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zięki dobrej współpracy wszyst-
kich uczestników biorących 

udział w modernizacji oraz sprawnej 
koordynacji przedsięwzięcia przez 
specjalistów Elektrociepłowni Bia-
łystok SA, powstał zaawansowany 
technologicznie produkt spełniają-
cy wysokie wymagania Inwestora. 
Energia powstała w procesie spalania 
paliwa w kotłach jest akumulowana 
przez czynnik grzewczy (wodę), któ-
ry zapewnia późniejsze jej wykorzy-
stanie w razie chwilowych niedobo-

rów ciepła w wymaganiach sieci cie-
płowniczej, bez konieczności urucha-
miania kolejnych kotłów bądź zwięk-
szania mocy pracujących. Pozwala 
to zaoszczędzić energię elektryczną 
(związaną z koniecznością pracy ko-
lejnych urządzeń w instalacji, celem 
uruchomienia kolejnych układów 
wytwarzania energii) oraz cieplną 
(dzięki akumulacji). Wiąże się to rów-
nież z oszczędnością paliwa spalane-
go w kotłach energetycznych. Istot-
nym elementem jest możliwość po-

prawienia efektywności energetycz-
nej, finansowej i ekonomicznej pracy 
elektrociepłowni przez zwiększenie 
ilości energii produkowanej w dzień. 
Powstały w wyniku tego „nadmiar” 
ciepła zostanie zgromadzony w aku-
mulatorze, a następnie wykorzysta-
ny w godzinach nocnych, kiedy za-
potrzebowanie na ciepło jest zdecy-
dowanie wyższe. Instalacja akumu-
latora ciepła jest jedną z nielicznych 
instalacji tego typu w Polsce. Głów-
nym wykonawcą inwestycji była fir-
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Jedną z większych inwestycji zrealizowanych w 2011 roku 
przez firmę Automatyka-Pomiary-Sterowanie  SA (APS  SA) 
była automatyzacja i uruchomienie układu akumulacji cie-
pła dla Elektrociepłowni Białystok SA. Instalacja ta ma na 
celu magazynowanie nadwyżek energii cieplnej związanych 
z okresowym, zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło.
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ma Energomontaż-Północ Bełcha-
tów Sp. z o.o.

Zakres prac wykonanych przez 
APS SA obejmował:
 prefabrykację szaf sterowni-

czych, dostawę i montaż układów  
AKPiA,

 oprogramowanie systemu ste-
rowania zawierającego blokady, 
zabezpieczenia technologiczne 
i układy automatycznej regulacji 
oraz wizualizację procesu tech-
nologicznego,

 uruchomienie instalacji wraz z te-
stami sterowań i działania ukła-
dów automatycznej regulacji.
Głównym elementem instalacji 

jest wysoki na ok. 40 m zbiornik 
akumulacyjny w kształcie walca 
konstrukcji pionowej, o pojemno-
ści ok. 12 tys. m3. W skład instalacji 
wchodzą również rurociągi obiegu 
ładowania i rozładowywania aku-

mulatora, spięte z siecią ciepłow-
niczą wraz z zaworami odcinający-
mi, regulacyjnymi, pompami wspo-
magającymi rozładowywanie i łado-
wanie akumulatora, oraz instalacja 
parowa mająca na celu wytworze-
nie tzw. poduszki parowej, spięta 
z kolektorem pary technologicz-
nej. Dodatkowo, w sytuacji awa-
ryjnej, przy braku pary technolo-
gicznej została przewidziana rów-
nież elektryczna wytwornica pary. 
Układ został wyposażony w liczne 
mierniki (na samym zbiorniku jest 
25 mierników temperaturz). Ich 

główną funkcją jest ocena bilansu 
energetycznego instalacji akumu-
lacji ciepła.

Realizacja sterowania i wizualiza-
cja procesu technologicznego zo-
stały wykonane przez APS SA. Wy-
korzystano przy tym rozproszony 
system sterowania DCS firmy Ho-
neywell Experion PKS. Automatyka 
instalacji akumulacji ciepła w Elek-
trociepłowni Białystok SA bazuje na 
układach automatycznej regulacji 
prędkości ładowania/rozładowy-
wania akumulatora (regulacji prze-
pływu), poziomu wody w akumula-
torze oraz temperatury ładowania 
i ciśnienia poduszki parowej. W jej 
skład wchodzą również sekwen-
cje ładowania, rozładowywania, jak 
i odstawienia akumulatora ciepła.

Regulacja wydajności pomp 
wody gorącej PWG i wody zim-
nej PWZ odbywa się z wykorzysta-

niem napędów ABB ACS 800-37 
(250 kW) i ACS 800-31(90 kW). 
Są to przemienniki częstotliwości 
o bardzo niskim poziomie zakłó-
ceń. Ich użycie pozwala znacząco 
ograniczyć emisję harmonicznych 
bez stosowania dodatkowych urzą-
dzeń filtrujących lub wielopulsowe-
go transformatora. 

mgr inż. Tomasz Sołbut
automatyka-pomiary-Sterowanie Sa

tel. (85) 74 83 400, (85) 74 83 403
fax (85) 74 83 419

e-mail: jerzy.buslowski@aps.pl
http://www.aps.pl

 R
E

K
L

A
M

A

Fo
t. 

A
PS

 
 

Maska wizualizacji technologicznej instalacji akumulatora ciepła w Elektrociepłowni Białystok SA


