnych, oraz funkcjonal-
ności i niezawodności. Chemikalia, zużycie wody i produkcja 

ścieków są zoptymalizowane z uwzględnieniem integracji 
instalacji wody demi z przygotowaniem wody surowej  

i systemami ścieków.

Uzdatnianie Kondensatu i Konfiguracja 
Instalacji Wody Demi

Bilans pary jest analizowany całościowo.
Pod uwagę brana jest integracja z insta-

lacjami procesowymi i pomocniczymi 
oraz wszystkie przypadki operacyjne od 

rozruchu po zatrzymanie instalacji.

Zintegrowany Bilans Pary



Strona 11 / 56

NISKOEMISYJNA POCHODNIA – OPŁACALNA INWESTYCJA PROEKOLOGICZNA

Początek fazy projektów związanych z redukcją emisji odpadów:

Redukowanie gazów zrzutowych w czasie 
awarii na instalacji (poprzez automatyczny 
System Wysokiego Bezpieczeństwa (tzw HIPS)

Zalety inwestycji w niskoemisyjną pochodnię:

OSZCZĘDNOŚCI   
• przedłużenie okresu trwałości 

końcówki pochodni
• redukcja przeglądów  

konserwacyjnych pochodni
• redukcja zużycia  pary wodnej
• redukcja zużycia gazu  

opałowego 

OCHRONA ZASOBÓW  
NATURALNYCH   

• likwidacja spalania gazu 
ziemnego, towarzyszącego 
produkcji ropy naftowej

EKOLOGICZNE      
• redukcja emisji  CO2
• redukcja sztucznego  

światła (płomienia pochodni)
• redukcja hałasu

EKONOMICZNE      
• wzrost dochodu ze sprzedaży 

uprawnień do zwiększonej 
emisji CO2

• utylizacja gazu zrzutowego  
w systemie  gazu opałowego

Kierownie gazów zrzutowych pojawiają-
cych się w czasie normalnej pracy instalacji 
do Systemu Gazu Opałowego (poprzez 
System Odzysku Gazu Zrzutowego)
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Nowoczesny  Inżyniering
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NOWOCZESNE WYMIENNIKI CIEPŁA – WIĘCEJ KORZYŚCI DLA INWESTORA

Podejście do wyboru typu wymiennika ciepła

• Na przykładzie podgrzewania wsadu do destylacji próżniowej  
i atmosferycznej przedstawiono możliwości zastosowania  
nowoczesnych rozwiązań wymienników ciepła oraz wynikające  
z tego oszczędności. 

• Piece w instalacjach destylacji atmosferycznej i próżniowej  
są odpowiedzialne za 25% całkowitego zużycia energii w rafinerii. 

Krok 1: identyfikacja procesów energochłonnych

Problemy w projektowaniu wymienników ciepła 
dla instalacji destylacji próżniowej

Duża lepkość (ropa, gudron)
• ograniczony przepływ burzliwy
• zwiększona powierzchnia wymiany ciepła

Media powodujące powstawanie osadów 
• dodatkowy opór cieplny osadu
• wzrost spadku ciśnienia

Powstawanie osadów kosztuje przemysł miliony euro każdego 
roku i ma szeroki wpływ na środowisko!

Krok 2: Porównanie alternatyw

Alternatywa 1: typowy wymiennik płaszczowo-rurowy 

Alternatywa 2: wymiennik płaszczowo-rurowy z turbulatorem

Alternatywa 3: wymiennik płaszczowo-rurowy z ulepszonym przepływem po 
stronie płaszczowej

Zalety:
• powszechnie stosowany 

w przemyśle
• elastyczny, solidny,  

kosztowo korzystny
• do licznych zastosowań 

Wady:
• brak jednolitego przepływu po stronie płaszcza
• powstawanie martwych przestrzeni
• duży spadek ciśnienia
• zwiększona tendencja do powstawania osadów

Główne zalety (na przykładzie Spirelfy):
• poprawia wymianę ciepła
• redukuje tworzenie się osadów
• pozwala na zmniejszenie wielkości  wymiennika

Wady:
• kłopotliwy przegląd 
• porywanie elementów przez płynące medium
• w pewnych przypadkach może działać jak filtr

Zalety:
• zwiększa prędkość miejscową (przepływ wirowy)  

/zwiększa turbulencje (przepływ wzdłużny)
• polepsza wymianę ciepła, zmniejsza  

powierzchnię wymiany ciepła i pozwala  
na zmniejszenie średnicy wymiennika  
i jego ciężaru

• brak martwych przestrzeni i zmniejsza spadek  
ciśnienia i powstawanie osadów po stronie  
płaszcza i zmniejsza ilość wyłączeń i czyszczenia 
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NOWOCZESNE WYMIENNIKI CIEPŁA – WIĘCEJ KORZYŚCI DLA INWESTORA (c.d.)

Podejście do wyboru typu wymiennika ciepła

Wady:
• wyższy koszt jednostkowy za m2 

• tylko dla strony płaszczowej 
• ograniczona lista zastosowań 

Krok 2: Porównanie alternatyw (c.d.)

Dobór nowoczesnych wymienników jest  
odpowiedzią dla wymagań środowiska  
oraz oszczędnością pieniędzy.

Krok 3: wybór alternatyw

Poprzez odpowiedni dobór alternatyw uzyskuje się znaczące zmniejsze-
nie powierzchni wymiany ciepła i redukcję emisji.

Konwencjonalny wymiennik płaszczowo-rurowy może efektywnie podgrzać 
ropę przy różnicy temperatur 10-30°C przed piecem.
Przy produkcji 77000 bbl/dzień, każdy pozyskany stopień powoduje:
• 230000 Nm3/rok zaoszczędzonego paliwa dla pieca,
• 280000 Nm3/rok zmniejszenia emisji dwutlenku węgla,
• 1800 kg/rok zredukowania emisji NOx, SOx.

Alternatywa 4: ulepszenia dla strony płaszczowej i rurowej

Główne zalety:
• poprawia wymianę ciepła
• obniża spadek ciśnienia
• zmniejsza wielkość wymienników lub 

ich ilość
• zawiększa siły ścinające i redukuje 

powstawanie osadów

Wady:
• wyższy koszt jednostkowy za m2 

• ograniczone możliwości w zwiększenia 
prędkości po stronie płaszczowej

• trudności z czyszczeniem mechanicz-
nym strony płaszczowej przy dużych 
średnicach wymiennika

Kluczowe czynniki w doborze nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych 
wymienników ciepła:
• Wiedza jako uzupełnienie komputerów
• Wymiana informacji (Klient/technolog/mechanik/użytkownik/dostawca)

Destylacja próżniowa 77000 bbl/dzien

Koszty paliwa 0.15 Euro/Nm3

Koszty CO2 (kredyt): 16 Euro/tona

Zmniejszenie zużycia energi/emisji na uzyskany dodatkowy 1 stopień 
temperatury przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wymienników 
ciepła we wstępnym podgrzewaniu wsadu

Zaoszczedzone paliwo 230000 Nm3/rok = 34500 Euro/rok

Redukcja CO2 280000 Nm3/rok = 8800 Euro/rok
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SYSTEMY AUTOMATYZACJI PROJEKTÓW I BUDOWY

Automatyzacja tworzenia
pakietów montażowych
(Field Installation Work
Packages) – metoda
Workface Planning

Model 3D

Warsztatowy model stali

Inne aplikacje

Zarządzanie materiałami

Przekazywanie instalacji

Kompletacja

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie harmonogramami
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BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA – STABILNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA

=

DO PROJEKTU TECHNOLOGII DODAJ KONSTRUKCJĘ TROCHĘ ARCHITEKTURY

PROJEKT INFRASTRUKTURY OTRZYMASZ KOMPLETNĄ
INSTALACJĘ OD A DO Z!

NIEZBĘDNE UZGODNIENIA

Projekt Budowlany do
pozwolenia na budowę
Kadra inżynierska z
wymaganymi branżowymi
uprawnieniami zawodowymi

Drogi i place
• zapewnienie wymaganego dostępu  

i komunikacji wewnątrzzakładowej
• zabezpieczenie powierzchni tere-

nu przed agresywnym wpływem 
instalacji

Podziemne sieci wodno-kanaliza-
cyjne
• rozprowadzenie wody na instalacji 

przemysłowej
• bezpieczne odprowadzenie  

ścieków przemysłowych z instalacji

Inżynierowie na miejscu budowy  
i wsparcie procesu budowlanego

Ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja
zapewnienie swieżego i czystego 
powietrza, odpowiedniej
temperatury oraz komfortu
w pomieszczeniach

Instalacje wodno 
-kanalizacyjne
rozprowadzenie wody
i odprowadzenie
scieków w budynku

Architektura

Budynki
aranżacja przestrzeni
do potrzeb Inwestora
z uwzględnieniem
aspektów funkcjonalnych
i estetycznych

Konstrukcja

Konstrukcje
stalowe
i żelbetowe
wytrzymała
i stabilna
konstrukcja
wsporcza

Fundamenty
bezpieczne
posadowienie
na gruncie

+ +

+

+

=
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OD PROJEKTU DO OBIEKTU – SZYBKA I NIEZAWODNA WYMIANA DANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE
Przekazanie danych do prefabrykacji

PROJEKT FLUOR

Model 3D (PDS/Framework lub SmartPlant 3D)
Zawiera komplet informacji na temat geometrii 
konstrukcji i użytych profili stalowych.

Pliki cyfrowe (SDNF lub CIS/2)  
Pliki cyfrowe wygenerowane z modelu 3D.

• Informacja o siłach węzłowych przekazana  
do obliczenia połączeń

• Szkice najważniejszych szczegółów  
(blachy podstawy, podparcia aparatów itp.)

• Ostateczny model 3D od wykonawcy, 
zawierający szczegóły połączeń, może 
być wczytany do międzybranżowego 
modelu 3D Fluor w celu końcowejwe-
ryfikacji kolizji.

Rysunki fundamentów i konstrukcji 
żelbetowych  
rysunki szalunkowe z ogólną informacją 
o zbrojeniu

Rysunek zestawczy fundamentów 
wygenerowany z modelu 3D

Pliki cyfrowe, zaimportowane do oprogramowania 
wykonawcy (BoCad, Tekla, X-Steel Steel lub podob-
ne), zostają zmienione w model 3D

Rysunki zestawcze generowane z modelu 3D

Szczegółowe rysunki zbrojeniowe

Rysunki wykonawcze/ warsztatowe  
oraz montażowe generowane z modelu 3D

Obliczenia  
i projektowanie 
szczegółów 
połączeń
połączenia  
wprowadzone  
do modelu 3D

Zestawienia wkładek zbrojeniowych

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
Przekazanie danych do wykonawstwa

Model 3D (PDS lub SmartPlant 3D)

PROJEKT FLUOR

WYKONAWCA KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONAWCA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

skrócony harmonogram 
(bezpośredni transfer danych)
zredukowany koszt projektowania
prosty i jasny interfejs
zminimalizowane ryzyko  
wystąpienia kolizji lub pomyłek

motywacja i zaangażowanie wykonawcy 
(pracuje w „swoim środowisku”)
pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wykonawcy  
(wybór najefektywniejszych rozwiązań)
mniej zapytań z budowy (szczegóły opracowane  
przez wykonawcę)
niezawodna, natychmiastowa wymiana danych cyfrowych 

Korzyści z efektywnej wymiany danych:
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INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – POSIADAMY DOŚWIADCZENIE, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

Tworzenie klas 
materiałowych

Obliczenia, przypisanie
klas materiałowych 

do rurociagów, opisy
elementów i armatury

Identyfikacja  
rurociagów

(średnica, numer)

Koordynacja  
zamówień  

oraz wsparcie  
budowy/montażu

Ocena zgodności 
dokumentacji dostawy 

z obowiązującymi  
normami i przepisami

Przygotowanie ofert
i zamówień, ocena techniczna 

ofert, wybór dostawców

Zakres prac Inżynierii Materiałowej System zarządzania materiałami Pracujemy w oparciu
o najwyższe standardy!

• zapewnieniu właściwego 
materiału

• dostarczeniu go we właściwe 
miejscewe właściwym czasie

• w odpowiedniej ilości i jakości 
• w dobrej cenie
• od zaufanego dostawcy

Normy i standardy:
ASME B31.1, ASME B31.3, PN-EN 13480, PED 97/23/WE

Standardy projektowe i wymiarowe

Standardy wytwórcy

Standardy Klienta

Standardy i procedury Fluor

Katalogi dostawców

Specjalne wymagania projektowe

Tworzymy wykazy rurociagów Nasze bazy materiałowe zawierają

Dokumentacja ogólna
orurowania obejmuje

Branża procesowa dostarcza informacje w zakresie:

Branża materiałowa definiuje:

Branża orurowania określa:

• medium (stan skupienia, grupa medium  
wg Dyrektywy Ciśnieniowej, prężność pary, gęstość)

• parametrów roboczych i obliczeniowych
• ogrzewania (rodzaj ogrzewania)
• izolacji (typ i grubość)
• czyszczenia i płukania rurociągów

• klasy materiałowe
• naddatki na korozję 
• szczegółowe wymagania dla rurociagów względem  

mediów niebezpiecznych (kwas, amoniak itp.)

• rodzaj prób ciśnieniowych
• klasyfikację rurociągu zgpodnie z Dyrektywą Ciśnieniową  

PED 97/23/WE
• analizę złączy spawanych 

Rury, kolana, zwężki,  
trójniki, kołnierze

Zasuwy, zawory,  
przepustnice, filtry

Uszczelki, śruby, 
podkładki, klamry 

Odwadniacze, 
kryzy, wzierniki

Prysznice,  
oczomyjki

Podparcia standardowe 
i specjalne

Elementy specjalne 
(zraszacze, końcówki, 

węże elastczne, złączki)

inne

Specyfikacje projektowe  
Klasyfikacja Rurociągów

Wymagania Techniczne  
dla Armatury

Wymagania Techniczne dla 
Elementów Orurowania 

Dokumentacja Odbiorowa 
dla potrzeb UDT/ZDT

Analiza Zagrożeń Instalacji

Jednorazowe  
Dopuszczenie Materiału

Wytyczne Spawania

Wytyczne Wykonania 
Instalacji Grzewczej  

Rurociągów

Warunki Techniczne  
Wykonania i Odbioru 

Rurociągów

 Wykaz Zamocowań

Posiadamy zintergowany 
system „Material  
Manager”pozwalający na 
zarządzanie materiałami  
na wszystkich etapach  
projektowania, aż do  
etapu budowy/montażu. 

Podstawowe zadania tego 
systemu polegają na:
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BRANŻA ORUROWANIA – ZINTEGROWANY SYSTEM PROJEKTOWANIA

Celem pracowni orurowania jest zapewnienie Klientowi kompleksowej i niezbędnej dokumentacji projektowej, przy zastosowaniu obowiązujących 
norm i z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania oraz wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów.

Izometryk

Kontrakt na wstępne przygotowanie 
elementów orurowania

Przygotowanie zamówień  
materiałowego dla orurowania

Tworzenie rozmieszczenia aparatów

Projektowanie orurowania  
z użyciem modelu 3D

Schematy instrumentalno-procesowe

Schemat przepływowy

Relacje występujące podczas
realizacji projektu orurowania

Ro
zw

ój
 p

ro
je

kt
u

Czas
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BRANŻA ORUROWANIA – ZINTEGROWANY SYSTEM PROJEKTOWANIA

Schemat obrazuje przebieg  
procesu technologicznego  
wraz z parametrami głównych 
strumieni procesowych. 
Na schemacie pokazano główne 
urządzenia technologiczne  
oraz system sterowania procesem.

PFD (Schemat Przepływowy) 

Schemat obrazuje szczegółowo 
instalację produkcyjną. 
Na schemacie pokazane  
są wszystkie urządzenia,  
rurociągi oraz przyrządy  
pomiarowe.

Plan sytuacyjny Rozmieszczenie aparatów  
i rurociągów w polu projektowym

Schemat P&ID Izometryk

OptimEyes® – Oprogramowa-
nie do automatycznego wyzna-
czania przebiegu rurociągów

Analiza naprężeń rurociągów
Zbieranie danych wejściowych
Obliczenia rurociągów:
• przygotowanie modelu obliczeniowego  

w programie Cesar lub AutoPipe
• wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
 
Analiza/sprawdzenie wyników:
• naprężeń dopuszczalnych
• wydłużenia termicznego rurociągów
• obciązeń króćców i połączeń kołnierzowych
• ugięcia rurociągów pod ciężarem własnym
• obciążeń i przemieszczeń na podparciach

Korekty (jeśli potrzebne):
• zmiana trasy rurociągu
• zmiana lokalizacji i funkcji podparć
• wyspecyfikowanie elementów specjalnych: 

sprężyny, kompensatory itp.

Dane wyjściowe:
• szkice przebiegu rurociągów
• informacje dla innych branż: 

Budowlanej/Konstrukcyjnej, 
Mechanicznej i Procesowej

Model 3D
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BRANŻA ELEKTRYCZNA – WIĘCEJ NIŻ TYLKO ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

Od sieci przesyłowej WN do odbiorników  
na działce technologicznej.

Kompleksowa integracja instalacji  
i systemów przemysłowych 

Rozdzielnica WN 
typu GIS

Transformatory 
WN/SN

Główna 
rozdzielnica SN

Odziałowa 
rozdzielnica SN

Transformatory 
SN/nN

Rozdzielnica nN

Generator  
diesla nN

Falowniki 
SN

Falowniki 
nN

Stycznikownie 
nN

Napędy SN Napędy
nN

Oświetlenie 
normalne  
i awaryjne

Zestawy
gniazd

Ogrzewanie 
elektryczne

DCS

UPS’y
Tablice 
rozdz. 
nN

Zaawansowane programy CAE/CAD do optymalizacji systemów i zarządzania

Optymalizacja układów zasilania

Układ zasilania 110kV w rafinerii. 
Przykład optymalizacji z zastosowaniem technologii GIS.

Technologia zaawansowana (GIS)

Technologia konwencjonalna (AIS)

ETAP
Analiza systemów zasilających,  

koordynacja zabezpieczeń, obliczenia 
systemów uziemiających metodą FEM

SmartPlant3D
Modelowanie w 3D

SmartPlant Electrical 
Baza danych projektu

Sieć przesyłowa 
WN

Stacja  
dystrybucyjna 

WN

Stacje  
dystrybucyjne 

WN/SN

Stacje
Oddziałowe

SN/nN

Odbiory  
na działce  

technologicznej
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AUTOMATYKA  =  BEZPIECZEŃSTWO, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW, PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI

Projekt techniczny Projekt instalacyjny

DCS & ESC & FGDSBezpieczeństwo 
funkcjonalne

minimalizacja czasu przestojów zakładu

zapewnienie wysokiej jakosci produktów  
i ich zgodności ze specyfikacjami

redukcja czasu i kosztów projektowania dzięki  
zastosowaniu zaawansowanych narzędzi

optymalizacja okablowania poprzez użycie przemysłowych 
magistrali danych i transmisji bezprzewodowej

Branża Control Systems dla zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów wykorzystuje  
zaawansowaną technologię we wszystkich fazach cyklu projektowania.

Implementacja standardów 
Bezpieczeństwa Funkcjonalnego 
wg. PN-EN 61511.

Usługi obejmujące identyfikację 
zagrożeń HAZOP, projekt zabez-
pieczeń redukujących ryzyko  
dla instalacji, definicję i weryfi-
kację poziomu nienaruszalność 
bezpieczeństwa SIL.

Wykorzystanie zintegrowane-
go oprogramowania wspiera-
jącego proces projektowania 
od fazy wstępnej do dostawy 
urządzeń na budowę.

Projektowanie architektury 
systemów DCS/SIS/FDS/GDS, 
dostosowanie wielkości systemu 
do potrzeb instalacji, integracja z 
systemami nadrzędnymi, opraco-
wanie strategii sterowania w celu 
osiągnięcia wymaganych parame-
trów procesu oraz optymalizacji 
kosztów.

Zastosowanie zaawansowa-
nych narzędzi modelowania 3D 
współpracujących z systemami 
zarządzania materiałami dla 
usprawnienia  montażu urzą-
dzeń i oprzyrządowania oraz  
prowadzenia tras kablowych.

Projekt
bazowy

Projekt  
wykonawczy Dostawy FAT & SAT Budowa

Wsparcie
produkcji Modernizacje

Procedury 
wypadkowe 
dla instalacji

Zapora

Zawór
bezpieczeństwa

Przyrządowy 
system 
bezpieczeństwa

Działanie 
operatora 

System 
sterowania

Procedury wypadkowe

Pasywna warstwa zabezpieczeń

Aktywna warstwa zabezpieczeń

Systemowa warstwa zabazpieczeń

Alarm wyłączniowy

Warstwa sterowania

Alarm

Warstwa sterowania

Wyłączenie awaryjne

Zatrzymanie  procesu

Parameter
procesowy Stan normalny

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

PREWENCJA I BEZPIECZEŃSTWO
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HAZOP – ŚWIATOWY STANDARD STOSOWANY PRZEZ FLUOR OD LAT
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1. 3. 4.

2.

5.

1. 2. 3. 4. 5.

Procedury i Kryteria  
dopasowane do wymagań  

i potrzeb Klienta

„Elastyczne podejście”

Raport z HAZOPSesja HAZOP

Raport zamykający 
procedurę HAZOP

Śledzenie
rekomendacji

Zasady prowadzenia 
przeglądu ”TOR”

rekomendacje

ocena ryzyka

zabezpieczenia

„burza mózgów”

specjaliści
różnych branż

identyfikacja zagrożeń

kryteria
Matrycy Ryzyka

procedury

czy
wprowadzono

rekomendacje ?

status rekomendacji
zamknięty/otwarty

1 2 3 4 5

2 4 6 7 8

3 6 7 8 9

4 7 8 9 10

5 8 9 10 10

Optymalny Harmonogram 
realizacji przeglądu  

minimalizujący wpływ  
zmian na przyszłe  
koszty inwestycji

Doświadczenia zdobyte 
na wielu projektach. Łatwy 
dostęp do doświadczonych 

inżynierów branżowych  
w Polsce i na świecie

Utrzymanie jakości usług  
poprzez stałe śledzenie  

statusu zaleceń  
z sesji HAZOP

Kompleksowa usługa  
zakończona formalnym 
raportem zamykającym  

procedurę HAZOP

Fluor HAZOP Fluor HAZOP Fluor HAZOP Fluor HAZOP

Faza Koncepcyjna

Faza Projektowa

Faza Zakupów

Faza Budowy

Faza Rozruchu

Początek                  Czas                                             Koniec

Koszty

Wydatki

Niskie

Wysokie

M
oż

liw
oś

ć 
 w

pł
yn

ię
ci

a 
na

 k
os

zt
y

PLN   100%
Planowanie
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BHP W PROJEKTOWANIU – MILOWY KROK DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ekonomicznie
Wykonalny

Środowisko
Społeczeństwo 

(bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia)

Zrównoważony rozwój

ETAP 
KONCEPCJI

Ekonomicznie
Wykonalny

Środowisko
Społeczeństwo 

(bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia)

Zrównoważony rozwój

ETAP 
FEED

Ekonomicznie
Wykonalny

Środowisko
Społeczeństwo 

(bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia)

Zrównoważony rozwój

ETAP 
PROJEKTU TECHNICZNEGO
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KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Cysterna podczas załadunku - widok z boku

przyłącze węża załadunkowego 

Widok z tyłu

ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ

Strefa 0   Strefa 1    Strefa 2

Świadomość
zagrożeń

Ocena Poziomu
Bezpieczeństwa
Pożarowego

Przegląd
bezpieczeństwa
HAZID

Koncepcja
Zabezpieczeń BHP i Ppoż.

Plan Zrównoważonego 
Rozwoju

Analizy HAZOP

Wymagania dla Systemu
Detekcji Pożarów i Gazów

Wymagania dla Systemów 
 Zabezpieczeń Pożarowych

Świadomość
zagrożeń

Drogi ewakuacyjne

Klasyfikacja Stref
Zagrożenia Wybuchem

Obrona Ppoż.
i Zabezpieczenia Ognioochronne

Rozmieszczenie Elementów Systemu
Detekcji Pożarów i Gazów

Świadomość
zagrożeń

Obliczenia
Hydrauliczne
Sieci Wody Ppoż.

Raport
Oddziaływania
na Środowisko

Wsparcie 
w uzyskaniu decyzji 
środowiskowych

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Podjęcie decyzji  i zba-
lansowanie elementów 
 (Socjalne, Ekonomiczne,  
Środowiskowe)

Spotkanie ujednolicające  
 i rozpoczynające dla  okre-
ślenia ról i oczekiwanych 
 odpowiedzialności człon-
ków  zespołu projektowego

Wybranie z listy spraw-
dzającej krótkoterminowe 
działania w zakresie  
“Zrównoważonego Rozwoju”

Opracowanie Planu
“Zrównoważonego 
Rozwoju”

Wykonanie planowanej
dokumentacji w każdej  branży

To co można zmierzyć,  
to może być zarządzane.  
Bieżąca kontrola postępu prac

Raportowanie uzyskanych danych 
i przekazanie wyników zespołowi 
projektowemu, organizacjom 
zewnętrznym (jeśli potrzeba)  
i Klientowi

Docenienie zarówno pracowników 
indywidualnych jak i zespołu  
zaangażowanego w prace nad  
projektem, także docenienie prac  
i zaangażowania społeczności
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Zintegrowane
rozwiązania projektowe
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ZINTEGROWANE I DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE ZAKRESEM, KOSZTAMI I CZASEM

Procesy szacowania, prognozowania i kontroli powiązane w dynamicznym cyklu wymiany informacji sprawiają, 
że projekt jest przewidywalny i możliwy do kontrolowania w każdym etapie swojego cyklu życia.

koszt wg.
planu

bazowego

Rezerwy
i eskalacje

Zarządzanie
zmianami

Status
i analiza

Prognozowanie

PLAN WYKONANIE

Harmonogram 
poziomu projektu
Poziom 2 – Harmonogram  
ścieżki krytycznej

Określenie 
zakresu  
i rozwój  

koncepcyjny 
projektu

Wstępna faza 
inżynieringu 
/ Planowanie 

budowy

Rozszerzony 
projekt bazowy /  
Faza szczegółowa 
projektowania / 

Zapoczątkowanie 
budowy

Budowa/Końcowe 
projektowanie / 

Wsparcie  
inżynieringu  
dla budowy

Kompletacja 
mechaniczna

Zakończenie 
projektu

Założenia  efektywności

Budżet kontrolny  
(Szacunek kosztów 

/harmonogram)

Harmonogram poziomu kontroli
Poziom 3 – Zadania:  Specyfikacje

Obliczenia
Plan
Rys. detali
Rys. gł. zbiorników
Rys. platformy zbiorników

Harmonogram poziomu kierownictwa
Poziom 1 – Branża konstrukcji stalowych

Fundamenty zbiorników

Estakady

Konstrukcje stalowe zbiorników

Informacja zwrotna

Przegląd i wdrożenie

Bieżąca efektywność

Koszt/Harmonogram
Wycena poszczególnych

urządzeń

Raportowanie (odchyleń)

Identyfikacja różnic oraz
sposoby na ich zmniejsze-

nie /wyeliminowanie 

Akcja korygująca

Przegląd i wdrożenie

Analiza/Testowanie

Określenie różnic  
i ich wpływ na prognozę

Krótki terminDługi termin

KLASA 5 (-30/+50%)
Szacowanie kosztów za pomocą 
wskaźnika wydajności instalacji

KLASA 4 (-20/+40%)
Szacowanie kosztów za pomocą 
współczynnika urządzeń procesowych

KLASA 3 (-15/+30%)
Półszczegółowy szacunek kosztów

KLASA 2 (-10/+15%)
Szczegółowy szacunek kosztów

KLASA 1 (-5/+10%)
Kosztorys

Intergacja procesów dla całego 
cyklu życia projektu

w budżecie

na czas

w zakresie

Realizacja

Koncepcja

Harmonogram

Trendy szacunków Kontrola zakresu

Kompleksowe planowanie wykonawstwa

D
ok

ła
dn

oś
ć 

sz
ac

un
kó

w
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DZIAŁ KOMPLETACJI DOSTAW I KONTRAKTÓW

Strategia
Zarządzania
Łańcuchem

Dostaw

Warunki
handlowe

i negocjacje

Standardy
i procedury

Zakres usług

Potencjał i możliwości Kompleksowe doradztwo

Strategia  
kompletacji 

dostaw i 
kontraktowania 

usług

Kwalifikacja 
Dostawców i 

Wykonawców

Wybór  
Kontrahenta 
i negocjacje 
handlowe

Zakup  
materiałów 

i usług

Zarządzenia 
kontraktami  
i umowami

Koordynacja i 
monitorowanie 

realizacji  
dostaw i usług

Logistyka  
i dostawy

Magazyn oraz 
zarządzenie 
materiałami  
na budowie

Administracja 
kontraktami 
na roboty na 

budowie 

SKUTECZNOŚĆ: kluczowa rola w optymalizacji kosztów materiałowych projektu 
DOŚWIADCZENIE: realizacje inwestycji dla Klientów krajowych i zagranicznych
oraz współpraca z oddziałami firmy Fluor na świecie oraz dominujących trendów rynkowych
WSZECHSTRONNOŚĆ: zarządzanie łańcuchem dostaw w ramach międzynarodowej korporacji 
EFEKTYWNOŚĆ: administrowanie zmianą i minimalizowanie ryzyk związanych z realizacji zamówień  
i kontraktów 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: wieloetapowy nadzór jakościowy nad zaawansowaniem prac Wytwórców
NARZĘDZIA: systemy komputerowe wspierające realizację procesu zakupów CMSiSM i Material ManagerSM

Azja – alternatywne źródła dostaw

Globalna struktura korporacji Fluor umożliwia realną optymali-
zację kosztów projektu poprzez dywersyfikację źródeł dostaw 
i aktywną eksplorację rynków azjatyckich za pośrednictwem 
biur zlokalizowanych np. w Chinach. 

Obecność Fluor w Azji pozwala na nawiązywanie współpracy 
z regionalnymi dostawcami spełniającymi wysokie standardy 
firmy Fluor oraz monitorowanie jakości i zaawansowania prac  
z zaangażowaniem specjalistów z lokalnych biur.

Klucz do sukcesu:  PROGRAM INSPEKCJI  
DOSTOSOWANY DO LOKALNEGO RYNKU

$500.1

$206.0

$33.3

$57.8

$115.0

$88.0

$363.4

$144.0

$23.4
$37.0

$96.0

$63.0

$238.4

$83.0

$16.9

$95.0

$13.5
$30.0

$54.0
$9.5

$59.0
$10.0
$27.5

$77.0

$29.0
$41.0

$58.0

$24.0
$28.0

$160.0 $147.0
$110.0

$612.3

$413.0

$12.8

$88.5

$98.0

$418.6

$286.0

$9.7
$64.9

$58.0

$242.0
$21.0
$24.0

$103.0

$94.0

$146.0

$11.0
$15.0
$61.0

$59.0

Orurowanie 
śr. 27% oszczedności

Zbiorniki  
i wymienniki ciepła  
śr. 32% oszczedności

Stal konstrukcyjna  
śr. 33% oszczedności

Kable i korytka  
elektryczne  

śr. 25% oszczedności

Prefabrykowane 
Elementy  

Orurowania  
śr. 40% oszczedności

Projekt A Projekt B Projekt C Projekt D Projekt E
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MODULARYZACJA – MONTAŻ POZA TERENEM BUDOWY

Konwencjonalna
320,000 m2

2-ga generacja  
200,000 m2

3-cia generacja  
84,000 m2

Pełna współpraca przy opracowywaniu 
generalnego planu zagospodarowania

Gotowe moduły 
są transportowane 
na miejsce przeznaczenia, 
montowane i łączone 
z resztą instalacji

Zmniejszenie powierzchni 
zabudowy

Definicja i decyzja na wstępnym etapie 
Zaspokojenie potrzeb inwestora i projektu

KLIENTGŁÓWNI
DOSTAWCY

I KONTRAHENCI
KOMPLETACJA

DOSTAW

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
BHP

PLOT
PLAN

Zalety:
Skrócenie harmonogramu 
• roboty fundamentowe na budowie  

prowadzone równolegle z pracami  
nad konstrukcją stalową w warsztacie

• ograniczony wpływ warunków pogodowych

Zwiększone bezpieczeństwo
• zminimalizowane prace na wysokościach
• doświadczony zespół ludzki pracujący  

w sprzyjających warunkach

Lepsza jakość 
• pełna kontrola nad warunkami  

przy produkcji modułów
• ograniczone prace na placu budowy

Prace przeniesione z budowy do warsztatu:
Przewidywany szczyt zatrudnienia na budowie
modularyzacja w porównaniu z budową tradycyjną

Ograniczenie prac na placu budowy 
= zredukowany wpływ na prace istniejącej instalacji
• ograniczenie ilości sprzętu i zasobów ludzkich 

na miejscu budowy
• zminimalizowane zagrożenia związane z pracą   

w strefie niebezpiecznej

Miesiące

Za
tr

ud
ni

en
ie

Budowa tradycyjna Modularyzacja
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SKANOWANIE LASEROWE

Skanowanie laserowe jest innowacyjną metodą pomiarową wykorzystującą 
technologię laserową do uzyskania geometrycznego modelu 3D skanowanego 
obiektu. Skanery laserowe stosowane są w pomiarach skomplikowanych  
instalacji przemysłowych lub niedostępnych obiektów, dla których pomiary 
metodami klasycznymi są nieefektywne.
Dane uzyskane ze skanowania laserowego 3D są przetwarzane i eksportowane w postaci „chmury punktów”. 
Uzyskanie poziomu szczegółowości skanu zajmującego kilka minut zajęłoby kilka dni przy zastosowaniu 
klasycznych metod pomiarowych.

Produktem skanowania może być zarówno sama chmura punktów jako dane do projektowania jak również, 
po dalszym przetworzeniu, plany, mapy, rysunki, wizualizacje i wiele innych.

„Chmura punktów” jako tło dla modelu 3D  
modernizowanych elementów instalacji

Szybko
Oszczędza czas.

Dokładnie
Dostarcza pełną informację, nawet dla  
skomplikowanych lub niedostępnych  
obiektów.

Niezawodnie
Kompletne dane cyfrowe zawarte w jednej 
chmurze, wykorzystywane podczas  
projektowania mogą być łatwo  
przekazane wykonawcy.
 
Kompleksowo
Prosta i pełna weryfikacja dokumetacji  
powykonawczej.

Bezpiecznie
Eliminuje zagrożenia związane z pracą przy 
pomiarach metodami klasycznymi.

„Chmura punktów” 3D
zinwentaryzowana instalacja  

(produkt skanowania laserowego)

Istniejąca instalacja 
do zinwentaryzowania 

i modernizacji
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REALIZACJA PROJEKTÓW WSPIERANA PRZEZ SYSTEMY AUTOMATYZACJI PROJEKTOWANIA

Przy zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań systemu MasterPlant® używając wiedzy naszych ekspertów  
oraz zintegorwanego porcesu projektowania wspieranego przez systemy automatyzacji projektów  

tworzymy wartość wyróżniającą Fluor na tle konkurencji.  

• Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne  
wideokonferencji

• Tablice do dzielenia się pomysłami
• Spotkania twarzą w twarz bez opuszczania biura
• Przegląd oraz wpółdzielenie rysunków,  

dokumentów i modeli

• MCPlusSM

• POL – Coreworx

• Studium Wykonalności w zakresie realizacji
• Przekazanie oraz uruchomienie instalacji
• InVision®
• InSequenceSM

• MCPlusSM

• SmartPlant Construction
• Zaopatrzenie Strategiczne
• Gospodarka Materiałowa
• Zarządzanie Kontraktami

• Początkowy Przegląd Modelu 

• Realizacja wg. kluczowych elementów  
 zarządzania projektem

• Zarządzanie Ryzykiem Projektowym
• Projektowy Model Aktywnosci
• Zarządzanie Zmianami
• Zarządzanie Harmonogramem
• Zarządzanie Dokumentacją

• Systemy 2D CAD
• Systemy 3D CAD
• Inne aplikacje

Projektowanie Koncepcyjne

Zarządzanie Projektem

Projektowanie

Budowa instalacji

Uruchomienie, eksploatacja   
oraz konserwacja instalacji

Zarządzanie Informacją

Zamówienia

Konsolidacja zespołów projektowych  
znajdujących się na różnych kontynentach

Zmniejszenie ilości podróży słóżbowych

Możliwośc korzystania z wiedzy ekspertów Fluor

Zmniejszenie ilości używanego papieru

Zarządzanie 
 Informacją

Uruchomienie, 
eksploatacja 

oraz konserwacja 
instalacji

Budowa
 instalacji

Zamówienia

Projektowanie

Budowa  
instalacji

Zarządzanie 
Projektem
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Doskonalenie  

zasobów ludzkich
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ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ – PRAKTYKA FLUOR

wychodzenie naprzeciw potrzebom Klientów Fluor podczas prowadzenia działalności gospodarczej w społecznie,  
ekonomicznie i środowiskowo odpowiedzialny sposób, na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń, tworząc wartość dla naszych interesariuszy.

Trzy podstawowe filary, na których oparte są zasady zrównoważonego rozwoju obejmują:
• Dobrobyt społeczny rozumiany jako wysoki poziom opieki zdrowotnej, ogólnie rozumiane bezpieczeństwo, dostęp do edukacji, politykę mieszkaniową,  

zapobieganie przestępczości, przestrzeganie praw człowieka, wysoki poziom demokracji, odpowiednie standardy pracy, dostęp do rozrywki, itp.

• Sukces ekonomiczny – możliwości zatrudnienia, płaca na poziomie zapewniającym coraz wyższy standard życia, handel, zwiększone wydatki na inwestycje  
i innowacje będące siłą napędową rozwoju technologii, techniki i handlu.

• Ochronę środowiska – traktowanie zasobów środowiska jak ograniczonych zasobów gospodarczych oraz wykorzystywania kapitału przyrodniczego  
w sposób pozwalający na zachowanie funkcji ekosystemów w perspektywie długookresowej.

Zrównoważony Rozwój w firmie Fluor oznacza
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – PRAKTYKA FLUOR (c.d.)

• Podjęcie decyzji i zbalansowanie elementów  
(Socjalne, Ekonomiczne, Środowiskowe)

• Określenie budżetu dla Zrównoważonego Rozwoju
• Podkreślenie oszczędności na projekcie i możliwości 

optymalizacji

Zrównoważony Rozwój – zakres prac

Spotkanie ujednolicające i rozpoczyna-
jące dla określenia ról i oczekiwanych 
odpowiedzialności członków zespołu 
projektowego

Wybranie z listy sprawdzającej krót-
koterminowych działań w zakresie 
Zrównoważonego Rozwoju, które 
maja być realizowane przez każdą 
branżę w okresie trwania całego 
projektu

Opracowanie Planu  
Zrównoważonego 
Rozwoju

• Wykonanie planowanej dokumentacji  
w każdej branży

• Stały przegląd prac w celu kontroli  
postępu pracowników

• Przedefiniowanie zakresu dokumentacji,  
jeżeli zachodzi potrzeba

• Szkolenie dotyczące uwrażliwienia  
na Zrównoważony Rozwój

To co można zmierzyć, to może 
być zarządzane.
Bieżąca kontrola postepu prac.

Raportowanie uzyskanych 
danych i przekazanie wyników 
zespołowi projektowemu,  
organizacjom  zewnętrznym 
(jesli potrzeba) i Klientowi

Docenienie zarówno pracowników 
indywidualnych jak i zespołu  
zaangażowanego w prace nad  
projektem, także docenienie prac 
i zaangazowania społeczności.
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HUMAN RESOURCES BIURA W GLIWICACH

Celem HR jest wspieranie projektów dla osiągnięcia organizacyjnego profesjonalizmu oraz dostarczenie 
jej pracownikom, właścicielom i Klientom rezultatów, które wzbogacą wartość firmy.

ZADANIA WARTOŚCI

4

3

2

1

SZKOLENIA I ROZWÓJ
PRACOWNIKÓW

RELOKACJA I KOORDYNACJA
ODDELEGOWAŃ

ADMINISTRACJA 
I ZARZĄDZANIE DANYMI

ZATRUDNIENIE
I BENEFITY

MOTYWACJA  
I ZAANAGAŻOWANIE

PRZYWÓDZTWO
I BEZPIECZEŃSTWO

DZIELENIE SIĘ TALENTAMI
I MOŻLIWOŚCIAMI

KULTURA KORPORACYJNA  
I JEDNOŚĆ
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JAK ROZWIJAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW?

Rozwój pracowników to istotny element strategii personalnej korporacji Fluor. 
Dbamy o to by pracownicy mieli możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnosili kwalifikacje zawodowe.

Jak uczymy? Mapa Rozwoju

10 %
Edukacja
• szkolenie
• kształcenie online
• wideokonferencje
• wideoszkolenia
• rozwój indywidulany 
• indywidulane kształcenie 

Od innych
• coaching
• mentoring
• koledzy/koleżanki 
• osobiste kontakty 
• społeczności online
• społeczności profesjonalne
• targi branżowe 

Doświadczenie
• szkolenia w miejscu pracy
• oddelegowania 
• dodatkowe zadania
• zadania zespołowe
• dodatkowe projekty
• nauka przez działanie 
• wymiana doświadczeń 
• rozwiązywanie problemów 

20 %

70 %
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PROGRAM PROFESJONALNYCH PUBLIKACJI I PREZENTACJI

AUTORZY
2013 – 2014

Celem programu jest:

Wizją programu jest

Przykładowe publikacje i prezentacje z roku 2014 autorstwa pracowników biura Fluor Gliwice:

• Promowanie wszystkich publikacji  
i prezentacji technicznych  
autorstwa pracowników  
firmy Fluor 

• Globalne dzielenie się specjalis- 
tyczną wiedzą  
pomiędzy pracownikami korporacji

• Umożliwienie dodatkowych  
ścieżek rozwoju

• Docenianie autorów dzielących  
się wiedzą

• Wspólne opracowywanie  
publikacji i prezentacji z Klientami 
Fluor oraz innymi partnerami  
biznesowymi i naukowymi

pokazanie niepowtarzalności Fluor 
poprzez ukazanie fachowej wiedzy  
i kreatywności jego pracowników

Realizacja założeń 
„Safety Life Cycle” 

w projektach technicznych 
– aspekty praktyczne

Prezentacja
napisana przez

Adama Augustyniaka
(Pracownia Pomiarowa) 

na III Forum Bezpieczeństwa 
Funkcjonalnego, Luty 2014

Wymagania Fluor 
w odniesieniu do 

wybranych elementów 
Zarządzania Budową 

Prezentacja
napisana przez

Michała Mazurkiewicza
(Zarządzanie budową)

na Konferencji: 
LARGE INVESTMENT PROJECTS  
– Their preparation and realization, 

Marzec 2014

Kataliza heterogeniczna 
w procesach utleniania 

cyklicznych ketonów 
do laktonów

Prezentacja
napisana przez

Witolda Oleksego
(Pracownia Procesowa) 

w Czasopiśmie 
„Przemysł Chemiczny”,

Maj 2014

Kontrakty typu
Open Book 

Prezentacja
napisana przez

Marka Filipowskiego
(Zarządzanie Projektami)

na Konferencji:
„Breakfast with Business” 

organizowanej przez Fluor 
i Wierzbowski Eversheds Law 

Company, Kwiecień 2014
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Współczesna historia Polski zaczyna się w 1945 
roku. Wtedy też zaczyna się historia naszego biura.  
W marcu 1945 roku powstało Główne Biuro  
Inwestycji i Odbudowy (GBIO) w Zakładach Azoto-
wych Chorzów, które w maju 1945 zlokalizowano  
w Gliwicach. Było to pierwsze biuro w powojennej  
Polsce wykonujące projekty dla przemysłu che-
micznego. Głównym zadaniem tej jednostki było 
włączenie się w ogólnopolski ruch odbudowy  
i rekonstrukcji przemysłu narodowego zniszczo-
nego podczas Drugiej Wojny Światowej i okupacji. 
Działalność biura zapoczątkował dr inż. Tadeusz  
Hobler – zasłużony twórca Gliwickiej Szkoły Inżynierii 
Chemicznej, profesor Politechniki Śląskiej. Został on 
pierwszym Dyrektorem Biura. W 1949 roku zastąpił 
go mgr inż. Henryk Olszewski, który pełnił tę funkcję 
do 1958 roku.

W pierwszych pięciu latach po wojnie zostały  
wprowadzone znaczące zmiany w organizacji  
polskiego przemysłu chemicznego. W 1946 roku  
utworzono Centralny Zarząd Przemysłu  Chemicznego  
z siedzibą w Gliwicach, które stały się odtąd  
nieformalną stolicą polskiej chemii. W 1950 roku,  
w Gliwicach, opracowane zostały standardy przy-
gotowywania dokumentacji technicznej i szacowa-
nia kosztów dla nowych projektów, co spowodo- 
wało reorganizację biur projektowych w całym kraju.

W 1948 GBIO przekształcono w Pekachem. W następ- 
nym roku wydzielono Biprochem, który w 1951  
roku został zmieniony w Biuro Resortowe.  
Pekachem przygotowywał jedynie dokumentację 
procesową i dotyczącą aparatów oraz urządzeń.  
Biprochem przygotowywał już także tę dotyczą-
cą szacowania kosztów inwestycji, dokumentację  
budowlaną, elektryczną, badania środowiskowe, plan 
sytuacyjny z rozmieszczeniem aparatów i urządzeń  
(Plot Plan) itp., świadczył więc o wiele bardziej  
kompleksowe usługi. Cztery lata później, w 
1955 roku, Biprochem podzielono na pięć biur  
branżowych. Jednym z nich był Prosynchem, będą-
cy typowym Biurem Projektów. W roku 1955 stan  
zatrudnienia biura wynosił 400 osób. Istniało 25 
samodzielnych komórek organizacyjnych i 4 odziały 
terenowe.

Prowadzone w latach 1945–55 prace to nie tylko  
rekonstrukcja Zakładów Azotowych w Chorzowie,  
w których powstało GBIO, ale także m.in. te związane  
z uruchomieniem Państwowej Fabryki Związków  
Azotowych w Mościcach, której urządzenia zostały 
zdemontowane i wywiezione przez okupanta. Pod-
stawową działalnością biura w pierwszych latach 
jego istnienia było opracowywanie dokumentacji 
dla przemysłu azotowego i nawozów fosforowych. 
Przygotowywano także dokumentację dla innych 
branż przemysłu: fabryk kwasu siarkowego w Gdań-

ski, Gliwicach, Kielcach, Luboniu, Toruniu, Szczecnie, 
Uboczu, Wałbrzychu i Żarowie; fabryk superfosfatu 
w Katowicach-Bogucicach, Szczecinie, Wrocławiu  
i Toruniu; fabryk termofosfatu w Krakowie-Bonar-
ce; fabryk przemysłu nieorganicznego i Rudnikach  
i Ząbkowicach. Równolegle opracowywano również 
projekty instalacji do produkcji: formaliny, metanolu, 
wapna chlorowanego, DDT (Azotox), rozkładu meta-
nu, wody utlenionej ekstrakcji nasion oleistych. 

Biuro początkowo rozwijało się w kierunku tech- 
nologicznego biura projektów, a w końcu jego  
zakres działalności obejmował także prace projek- 
towo-realizacyjne.
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Kolejna dekada w dziejach biura obfituje w przeło- 
mowe projekty dla ówczesnego Prosynchemu oraz  
rozwój technologii własnych biura. Nawiązano współ-
pracę z wieloma znaczącymi jednostkami naukowy-
mi takimi jak Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, 
Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Nawozów 
Sztucznych, czy Instytut chemicznej Przeróbki Węgla. 
Owocem tej współpracy było wiele wspólnie opraco-
wanych technologii np. unowocześniony proces pro-
dukcji metanolu, kwasu azotowego DMT, fenolu me-
todą kumenową, technologia wytwarzania aniliny, 
akroleiny i kwasu akrylowego, gliceryny syntetycznej, 
proces hydrorafinacji benzolu i wiele innych zabez-
pieczonych patentami procesów wykorzystywanych 
w projektowaniu i realizacji inwestycji.

Funkcję Dyrektora Biura Prosynchemu w niniej-
szej dekadzie pełnił początkowo mgr inż. Henryk  
Olszewski (1949-1958), a następnie mgr inż. Jerzy  
Bobrowski (1958-1966). W roku 1955 poziom zatrud-
nienia wynosił około 400 osób, a w roku 1965 sięgał 
już 600 osób.

Projekty dla przemysłu metanolowego

Pod koniec lat 50-tych zaczynają się prace nad za-
projektowaniem instalacji Metanolu dla Zakła-
dów Chemicznych w Oświęcimiu (dzisiejszy Syn-
thos S.A.). Zaprojektowana instalacja o wydajności 
140 t/d została finalnie uruchomiona w 1962 roku  
i zastąpiła wcześniejszą instalację o wydajności  
30 t/d zaprojketowaną w 1952 przez GBIO. W mię-
dzyczasie zaprojektowano także instalację metanolu  
o wydajności 25 t/d dla Zakładów Azotowych  
w Tarnowie (1956 r.).  Instalacje metanolu stanowiły 
swego rodzaju specjalizację Prosynchemu w latach 
60-tych, a później także 70-tych.

Projekty dla przemysłu azotowego

Prosynchem w opisywanej dekadzie kontynuował 
prace dla przemysłu azotowego. Poza wprowadza-
niem nowych rozwiązań, projektanci Prosynchemu 
z powodzeniem pracowali nad zwiększeniem moż-
liwości produkcyjnych istniejących już instalacji np. 
instalacji amoniaku. Prace prowadzone w biurze po 
1960 roku doprowadziły m.in. do decyzji o lokaliza-
cji, schemacie technologicznym i wydajność Zakła-
dów Azotowych w Puławach, które stały się jednym  
z największych kombinatów azotowych na świecie. 
Kapitał zdobyty przez biuro podczas realizacji dzia-
łań dla tego działania procentował potem podczas 
wykonywania projektów dla największych zakładów 
chemicznych w Polsce. 

Projekty dla przemysłu petrochemicznego

Najbardziej przełomowym i znaczącym dla Pro-
synchemu wydarzeniem lat 1955-65 była decyzja 
o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-
-Petrochemicznych zlokalizowanych we wsi Biała 
Nowa pod Płockiem, które dziś są jedną z kluczo-
wych dla rynku Europy Centralnej firmą branży  
rafineryjnej – PKN Orlen S.A. To właśnie Prosynche-
mowi powierzono przygotowanie dokumentacji 
dla części petrochemicznej, co było zadaniem arcy-
trudnym ze względu na fakt, że w tym czasie bra-
kowało doświadczenia w tym przemyśle nie tylko 
w Polsce ale i Europie. To Prosynchem przygotowy-
wał Generalny Projekt Wstępny (GWP) pierwszego  
w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego.  
Od tamtego momentu aż do transformacji gospodar-
czej biuro pełniło rolę Generalnego Projektanta dla 
części petrochemicznej zakładów w Płocku. Na ten cel 
utworzono Wielobranżową Pracownię generalnego 
Projektanta, co można by porównać do  dzisiejszego 

systemu pracy tzw. taskforce. GWP został opracowany 
w połowie 1961 roku, jednakże ze względu na pewne 
uwarunkowania polityczno – biznesowe, a mianowicie 
głównie ze względu na brak zakładanych na wcześniej-
szym etapie możliwości uzyskania procesów techno-
logicznych ze Związku Radzieckiego, nie został w peł-
ni wykorzystany. Ustalał technologiczny kształt części 
petrochemicznej, zaplecze magazynowe, potrzeby  
i powiązania energetyczne, zapotrzebowanie terenu,  
powiązania kooperacyjne z rafinerią oraz warunki  
finansowo-ekonomiczne realizacji tego zadania.  
Dzisiejsza terminologia branżowa określiłaby to opra- 
cowanie jako Studium Wykonalności (Feasiblity  
Study). Z perspektywy czasu okazuje się, że jego  
główne założenia były prawidłowe i stworzyły dla 
większości branż solidne podstawy dla utworze-
nia jednego z większych kompleksów tego typu  
w Europie Centralnej.

W 1964 roku także według pełnej dokumentacji Pro-
synchemu uruchomiono kolejne obiekty płockiej 
petrochemii: instalację rozdzielania gazów płynnych 
i zatężania propylenu, instalację odsiarczania gazów 
suchych, instalację odsiarczania gazów płynnych, za-
plecze magazynowo-ekspedycyjne petrochemii oraz 
powiązania surowcowe i energetyczne z rafinerią.
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Opisywana dekada to okres szczególnego rozwoju 
przemysłu chemicznego w Polsce propagowane-
go hasłem „Chemia – żywi, leczy, ubiera, buduje”.  
To w tej dekadzie opracowano Program Chemizacji 
Gospodarki Narodowej. Tymczasem w naszym biurze, 
które w roku 1967 zmieniło nazwę z dotychczasowe-
go Biura Projektów „Prosynchem” na Biuro Projektów  
i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicz-
nej „Prosynchem”, prowadzono szeroko zakrojone 
projekty dla największych Klientów chemicznych  
i petrochemicznych w Polsce oraz za granicą. 

Dokonano unifikacji dokumentacji technicznej  
i unowocześnienia systemu projektowania, a kiedy 
w latach 70-tych rozpoczął się rozwój informatyki  
w Polsce, pierwszy i jedyny komputer w Prosynchemie 
zainstalowano w 1964 roku. Służył on obliczeniom in-
żynierskim wykonywanym w naszym, biurze. W roku 
1975 było już 28 komputerów, w tym 4 wykorzysty-
wane do projektowania. W tych początkowych latach 
opierano się głównie na komputerach produkcji kra-
jowej ZAM 41, ZAM 42 oraz ODRA 1305. Nadal sto-
sowano maszyny ręczne, elektromechaniczne oraz 
urządzenia mikrofilmowe.

Dyrektorami biura w tym okresie kolejno byli mgr inż. 
Jerzy Bobrowski (1958-1966), dr inż. Jerzy Kopytowski  
(1967-1972) oraz mgr inż. Kaziemierz Torbicz (1973-75).  
W okresie 1965 -1975 w biurze funkcjonowało ponad 
40 komórek organizacyjnych oraz kilka jednostek  
terenowych (między 4 a 7). W 1973 roku biuro osią-
gnęło najwyższy w swojej historii poziom zatrudnie-
nia - 1250 pracowników.

Przemysł azotowy

W omawianych latach wiodąca pozycja biura  
w przemyśle azotowym była nadal utrzymywana. 

Dla Zakładów Azotowych we Włocławku Prosynchem 
wykonał koncepcje technologiczne i energetyczne  
wszystkich wytwórni produkcyjnych i ogólnozakła-
dowych wraz z wyborem optymalnych zdolności  
produkcyjnych poszczególnych ciągów technolo- 
gicznych i optymalnej lokalizacji, plan generalny  
i ogólny projekt wstępny całości przedsięwzięcia. 
Przygotowano także założenia do kontraktów na  
dostawę urządzeń dla wytwórni amoniaku, kwa-
su azotowego i saletry amonowej. Gdy w 1967 
roku podpisano kontrakt na budowę ZA we Wło-
cławku z francuską firmą ENSA, Prosynchem  
koordynował prace projektowe dotyczące obiek-
tów podstawowych wykonywane za granica  
i w kraju, a także prowadził weryfikację dokumen-
tacji wykonawczej, nadzór autorski i inwestorski  
w trakcie realizacji inwestycji i uruchomienia zakła-
dów. Kontynuując współpracę z Zakładami Azoto-
wymi we Włocławku, w latach 70-tych Prosynchem 
koordynował prace projektowe kompleksu Wytwór-
ni Polichlorku Winylu, by później przejąć rolę gene-
ralnego realizatora tej olbrzymiej inwestycji. W tym  
celu w biurze powołano specjalny zespół, który pra-
cował nad tym projektem przez ponad 10 lat począw-
szy od roku 1975. 

Dla Kopalni Siarki w Grzybowie prowadzono także 
prace przygotowawcze związane z zakupem ogrom- 
nej jak na ówczesne europejskie warunki wytwórni  
dwusiarczku węgla o wydajności 200 000 t/rok.

Przemysł petrochemiczny

W roku 1969 uruchomiono część petrochemiczną 
Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicz-
-nych w Płocku. Podstawę produkcji stanowiła Wy-
twórnia Olefin I o zdolności produkcyjnej 65 000 t 
etylenu/rok. Powstała ona w oparciu o proces piroli-

zy gazów i benzyn zaprojektowany przez ekspertów 
Prosynchemu. Poszczególne instalacje wchodzące w 
skład Wytwórni Olefin I uruchamiane były według 
importowanych technologii oraz w znacznej części  
w oparciu o dokumentację i wyposażenie z zagranicy. 
Prosynchem pełnił rolę koordynatora projektowania 
i kontraktowania, wykonywał część dokumentacji 
realizacyjnej, pełnił nadzory autorskie na budowach 
oraz uczestniczył przy rozruchach instalacji. Wyjąt-
kiem były wytwórnie fenolu i acetonu, które wyko-
nano według pełnej dokumentacji stworzonej przez 
nasze biuro. Opracowany przez inżynierów naszego 
biura proces produkcji fenolu metodą kumenową, był 
autorskim opracowaniem w oparciu, o które zapro-
jektowano i uruchomiono w 1974 roku również wy-
twórnię fenolu w Zakładach Leuna Werke w ówcze-
snym NRD.  Dla tego projektu Pracownia Modelowa 
Prosnchemu zrealizowała także model instalacji. 

Inne branże przemysłu

Równolegle, do działalności w tradycyjnych już dla 
naszego biura obszarach przemysłów chemicznego  
i petrochemicznego, prowadzono inne istotne pro-
jekty. Jednym ze znaczących, które warto wymie-
nić jest wytwórnia DMT (dwumetylotereftalanu) dla 
Zakładu Włókien Chemicznych w Toruniu. Według 
zakupionej w roku 1970 licencji i know how, wytwór-
nia miała mieć zdolność produkcyjną 60 000 t/rok. 
Dzięki współpracy Prosynchemu z Instytutem Cięż-
kiej Syntezy Chemicznej wprowadzono wiele zmian  
w procesie i zintensyfikowano produkcję do 74 000 t/
rok. Dla tego projektu również zrealizowano model, 
który był bardzo pomocny podczas opracowywania 
dokumentacji wykonawczej i prowadzenia prac na 
budowie. Produkcja w wytwórni została uruchomio-
na w 1974 roku.
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Kolejna omawiana dekada, to dziesięciolecie w któ-
rym zapotrzebowanie na dokumentację techniczną 
zaczęło spadać. Wiele z projektów wykonywanych 
przez Prosynchem trafiło „na półkę”. Głównym powo-
dem był brak możliwości ich zrealizowania w związku 
ze znacznym ograniczeniem inwestycji w przemyśle 
chemicznym w Polsce. Popyt na prace remontowo-
-modernizacyjne był znacznie mniejszy aniżeli ich 
podaż, co sprawiało, że ogromny potencjał intelektu-
alny zgromadzony w biurze nie był wykorzystywany. 
Ograniczeniom podległy także projekty prowadzo-
ne przez biuro w funkcji Generalnego Projektanta. 
Mimo kroków podjętych już w poprzedniej dekadzie,  
a związanych z ekspansją biura na rynki zagraniczne 
(głównie NRD i Jugosławii), niezbędne stały się dzia-
łania restrukturyzacyjne. Jednym z nich było uprosz-
czenie struktury organizacyjnej biura polegające na 
zmniejszeniu ilości komórek organizacyjnych biura  
z ponad 40 do 32-35. W 1985 roku w Prosynchemie 
zatrudnionych było 700 osób, w tym około 500 osób 
w biurze w Gliwicach, a pozostała kadra w biurach 
terenowych. Rolę dyrektora w tych latach pełnił mgr 
inż. Karol Cempiel (1975-1990).

Projekty prowadzone w Polsce

W opisywanej dekadzie Prosynchem dalej kontynu-
-ował współpracę ze swoimi kluczowymi Klientami. 
Przez cały ten okres trwały prace nad opisywanym 
wcześniej projektem kompleksu Wytwórni Polichlor-
ku Winylu w Zakładach Azotowych we Włocławku. 
Funkcję Generalnego Projektanta pełnił mgr inż. 
Marcin Kasprzyk, a po jego przejściu na emeryturę  
mgr inż. Jan Rudnicki.

Dla Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petro-
-chemicznych w Płocku wykonano m.in. projekt 
modernizacji Wytwórni Tlenku Etylenu (1978-79). 
A w latach 1974 – 1980 Prosynchem uczestniczył  
w pracach, które doprowadziły do powstania  
Wytwórni Olefin II.

Projekty eksportowe

W latach 1975-85 zrealizowano wiele projektów dla 
Klientów przemysłu chemicznego  spoza Polski. 
Wśród nich za najciekawsze można uznać:

• Wytwórnię kwasu azotowego dla Feroelektro  
w Gorażdże, w Jugosławii (1978-79) 

• Modernizację pieców karbidowych dla VEB Buna 
w Schkopau, w NRD (1979-85)

• Modernizację pieców karbidowych dla SW Pieste-
ritz, w NRD (1975-77)

• Wytwórnię Aniliny dla Morawskich Zakładów 
Chemicznych w Ostrawie, Czechosłowacji

• Magazyn amoniaku z rurociągiem zasilającym na 
Cyprze (1977-78).
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Na działalność Prosynchemu w tej dekadzie miał 
wpływ przede wszystkim wielki kryzys gospodarczy, 
który dotknął Polskę w związku z przemianami poli-
tyczno-społecznymi. Pod koniec lat 90-tych polski 
rynek nie oferował wystarczająco dużo inwestycji, 
by pozwolić na wykorzystanie potencjału intelektu-
alnego i osobowego biura. W 1990 roku biuro spry-
watyzowano, a nazwę zmieniono na Biuro Projektów 
i Realizacji Inwestycji Prosynchem Sp. z o.o. Przepro-
wadzono również zmiany w strukturze organizacyj-
nej biura, które miały upodobnić je do klasycznego 
modelu wysoko notowanych w Europie firm inży-
nierskich. Nowa sytuacja polityczno-gospodarcza 
pozwalała na nawiązanie współpracy z firmami  
inżynieryjnymi zza zachodniej granicy. Zabiegano 
o utworzenie specjalistycznych pracowni: monta-
żowej i aparaturowej oraz wdrożenie najbardziej 
nowoczesnych systemów projektowania dostęp-
nych w tym czasie. Kontynuowano także moderni-
zację sprzętu komputerowego używanego w firmie.  
W 1989 roku zainstalowano pierwsze komputery  
PC marki IBM. W 1992 roku zakupiono oprogramo-
wanie, które pozwoliło na wdrożenie nowoczesnego 
komputerowego systemu projektowania. Do 1995 
roku prowadzono intensywne prace nad wprowa-
dzeniem standardów projektowania, które umoż-
liwiły  znalezienie inwestora strategicznego oraz  
połączenie z nim. Wybrano amerykańską korporację 
Fluor Daniel, jedną z wiodących światowych spółek 
inżynieryjnych.  

W roku 1995 w Prosynchemie zatrudnionych było 370 
osób, istniały dwa odziały terenowe i 30 jednostek  
organizacyjnych. Rolę dyrektorów biura w tym okre-
sie pełnili mgr inż. Karol Cempiel, a następnie od  
1990 roku mgr inż. Ludwik Orłowski.

W omawianej dekadzie Prosynchem nadal realizował  
projekty dla swoich kluczowych Klientów działają-
cych w przemyśle chemicznym, petrochemiczno 
-rafineryjnym oraz azotowym. Wiele prac wykony-
wano dla Petrochemii Płock (dawniej Mazowieckie 
Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne), Zakładów 
Azotowych w Tarnowie, Chorzowie, Kędzierzynie czy 
Puławach. 

Wartym nadmienienia jest fakt, że od 1990 roku biuro 
rozpoczęło współpracę z drugą w kraju pod wzglę-
dem wielkości rafinerią – Rafinerią Gdańską, która  
w wyniku przekształceń przybrała swoją dzisiejszą 
nazwę – Grupa LOTOS S.A. Pierwszymi projekta-
mi dla tego Klienta był projekt hermetyzacji układu  
napełniania cystern kolejowych z absorpcją węglowo-
dorów (1990) oraz modernizacja instalacji hydrood-
siarczania olejów napędowych (1993-94). Współpraca 
rozwinęła się do tego stopnia, że Rafineria Gdańska  
w latach 1995-96 powierzyła Prosynchemowi skon-
struowanie „Programu rozbudowy Rafinerii Gdań-
skiej”.
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W trakcie poprzedniej dekady rynek usług inżynie-
ryjnych w Polsce malał, oferując zbyt małą ilości  
inwestycji, aby zgromadzony w Prosynchemie poten-
cjał mógł zostać w pełni wykorzystany. W 1995 roku 
podjęto decyzję o rozwoju firmy poprzez poszuki-
wanie zagranicznego inwestora strategicznego. Po 
wielu negocjacjach wybrano międzynarodową kor-
porację inżynieryjną Fluor Daniel (dzisiejszy Fluor).  
Prosynchem został zakupiony przez holenderskie  
biuro Fluor z siedzibą w Haarlemie i przez pierwsze 
lata nadal funkcjonował pod swoją starą nazwą. Uży-
wano jednak równocześnie logo Prosynchemu jak  
i Fluor Daniel (później Fluor). W 2003 roku miało miej-
sce przekształcenie Prosynchemu Sp. z o.o. we Fluor 
Spółkę Akcyjną i od tej pory biuro nosi nazwę, pod 
którą funkcjonuje dzisiaj.

Połączenie z inwestorem strategicznym Fluor umoż-
liwiło transfer stosowanych na świecie metod pro-
jektowania i unowocześnienie infrastruktury infor-
matycznej gliwickiego biura między innymi poprzez 
wprowadzenie projektowania komputerowego w 
systemie 3D PDS. Tym sposobem zaczynając od  
poziomu 100 komputerów PC (1 na 3 pracowników) 
funkcjonujących w biurze w Gliwicach, w ramach Pro-
gramu Przystosowawczego uruchomionego przez 
Fluor doposażono firmę do poziomu obowiązują-
cego w innych jednostkach korporacji. Od tej pory 
każdy pracownik był wyposażony w komputer pod-
łączony do sieci wewnętrznej LAN oraz połączony  
z korporacyjną siecią WAN. Dodatkowo wdrożono też 

oprogra-mowanie komputerowe używane we Fluor 
m.in. oprogramowanie procesowe (Aspen+, PRO/II, 
HTRI), AutoPipe, ETAP czy Primavera. 

W 1992 roku, jeszcze jako Prosynchem, spółka pod-
jęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu udokumen- 
towanego systemu zarządzani jakością zgodnego  
ze standardem ISO 9001. Po połączeniu z korporacją 
Fluor kontynuowano te prace, by w roku 1998 uzy-
skać certyfikat wydany przez Lloyd’s Register Quality 
Assurance, Polska. Fluor S.A. z sukcesem kontynuuje 
dostarczanie usług zachowując najwyższe standardy 
jakości co potwierdza aktualna wersja certyfikatu. 

Wdrożenie standardów korporacji Fluor wiązało się 
ze zmianą systemu pracy w gliwickim biurze. W 1996 
roku po raz pierwszy rozpoczęto realizację projektu 
przez wielobranżową grupę zadaniową – tzw. Task 
Force, zlokalizowaną w jednym miejscu, a nie jak  
dotąd w pracowniach branżowych. Fluor w Gliwicach 
rozpoczął współpracę z innymi biurami korporacji, 
głównie z biurem w Haarlemie, w tak zwanym syste-
mie Workshare, polegającym na podziale ról na biu-
ro wiodące i biuro/biura podwykonujące. Lata 1995 
– 2005 to pierwsza dekada w historii gliwickiej firmy, 
kiedy jej inżynierowie wzięli udział w realizacji tego 
typu projektów, które wchodzą w skład kluczowych 
inwestycji wykonanych przez korporację Fluor całym 
świecie. 

Najwyższy poziom zatrudnienia w omawianej 
dekadzie przypada na rok 1997, kiedy to biuro liczyło 
465 pracowników. W zarządzie zasiadali kolejno: Paul 
Vogel, Ewa Wyszkowski-Hartman, Cecil Cawood, 
Joe Brennan oraz Chris Jorgensen. Taką rotację na 
stanowisku członka Zarządu w randze Wiceprezesa  
i zarazem Dyrektora Generalnego zakładała przyjęta 
wówczas strategia firmy.
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Najważniejsze projekty zrealizowane w tej dekadzie:

PKN ORLEN
• Modernizacja Instalacji Etylenu Nr II  

– Obiekty Pomocnicze i Infrastruktura
• Instalacja Etylenu Nr II
• Nadzór i Koordinacja – DRW III
• DRW-3 Faza I i II
• Modernizacja Instalacji DRW-4
• Nadzór i Koordinacja – DRW-4
• Kompleks Hydroodsiarczania Oleju Napędowego
• Modernizacja Instalacji Polipropylenu

Rafineria Gdańska S.A./Grupa LOTOS S.A. 

• Instalacja Rozdziału Ksylenu
• Modernizacja Instalacji Hydroodsiarczania  

Oleju Napędowego
• Modernizacja Rafinerii w Gdańsku

Tengizchevroil

• Instalacja Odwadniania 
Butanu

Caterpillar Sp. z o.o.
• Modernizacja Środko-

woeuropejskiej Instalacji 
Focus

Anwil S.A.
• Modernizacja i Rozbudowa Instalacji Monomeru Chlorku 

Winylu
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Kończąca się obecnie dekada (2005-2015) to okres, 
kiedy gliwickie biuro jest już w pełni zintegro-
wane z korporacją Fluor i funkcjonuje pod na-
zwą Fluor S.A. Spółka realizuje projekty w oparciu  
o najnowocześniejsze światowe standardy i oferuje 
swoim Klientom zintegrowane rozwiązania zarówno 
w oparciu o wiedzę ekspertów Fluor z całego świata 
jak i o doświadczenie zdobyte przez ponad stuletnią 
obecność Korporacji na rynku międzynarodowym.  
W tej dekadzie nasze biuro kontynuuje wykonywanie 
projektów własnych, ale i pracuje w systemie Distri-
buted Execution – DE (do niedawna zwanym Work-
share). Nasi inżynierowie znacząco wspierają projekty 
wykonywane we współpracy z wieloma zagraniczny-
mi oddziałami Fluor, a jednocześnie sami zdobywają 
nowe doświadczenie i pogłębiają wiedzę. 

Zdobyta w ten sposób wiedza procentuje przy realiza-
cji projektów prowadzonych dla kluczowych Klientów 
na rynku krajowym. W omawianych latach gliwicka 
spółka coraz częściej przechodzi z roli biura podwy-
konawczego w rolę biura wiodącego na projekcie. 
Intensywnie zabiegając o pozyskiwanie tematów  
z rynku, za który jesteśmy odpowiedzialni (Polska oraz 
CEE) i wykonując projekty własne, wciąż pozostajemy 
całkowicie zintegrowani z innymi biurami Korporacji. 
Ten globalny zasięg, różnorodność i kompleksowość 
usług pozawala na dostarczanie zintegrowanych 
usług o najwyższym stopniu efektywności. 

Gliwiccy inżynierowie w branżach technologicznej, 
mechanicznej, orurowania, elektrycznej, automa-
-tycznej i budowlanej mają szerokie doświadczenie 
między innymi w:

• studiach koncepcji i zakresu,
• wstępnych i właściwych studiach wykonalności,
• tworzeniu projektów wstępnych,
• projektowaniu technicznym i konstrukcyjnym,

• kontroli parametrów przedsięwzięć,
• kosztorysowaniu,
• projektowaniu w terenie,
• realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych typu 

greenfield (od zera) i brownfield (w lokalizacjach  
rekultywowanych),

• realizacji obiektów w odległych i ekstremalnych 
warunkach klimatycznych.

W chwili obecnej gliwickie biuro liczy około 400 pra-
cowników, którzy mają dostęp nie tylko do kumulatyw-
nej bazy wiedzy Korporacji, ale także do jej globalnego 
systemu szkoleń prowadzonych w ramach programu 
zarządzania talentami. Dzięki temu możliwe jest ciągłe 
doskonalenie kadry biura i utrzymywanie wysokiego 
poziomu umiejętności zespołów projektowych. 

Nasza firma może pochwalić się certyfikatami  
potwierdzającymi wdrożenie systemu zarządzania  
jakością zgodnego z ISO 9001:2008 oraz systemu  
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgod-
nym z normą PN-N 18001:2014. Fluor S.A., tak jak  
pozostałe biura Korporacji, realizuje program „Zero 
wypadków” – „Zero Incidents”, który wyraża szcze-
gólną dbałość o bezpieczeństwo w każdym aspekcie 
życia, a co za tym idzie przy realizacji projektów dla 
swoich Klientów.

Siedziba biura, niemalże od samego początku jego 
istnienia jest niezmienna i mieści się w centrum  
Gliwic, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 
w budynku zaprojektowanym w latach 1953-54, który 
został odrestaurowany w roku 2015.

W kończącej się w tym roku dekadzie rolę Dyrktora 
Generalnego, a jednocześnie Prezesa Zarządu biura 
pełnili kolejno Chris Jorgensen, Antonius Rouwhorst, 
David Gibson oraz pełniący tę funkcję obecnie  
Grzegorz Czul.
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Najważniejsze projekty zrealizowane w tej dekadzie:

PKN ORLEN
• Modernizacja DRW-IV 
• PTA – Infrastruktura i Obiekty Pomocnicze, PT i Koordynacja
• Paszporty Urządzeń Statycznych Instalacji PTA
• Dokumentacja UDT/ZDT – Instalacja PTA
• Koordynacja PTA

Grupa LOTOS S.A. 
• EFRA U&O
• Usługi Inżynieryjne
• Projekt wstępny FEED w ograniczonym zakresie  

dla Kompleksu DCU
• Infrastruktura i Obiekty Pomocnicze, Rafineria Lotos Gdańsk
• Adaptacja Instalacji HDS 500
• Kompleks IGCC Rafinerii Gdańskiej
• Infrastruktura i Obiekty Pomocnicze Kompleksu IGCC  

Rafinerii Gdańskiej

BASF Polska Sp Z O.O.
• Fabryka Katalizatorów – Zintegrowany Zespół  

Zarządzania Projektem 
• Fabryka Katalizatorów. Inwestycja w Polsce

3M Poland
• Instalacja do Produkcji Błon Optycznych
• Nowa Instalacja do Produkcji Opatrunków Medycznych

PCC P4 Sp. z o.o.

• Instalacja MCAA

Synthos 
Dwory  
Sp. z o.o.

Rozbudowa 
Instalacji EPS

PWC Polska Sp. z o.o.
• Kompleks Petrochemiczny

Azoty Tarnów
• Modernizacja Urządzeń Załadunku Benzenu

Pol-Aqua S.A.
• Budynek Laboratorium Instalacji PTA

FCh Dwory S.A.
• Instalacja Kauczuku Polibutadienowego

Poufna nazwa Klienta
• Linia Produkcyjna L154



1945

Powstanie Głównego Biura  
Inwestycji i Odbudowy (GBiO)

Podział Biprochemu na 5 biur  
branżowych, w tym Prosynchem 
w funkcji klasycznego biura projektów

1955

1959

Biuro Projektowe Prosynchem 
rozpoczyna realizowanie projektów 
branży petrochemicznej

Przemiany polityczne,  
gospodarcze i społeczne w Polsce

1989



1991

Sprywatyzowanie biura w postaci 
Biura Projektów i Realizacji  
Inwestycji Prosynchem Sp. z o.o.

Przejęcie przez Fluor  
większościowego pakietu  
udziałów w Prosynchem Sp. z o.o.

1995

2009

Fluor realizuje projekty lokalne  
i regionalne, a także uczestniczy  
w projektach międzynarodowych

Fluor S.A. obchodzi 70 lecie  
powstania i równocześnie  
20 lecie połączenia  
z korporacją Fluor

2015
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INTEGRATED EPFC
APPLIED INNOVATION
Fluor is the industry benchmark in applied innovation and continues  
to drive solutions to improve capital efficiency and execution certainty.  
Fluor’s integrated Engineering, Procurement, Fabrication, Construction 
(EPFC) approach provides Clients with the ability to streamline processes, 
improve interface management, integrate fabrication and construction  
into the design and build strategy with the benefits of risk reduction,  
schedule advancement and cost certainty.

Innovative technology such as Fluor’s  
proprietary 3rd Gen Modular ExecutionSM,  
where modularization drives the layout  
of facilities resulting in significant plot  
size reduction and relocation of field hours  
to a modular yard, integrates seamlessly  
as part of the EPFC solution.

Fluor is a global leader in integrated EPFC,  
providing Clients with comprehensive  
solutions, global reach and proven  
expertise to build complex capital  
projects safely, on budget and on schedule.
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