
Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów to cieka-
wa firma, zajmująca się nowoczesnymi techno-
logiami pomocniczych jednostek napędowych 
dla lotnictwa, jednak szerzej w naszym kra-
ju nieznana. Jak zaczęła się wasza działalność 
w Polsce?
Nasza firma to część grupy United Technologies 
Corporation (UTC), która wcześniej produkowała 
silniki pomocnicze w zakładach w San Diego, w Ka-
lifornii. W 2002 r. UTC kupiło zakłady WSK „PZL-
-Rzeszów” S.A., a w 2009 r. podjęło decyzję o tym, 
że w Polsce będą powstawały nie tylko części do 
silników, ale także całe jednostki napędowe. Zde-

Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów 

cydowaliśmy się zacząć od silników pomocniczych, 
bo wszystkie dotyczące ich procesy montowania, 
monitorowania jakości i zakupowe, są podobne 
jak w przypadku silników głównych. Zaczynaliśmy 
w budynku należącym do WSK „PZL-Rzeszów” S.A. 
(obecnie Pratt & Whitney Rzeszów), jako osobna 
firma Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. (obec-
nie Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów), której 
przeznaczeniem miał być montaż i remonty silni-
ków pomocniczych. 
Kto jest Państwa klientem?
W 2011 r. oddaliśmy nasz pierwszy silnik. Miał bar-
dzo dobre wyniki i klienci byli zadowoleni z jakości 

i terminowości dostawy. Odtąd naszymi ostatecz-
nymi odbiorcami są firmy Airbus, Boeing i Embraer. 
Jeśli chodzi zaś o remontową stronę naszej działal-
ności to mamy kontakty z liniami lotniczymi na ca-
łym świecie. Mamy wszelkie możliwe uprawnienia 
dotyczące silników pomocniczych. Jesteśmy auto-
ryzowani na rynki: chiński, japoński, indyjski, bra-
zylijski... na cały świat. 
A jeśli chodzi o projektowanie? 
Dalej robi się to w Stanach Zjednoczonych, w San 
Diego. Krokiem w tym kierunku jest jednak także 
nasze własne biuro konstrukcyjne. Stworzyliśmy 
je na tych samych zasadach jak w przypadku WSK 
„PZL-Rzeszów” S.A. – poprzez środki unijne przy-
dzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Docelowo zaplanowaliśmy zatrudnienie tam 70 
osób; do dziś udało się nam zebrać zespół 60-oso-
bowy. Zbudowaliśmy też stanowiska badawcze i te-
raz mamy trzy stanowiska produkcyjne i dwa na 
badania i rozwój silników. W 2014 r. grupa UTC 
rozpoczęła proces zamykania zakładów w San Die-
go i transferowania znacznej części programu sil-
ników pomocniczych do Polski. Dokładnie chodzi 
o 90 proc. programu silników wykonanych w tech-
nologii osiowej. Silniki technologii „radial” nadal są 
produkowane w Stanach Zjednoczonych w West 
Palm Beach. 
Jak przebiegał ten transfer? 
Kiedy transferowaliśmy produkcję i odpowiedzial-
ność dotyczącą silników pomocniczych do Pol-
ski otrzymaliśmy certyfikację Europejskiej Agen-

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2009 r. kiedy to nastąpił wpis i rejestracja spółki w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uruchomienie produkcji pomocniczych jednostek zasilających w Rzeszowie 
nastąpiło w 2011 r. Fot. PW AeroPower

Z Raoulem Popescu prezesem zarządu firmy Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów o jej potencjale 
w zakresie budowy silników pomocniczych, perspektywach i miejscu na mapie „Doliny Lotniczej”, rozmawia 
Jerzy Gruszczyński.

Raoul Popescu, wiceprezes Zarządu Pratt & Whitney Rzeszów ds. serwisu i remontów APU, dyrektor zarządzający zakładu 
silników i remontów – zakładu nr 2. Fot. PW AeroPower

Jedyny na świecie producent silnika
pomocniczego do Dreamlinera! 
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cji Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation 
Safety Agency, EASA). To pierwsza sytuacja, w któ-
rej UTC ma zakład, w którym wszystkie wyroby 
otrzymują certyfikat tego typu. W tej chwili odpo-
wiedzialny za cały projekt jest Pratt & Whitney Ca-
nada, zgodnie z polityką UTC, że małe silniki Prat & 
Whitney’a, to odpowiedzialność zakładów kanadyj-
skich, a za duże – tych znajdujących się w Stanach 
Zjednoczonych. Nadal jednak potrzebujemy od 3 
do 5 lat żeby przetransformować wszystkie umie-
jętności konstrukcyjne i zarządzania programami 
w Polsce. 
Jaki macie teraz asortyment produkcji?
Zaczynaliśmy od trzech modeli silników. APS 2300 
dla Embraerów 170 i 190. APS 3200, do samolo-
tów Airbus A319, A320 i A321, oraz APS 5000, któ-
ry jest instalowany na Boeingu 787. Jesteśmy jedy-
nym producentem na świecie silnika pomocnicze-
go Dreamlinera! Podobnie jest zresztą w przypad-
ku niemal wszystkich jednostek napędowych przez 
nas produkowanych. Teraz wdrażamy nowe silniki. 
Po zamknięciu zakładów w San Diego przejmujemy 
ich programy, ale także uruchamiamy produkcję 
rozwiązań zupełnie nowych. Są programy militar-
ne, jest silnik pomocniczy rodziny 3000, taki sam 
jak na Airbusie A320. Mamy zupełnie nowe aplika-
cje dla ciężkiego samolotu transportowego A400M 
– to jest silnik APS 3240 i mamy też APS 3240E dla 
wielozadaniowego samolotu transportowo-tanku-
jącego Embraer KC-390. Mamy też nowe programy 
w rodzinie 2000 – to są m.in. silniki APS 2600A 
i APS 2600M. 
A jaka jest skala produkcji, ile wytwarzacie sil-
ników pomocniczych rocznie?
Rocznie produkujemy 500 nowych silników i dal-
szych 500 remontujemy. To korzystna sytuacja, bo 
produkujemy w Polsce wszystkie silniki APU Pratt 
& Whitney, a remontujemy połowę wszystkich, któ-
re tego wymagają na świecie, bo remontowanych 
jest około 1000 silników pomocniczych rocznie. 
Dzięki temu możemy monitorować i ulepszać nasze 
silniki APU i mieć wszystko pod kontrolą. 
Jaka jest doskonałość waszej produkcji?
Po transferze z San Diego do Pratt & Whitney Ca-
nada wdrażaliśmy mnóstwo systemów produkcyj-
nych, które są bardzo specyficzne. Zmieniliśmy 
trochę system jakościowy, bo jesteśmy odpowie-

dzialni już teraz za cały produkt. Pierwsze 2-3 mie-
siące były trudne. Najgorsze, że początkowo był 
problem z częściami do silników, ponieważ zakupy 
są scentralizowane i transfer nie był perfekcyjny. 
Przez te pierwsze miesiące klienci mieli wydłużo-
ny czas oczekiwania, ale bardzo szybko reagowa-

czych jest wykonywanych w Polsce, a ile przy-
chodzi z zagranicy? 
W Polsce czerpiemy elementy silników głównie od 
Pratt & Whitney Rzeszów i mamy stamtąd około 10 
proc. wszystkich komponentów. W przyszłości na 
pewno będzie ich więcej. 
Jakie to są komponenty? 
To blaszane struktury statyczne. 
Jak się wam układa współpraca w Stowarzysze-
niu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotnicze-
go „Dolina Lotnicza”?
Mamy bardzo dobrą współpracę – jesteśmy człon-
kiem stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”. To korzyst-
ne szczególnie dlatego, że działamy wspólnie tak-
że z dwiema innymi firmami należącymi do UTC – 
Pratt & Whitney Rzeszów i Pratt & Whitney Aero-
Power. 
Ile procent waszej produkcji trafia do samolo-
tów Boeinga, a ile do Airbusa i Embraera? 
Boeing i Airbus kupują od nas po około 35 proc. 
wszystkich silników pomocniczych APU. Embraer 
pozostałe 30 proc. Ten podział się nie zmienia, ro-
śnie tylko wolumen naszej produkcji. 
Gdyby trzeba było zwiększyć produkcję, to o ile 
jesteście ją w stanie podnieść, biorąc pod uwagę 
obecny potencjał? 
Mamy rezerwy, jeśli chodzi o możliwość wdrożenia 
trzeciej zmiany. Produkcja wzrosłaby wtedy o około 
30 proc. Obecnie pracujemy na dwie zmiany i cza-

sami tylko przestawiamy się na tryb trójzmianowy, 
jeśli mamy jakiś skok produkcyjny w danym tygo-
dniu czy miesiącu. 
A jak układa się wasza współpraca z Chinami? Zbu-
dowano tam ostatnio m.in. samolot komunikacyjny 
COMAC C919... Czy złożono wam w związku z tym 
jakieś zamówienie na silniki APU?
Zostaliśmy przez nie wybrani i oczekujemy na za-
mówienia, nie wiemy jednak w jakiej ilości. Ten pro-
gram jest trochę opóźniony, ale myślę, że współpra-
ca jest dobra. Chińczycy robią postępy i jesteśmy 
teraz w fazie, kiedy musimy zostać zatwierdzeni 
przez nich jako producent tego silnika, ponieważ 
oni nie mają dwustronnej współpracy z Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego.
Dziękuję za rozmowę.

Silniki pomocnicze APS 2300 są produkowane w Rzeszowie dla samolotów komunikacji regionalnej typu Embraer E170/
E190. Dostarczają one do samolotów zarówno sprężone powietrze, jak i energię elektryczną. Rzeszowska fabryka jest jedynym 
producentem silników APU dla tego typu samolotów. Fot. PW AeroPower

Pomocnicze jednostki zasilające APS 3200 rzeszowski zakład wytwarza dla rodziny samolotów komunikacyjnych typu Airbus 
A320 oraz wojskowych maszyn transportowych A400M. Dostarczają one zarówno sprężone powietrze, jak i energię elek-
tryczną. Na lukratywnym rynku wąskokadłubowych samolotów komunikacyjnych silniki z Rzeszowa są jedną z dwóch opcji do 
wyboru przez Airbusa. Fot. PW AeroPower

liśmy. Załoga szybko się zaadaptowała do tej sytu-
acji. Ciężko pracowała, dzięki czemu po dwóch mie-
siącach wróciliśmy do poziomu 80-90 proc. do-
staw na czas, a teraz po sześciu miesiącach osią-
gnęliśmy 100 proc. Klienci są teraz bardzo zado-
woleni z czasu dostaw i jakości – to dla nich dwie 
najważniejsze rzeczy. 
A jaka jest liczebność załogi zakładu? 
W naszej fabryce pracuje około 450 ludzi, którzy 
zajmują się silnikami pomocniczymi APU. W dziale 
montowania i testów jest około 50 osób, w grupie 
konstrukcyjnej mamy ich 60, przy remontach pra-
cuje 120, w biurach i przy innych procesach w gra-
nicach 100. Jest też dział, który remontuje kompo-
nenty silników – to ponad 100 osób. 
Ile komponentów waszych silników pomocni-
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Skrót APU w języku angielskim oznacza Auxiliary Po-
wer Units, który można przetłumaczyć jako Pomocnicza 
Jednostka Zasilająca. Powszechnie jest stosowana jednak 
forma skrócona silnik APU, czyli turbinowy silnik przepły-
wowy, którego podstawową rolą jest dostarczanie ener-
gii (elektrycznej i/lub sprężonego powietrza) dla statku 
powietrznego. Należy podkreślić, że silnik APU nie jest 
silnikiem napędowym samolotu.
Można wyróżnić trzy podstawowe funkcje silnika APU:
– Uruchamianie silników głównych. Odbywa się po-

przez dostarczenie do silników głównych sprężonego 
powietrza lub energii elektrycznej (jak w przypadku 
samolotu komunikacyjnego Boeing 787 Dreamliner). 
Po uruchomieniu silników głównych samolotu silnik 
APU jest wyłączany. Od tego momentu statek po-
wietrzny jest zasilany energią dostarczaną z silników 
głównych. 

– Zasilanie samolotu znajdującego się na płycie lotniska. 
W czasie przyjmowania pasażerów na pokład tempe-
ratura otoczenia może wynosić od -40°C do +40°C. 
W celu zapewnienia komfortu podróżnych wnętrze 
samolotu należy odpowiednio ogrzać lub ochłodzić. 
Do tego jest wykorzystywany silnik APU, który zasila 
systemy klimatyzacji i wentylacji samolotu. Operacja 
załadunku pasażerów i bagaży może trwać nawet 
kilkadziesiąt minut. Dzięki użyciu w tym czasie silnika 

APU można istotnie zmniejszyć koszty paliwa, które 
musiałyby zostać poniesione w celu zasilania samolotu 
z silników głównych. 

– Zasilanie samolotu w sytuacjach awaryjnych w czasie 
lotu. W wypadku gdy silniki główne przestają praco-
wać (awaria lub pożar zespołu napędowego) zanika 
także źródło zasilania urządzeń sterujących samolo-
tem, w czasie lotu energia elektryczna jest bowiem 
pobierana z generatorów prądu zabudowanych na 
silnikach głównych. W takiej sytuacji, tylko urucho-
mienie silnika APU pozwala na zasilanie układu steru-
jącego samolotu. 
Silnik APU to zatem samodzielna turbina gazowa 

(w samolotach komunikacyjnych instalowana w ognio-
odpornym przedziale ogona samolotu), która spełnia 
rolę pomocniczego źródła energii elektrycznej, oraz 
doprowadza upustowe powietrze, służące do rozruchu 
turbiny silnika głównego podczas jego uruchamiania, 
oraz do układu klimatyzacji samolotu podczas postoju na 
ziemi. Natomiast głównym źródłem energii elektrycznej 
w samolocie są generatory zabudowane na silnikach, 
a źródłem powietrza dla układu klimatyzacji jest powie-
trze odbierane z turbin tych silników. 

Uruchamianie silnika APU następuje z naziemnego 
źródła zasilania lub z pokładowej baterii akumulatorów. 

Jest to proces automatyczny. Pilot ogranicza się jedynie 
do ustawienia odpowiedniego przełącznika w pozycję 
„start”. Cykl uruchamiania trwa około dwóch minut. Jeśli 
w tym czasie turbina nie ustabilizuje się na wymaganych 
obrotach, następuje samoczynne jego przerwanie.

Silnik APU jest uruchamiany na ziemi podczas wy-
konywania procedury przedodlotowej i zazwyczaj wyłą-
czany po uruchomieniu silników, podczas wykonywania 
procedury przed odkołowaniem. Jeśli z powodu wysokiej 
temperatury na zewnątrz jest niezbędne powietrze do 
klimatyzowania kabiny pasażerskiej, wyłącza się go do-
piero po starcie, kiedy dostępna już jest klimatyzacja od 
silników. 

Ponowne uruchomienie APU następuje podczas 
procedury zniżania, kiedy podejście do lądowania ma 
przebiegać w warunkach ograniczonej widoczności 
(Kategoria II i III); wymagane jest wówczas dodatkowe, 
niezależne źródło zasilania. Gdy manewr podejścia jest 
wykonywany w zwykłych warunkach atmosferycznych 
(Kategoria I), uruchamia się go dopiero po wylądowaniu, 
podczas kołowania, po opuszczeniu pasa. Pozostaje włą-
czony aż do momentu podłączenia zasilania naziemnego, 
lub do chwili opuszczenia samolotu przez pasażerów, jeśli 
wysoka temperatura na zewnątrz wymaga klimatyzowa-
nia kabiny. 

Silniki APU zainstalowane w dwusilnikowych samo-
lotach komunikacyjnych standardu ETOPS (Extended-
-range Twin-engine Operational Performance Standards) 
stanowią bardzo ważny element bezpieczeństwa syste-
mu napędowego, zapewniając energię elektryczną i sprę-
żone powietrze w przypadku awarii jednego z silników 
głównych, odciążając drugi z nich (cała moc drugiego, 
działającego wciąż silnika głównego jest wykorzystywa-
na do napędu samolotu). APU tego typu muszą posiadać 
zdolność włączania się bez względu na wysokość lotu. 
Współcześnie stosowane silniki APU są zdolne włączać 
się do wysokości 14 300 m w warunkach całkowitego 
zawilgocenia lub oblodzenia. 

Pomocnicza jednostka zasilająca to najczęściej jed-
nowałowy silnik turbinowy wyposażony w sprężarkę 
odśrodkową, komorę spalania i turbinę osiową (dwu-
stopniową w większości modeli). Sprężone powietrze 
jest wykorzystywane zarówno do napędu turbiny silnika 
APU, jak i zasilania silników głównych bądź systemu kli-
matyzacji samolotu. Energia elektryczna powstaje dzię-
ki zamontowanym na silniku APU generatorom prądu, 
których moc zależy od wymagań producenta samolotu. 
Przykładowo silnik pomocniczy APS 5000 posiada dwa 
generatory prądu, każdy o mocy 225 kVA. (SK)

Technologia zastosowana w samolocie komunikacyjnym Boeing 787 Dreamliner jest pionierska i oparta na koncepcji maksy-
malnego wykorzystania układów elektrycznych (zamiast pneumatycznych i hydraulicznych) do zasilania samolotu... Fot. Boeing

…Spowodowało to zmniejszenie stopnia komplikacji konstrukcji samolotu, ale jednocześnie wymaga zastosowania silników 
APU o dużo większej mocy i z dużo większym i cięższym generatorem elektrycznym. Fot. Hamilton Sundstrand

Co to jest silnik APU?
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