
28

aplikacje	

pomiary	automatyka	Robotyka	10/2011

Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA uczestniczyła w II etapie przebudowy miejskiej oczyszczalni ście-
ków położonej na terenie wsi Rybienko Stare (gmina Wyszków), wykonując prace z branży instalacji elek-
trycznych i AKPiA. Inwestorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, 
natomiast generalnym wykonawcą II etapu przebudowy było konsorcjum PBH Z. NIZIŃSKI – AGH Poznań.

ozbudowa oczyszczalni ścieków miała na celu 
zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków oraz 

dostosowanie wskaźników zanieczyszczeń ścieków 
oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 68, poz. 
1763 z późniejszymi zmianami).

II Etap inwestycji obejmował:
•	 przebudowę obu ciągów technologicznych oraz 

istniejących budynków, m.in. budynku nastawni 
z przepompownią,

•	 rozbudowę o nowe budynki i obiekty, w tym budynek 
techniczny (wyposażony m.in. w sitopiaskownik, 
stację odwadniania z higienizacją), stację dmuchaw, 
zbiornik retencyjno-uśredniający oraz zbiornik re-
tencyjny wody technologicznej.
Po wykonaniu przebudowy oczyszczalnia ścieków 

w Rybienku Starym zwiększyła swoją wydajność w ilo-
ściach ścieków (tab. 1). Oczyszczone ścieki z miasta 
i gminy Wyszków odprowadzane są do rzeki Bug.

Zakres prac i zadań wykonanych przez APS SA obej-
mował:
•	 opracowanie projektu wykonawczego branży elek-

trycznej i AKPiA,
•	 prefabrykację i montaż rozdzielnic zasilających i szaf 

zasilająco-sterowniczych,
•	 wykonanie instalacji elektrycznych budynków ad-

ministracyjnego i technologicznych,
•	 montaż rozdzielnicy głównej 0,4 kV oczyszczalni,
•	 wykonanie instalacji zasilania i sterowania urzą-

dzeń technologicznych,
•	 wykonanie mikroprocesorowego systemu sterowania 

i nadzoru,
•	 wykonanie wizualizacji procesu technologicznego 

w systemie SCADA,

•	 wykonanie instalacji pomiarów technologicznych,
•	 wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni 

z archiwizacją nagrań,
•	 wykonanie dokumentacji powykonawczej,
•	 udział w rozruchu oczyszczalni.

Planowa realizacja przedsięwzięcia wymagała po-
działu prac na etapy. W pierwszym etapie opracowano 
projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, na 
podstawie którego wykonano prefabrykację i montaż 
rozdzielnic zasilających i szaf zasilająco-sterowniczych 
w montowni firmy APS SA oraz opracowano algorytmy 
sterujące pracą oczyszczalni i wizualizację procesu 
technologicznego w systemie SCADA. Po montażu 
rozdzielnic i szaf zasilająco-sterowniczych wykonano 
stosowne badania i próby funkcjonalne. W tym etapie 
wykonano również część prac obiektowych, których 
przeprowadzenie ułatwiały równolegle wykonywane 
prace z branży budowlanej (m.in. wykonano część 
tras kablowych, ułożono kable zasilające, sterownicze 
i światłowodowe prowadzone pod ziemią).

Drugi etap przedsięwzięcia dotyczył głównie prac 
na obiekcie inwestycji związanych między innymi 
z posadowieniem i podłączeniem szaf i rozdzielnic, 
wykonaniem pozostałych tras kablowych, ułożeniem 
i podłączeniem kabli zasilających, sterowniczych, po-
miarowych do aparatury i urządzeń technologicznych.

Kolejny etap przedsięwzięcia polegał na wykonaniu 
sprawdzeń poprawności działania poszczególnych 
urządzeń, optymalizacji algorytmów sterujących pracą 
oczyszczalni oraz dopracowaniu szczegółów związanych 
z systemem wizualizacji, archiwizacji i raportowania.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia był pomyślny 
rozruch oczyszczalni, po którym nastąpił odbiór prac 
i przekazanie oczyszczalni do ruchu.

Zasilanie poszczególnych urzą-
dzeń technologicznych oczyszczalni 
realizowane jest za pośrednictwem 
rozdzielnicy głównej oraz szaf za-
silająco-sterowniczych, w których 
zamontowano aparaty do rozdziału 
energii na poszczególne obwody. Po-
nadto zasilanie głównych napędów 
oczyszczalni, tj. dmuchaw i pomp, 
zrealizowane zostało za pośrednic-
twem przetwornic częstotliwości 
umożliwiając w ten sposób wydajną 
pracę napędów oraz układów łagod-

Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Rybienku Starym

Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym

L.p. Parametr Ilość

1. Średniodobowa ilość ścieków 4500 m3/d

2. Maksymalna dobowa ilość ścieków 6000 m3/d

3.
Maksymalna godzinowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni 
(przez czas tmax> 5h)

550 m3/h

4.
Maksymalna godzinowa ilość ścieków rozładowywanych do 
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (po zbiorniku retencyjnym)

300 m3/h
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Rys. 1. Wizualizacja stanu pracy i alarmów dla budynku przepompowni

Rys. 2. Widok jednego ze sposobów prezentacji raportowania i archiwizacji 

nego rozruchu (softstartów), które zapewniają ograniczenie prądów 
rozruchowych oraz eliminację udarów mechanicznych.

Całościowe zarządzanie pracą oczyszczalni zaprojektowano i wyko-
nano jako zintegrowany system sterowania, zarządzania, wizualizacji 
i raportowania.

System sterownia pracą oczyszczalni został oparty na trzech sterow-
nikach przemysłowych PLC firmy WAGO serii 750-841. Sterowniki PLC 
zabudowane zostały w szafach zasilająco-sterowniczych z modułami wejść 
i wyjść cyfrowych i analogowych rozmieszczonych na obiekcie inwestycji:
•	 szafa sterownicza nr 1 – nastawnia-pompownia,
•	 szafa zasilająco-sterownicza nr 2 – reaktor biologiczny,
•	 szafa zasilająco-sterownicza nr 3 – budynek techniczny.

Komunikację między poszczególnymi sterownikami zapewnia sieć 
światłowodowa w standardzie Ethernet. W stanie normalnej pracy 
oczyszczalni, sterownik w budynku nastawni-pompowni pełni rolę ma-
stera. W przypadku zaniku komunikacji każdy ze sterowników realizuje 
własny algorytm sterownia.

System zarządzania, wizualizacji i raportowania obejmuje komputer ope-
ratorski znajdujący się w budynku nastawni-pompowni stanowiący główne 
narzędzie do prowadzenia ruchu oczyszczalni. Komputer operatorski po-
siada oprogramowanie wizualizacyjne wykonane na bazie programu ASIX. 
Komunikacja ze sterownikami odbywa się poprzez sieć Ethernet. Ponadto 
firma APS SA wykonała jako dodatkowe zlecenie dołączenie dodatkowej stacji 
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wizualizacyjnej na bazie komputera 
klasy PC wraz z oprogramowaniem 
ASIX (umieszczoną w budynku admi-
nistracyjnym) poprzez nowo ułożoną 
sieć światłowodową.

Zintegrowany system sterowania, 
zarządzania, wizualizacji oraz rapor-
towania umożliwia i wykonuje nastę-
pujące zadania:
•	 sterowanie pracą urządzeń po-

przez załączanie i wyłącznie 
napędów, regulację prędkości 
obrotowych w przypadku dmu-
chaw napowietrzających, pomp 
osadu, sterowanie na zamykanie 
lub otwieranie zasuw oraz stero-
wanie urządzeniami w trybie au-
tomatycznej regulacji,

•	 wizualizację poszczególnych sta-
nów pracy, m.in. stany napędów, 
wartości pomiarów analogowych, 
alarmów wyświetlane są na ekranie 
komputera operatorskiego (rys. 1),

•	 zadawanie wartości progowych 
z poziomu komputera operator-
skiego,

•	 raportowanie i archiwizacja da-
nych pomiarowych oraz alarmów 
w sposób określony przez inwesto-
ra (rys. 2).
Dodatkowo firma APS SA wykonała 

tablicę synoptyczną (rys. 3), na której 
za pomocą lampek prezentowane 
są stany pracy pomp, dmuchaw, za-
suw oraz istotnych alarmów. Tablica 
synoptyczna doskonale uzupełnia 

Rys. 4. Wizualizacja stanów pracy reaktora biologicznego i przepompowni ścieków

Rys. 5. Szafa zasilająco-sterownicza w budynku nastawni-pompowni

Rys. 3. Tablica synoptyczna oczyszczalni ścieków

pracę systemu SCADA, jak również 
ilustruje zasadę działania całej oczysz-
czalni. Narzędzie to znacznie ułatwia 
pracę pracownikom oczyszczalni, i to 
zarówno w trakcie prowadzenia ruchu, 
jak i podczas prezentacji dla wycieczek 
i delegacji, często goszczących w zakła-
dzie w Rybienku Starym.

Kompleksowe usługi z dziedziny auto-
matyki przemysłowej i branży elektrycz-
nej, począwszy od projektu, poprzez 
produkt, po wdrożenie i serwis – to 
atrybuty firmy Automatyka Pomiary 
Sterowanie SA (APS SA) z Białegostoku. 
Firma świadczy również usługi pomia-
rowe i prowadzi bezpośrednią sprze-
daż urządzeń automatyki przemysłowej. 
APS SA zaliczana jest do grupy najbardziej 
prężnych przedsiębiorstw tej branży na 
terenie Polski. 

mgr inż. Grzegorz Sasinowski
automatyka-pomiary-Sterowanie	Sa

tel.	85	74	83	400,	85	74	83	403
fax	85	74	83	419
http://www.aps.pl


