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W okresie sierpień 2010 – marzec 2011 roku firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS SA) zreali-
zowała zadanie polegające na modernizacji instalacji placu węglowego nr 2 w EC Siekierki w Warszawie. 
Był to pierwszy etap inwestycji obejmującej kompleksową modernizację i automatyzację instalacji poda-
wania węgla z placów węglowych.

zięki dobrej współpracy wszyst-
kich uczestników biorących 

udział w modernizacji oraz spraw-
nej koordynacji przedsięwzięcia 
przez specjalistów z Vattenfall Heat 
Poland powstał zaawansowany 
technologicznie produkt spełnia-
jący wysokie wymagania inwestora. 
Całość prac wykonano na podstawie 
projektu Przedsiębiorstwa Projek-
towo-Realizacyjnego Budownictwa 
Przemysłowego Construction z War-
szawy.

 W ramach tej inwestycji firma 
APS SA wykonała między innymi:
 modernizację istniejących rozdziel-

ni elektrycznych 0,4 kV RNW3 
i RNW4,

 modernizację rozdzielni oświe-
tleniowej ROT3 wraz z wymianą 
słupów oświetlenia drogi wzdłuż 
placu węglowego,

 dostawę i montaż kontenera roz-
dzielni zasilającej urządzenia tech-
nologiczne,

 estakadę służącą ułożeniu kabli zasi-
lających przenośnik taśmowy T2/II
oraz ładowarko-zwałowarkę ŁZ2, 

 instalacje elektryczne zasilające 
urządzenia transportowe,

 instalacje elektryczne w nowych 
budynkach przesypowych nr 2 
i nr 5,

 instalację gniazd serwisowych 
wzdłuż przenośnika taśmowego 
T2/II,

 instalacje AKPiA,
 dostosowanie istniejącego syste-

mu sterowania PCS7 do potrzeb 
nowych urządzeń,

 prace rozruchowe oraz nadzór 
w trakcie ruchu próbnego urzą-
dzeń transportowych,

 dokumentację powykonawczą.

Modernizacja instalacji automatyki 
i elektryki placu węglowego nr 2 

w  Elektrociepłowni Siekierki

aplikacje	

Rys. 1. Ładowarko-zwałowarka
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Modernizacja rozdzielni elek-
trycznych polegała na wykonaniu 
kompleksowego remontu budow-
lanego wraz z wymianą ślusarki 
okiennej i drzwiowej, wykonaniem 
posadzek antyelektrostatycznych 
w całej rozdzielni oraz wymianą 
starych rozdzielnic na urządzenia 
typu RNM-2 produkcji Elektrobudo-
wa SA połączonych ze sobą mostem 
szynowym typu NGW M-1 i wypo-
sażonych w wyłącznik sprzęgła. Ze 
względu na konieczność zachowa-
nia ciągłości zasilania niektórych 
obwodów, wymiana rozdzielnic 
przebiegała etapowo. Pozostawio-
no stare, przylegające do rozdziel-
nic transformatory zasilające typu 
T3Gc 1000/6 kV, wymieniając je-
dynie ich obudowy. 

W polach zasilających rozdzielni 
RNW3 i RNW4 oraz w polu sprzę-
gła RNW4 zastosowano wyłączniki 
typu Masterpact NW16 H1 w wersji 
wysuwnej, produkcji Schneider 
Electric. Pola zasilające wyposażono 
ponadto w analizatory sieci typu 
PECA15 oraz przetworniki pomiaru 
napięcia w torach, a pole sprzęgła 
w przetwornik pomiarowy prądu, 
umożliwiając podgląd parametrów 
pracy rozdzielni w Nastawni Elek-
trycznej. Jako automat SZR zastoso-
wano urządzenie przeznaczone do 
pracy w układach z rezerwą ukrytą 
AZRS-3.

W celu zasilenia transformatora 
TNW3 została wymieniona linia 
zasilająca 6 kV o długości około 
1100 m. Istniejący kabel zdemonto-
wano i ułożono nowy typu Y3HKXS 
3´150/50, przy czym na długości 
około 70 m linia kablowa przebie-
gała pod torowiskiem kolejowym. 
Projekt przewidywał również wypo-
sażenie instalacji w obwody prądu 
stałego i napięć gwarantowanych. 
Do tego celu wykorzystano urzą-
dzenia firmy Medcom.

Układ prądu stałego składa się z:
 prostowników 220 V DC nr 1 

i nr 2,
 rozdzielnicy 220 V DC RPS11,
 baterii akumulatorów 220 V DC.

Prostowniki (zasilacze buforowe 
220 V DC, każdy o prądzie wyjścio-
wym 150 A) są to urządzenia typu 
ZB220DC150S. Każdy z nich składa 
się z dwóch modułów pionowych 
M1 i M2 typu ZB220DC80 o mak-
symalnym prądzie wyjściowym 
80 A DC. Pracują one w układzie 
równoległym z równomiernym 
rozdziałem prądów. Każdy zasilacz 
wyposażony jest w układ kompen-
sacji termicznej napięcia buforowa-
nia z sondą termiczną przy baterii, 
zewnętrzny pomiar prądu baterii 
i funkcje kontroli ciągłości obwo-
du baterii.

Rozdzielnica prądu stałe-
go RPS11 została wykonana 
jako jednosekcyjna. Całość 
umieszczono w szafie stalowej 
o wymiarach (szer.´głęb.´wys.) 
1000´600´2000 mm. Rozdzielnicę 
wyposażono w pomiary lokalne 
napięcia na szynach i prądu bate-
rii w oparciu o mierniki cyfrowe 
DIP 400 oraz układ kontroli do-
ziemień oparty na urządzeniach 
firmy Bender współpracujących 
z systemem nadrzędnym SYNDIS.

Zastosowano baterię akumula-
torów klasyczną o ograniczonej 
obsłudze,  składającą się ze 106 
ogniw Classic 6 OCSM 690 LA 
produkcji Exide Technologies. Ze 
względu na ograniczone wymiary 
pomieszczenia akumulatorni ogni-
wa ustawiono na dwóch stelażach 
schodkowych piętrowych Alpha 
typu E-SGL 2-23H. W celu zminima-
lizowania skutków ewentualnego 
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Rys. 2. Rozdzielnia kontenerowa
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wylania się elektrolitu pod stelażami 
umieszczono kuwety kwasoodporne 
typu AW2230. W ogniwach zamiast 
korków ceramicznych zastosowano 
zewnętrzne rekombinatory. Gazy 
powstające w czasie pracy baterii 
(tlen i wodór) wnikają do wnętrza 
rekombinatora i w umieszczonym 
wewnątrz katalizatorze łącza się 
w parę wodną. Para wodna skra-
pla się na ściankach rekombinato-
ra i spływa ponownie do wnętrza 
ogniwa, w związku z czym nie ma 
potrzeby ciągłego uzupełniania 
ubytków wody podczas eksploatacji 
baterii. Brak emisji gazów pozwala 
również na znaczne ograniczenie 
wymagań wentylacyjnych.

Obwody napięć gwarantowanych 
230 V AC składają się z dwóch iden-
tycznych układów zbudowanych z:
 zasilaczy bezprzerwowych typu 

FPM8Z z łącznikami statycznymi 
SS8 i bypassami serwisowymi 
zabudowanymi w szafach ozna-
czonych jako UPS1 i UPS2,

 rozdzielni napięć gwarantowa-
nych RUPS1 i RUPS2.
Ze względów technologicznych 

jeden z układów zabudowany został 
w budynku rozdzielni RNW 3/4, 
natomiast drugi w rozdzielni kon-
tenerowej.

Do celów monitorowania i ste-
rowania urządzeniami z poziomu 
nadrzędnego systemu SYNDIS, 
w budynku rozdzielni RNW 3/4 
zamontowana została szafka 
z lokalnym sterownikiem systemu. 
Sterownik połączony jest linią świa-
tłowodową o długości około 1200 m 
z nastawnią elektryczną w budynku 
głównym elektrociepłowni. Kabel 
światłowodowy został ułożony 
wzdłuż trasy kabla zasilającego 6 kV 
do przełącznicy światłowodowej 
w Nastawni Elektrycznej.

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wi-
doki masek synoptycznych systemu 
SYNDIS na Nastawni Elektrycznej. 
Z systemu SYNDIS możliwe jest 
sterowanie wyłącznikami zasila-
nia rozdzielni RNW3 i RNW4 oraz 
wyłącznikiem sprzęgła w polu nr 2 
rozdzielni RNW4. Ponadto możliwe 
jest załączenie/odstawienie układu 
SZR oraz wykonywanie przełączeń 
planowych. Z obwodów napięcia 
stałego i napięć gwarantowanych 
wprowadzone są do systemu stany 

łączników rozdzielni RPS11 oraz 
sygnały diagnostyczne i pomiarowe.

Opisane w artykule prace obej-
mują jedynie modernizację urządzeń 
i instalacji elektrycznych, a co za 
tym idzie, nie wyczerpują całości 
tematu. Obecnie istniejący system 
cyfrowy zastosowany do automa-
tyzacji procesu nawęglania w EC 
Siekierki oparty jest na systemie 
sterowania procesami technologicz-
nymi SIMATIC PCS7 firmy Siemens. 
W ramach zadania została wykonana 
również modernizacja tego systemu, 
mająca na celu włączenie do istnieją-
cego układu ładowarko-zwałowarki 
ŁZ2 i przenośnika taśmowego T2/II. 
Omówienie tej aplikacji to już jed-
nak temat na osobne opracowanie.

Modernizacja i automatyza-
cja układu nawęglania w SC Sie-
kierki były pierwszym zadaniem 
zrealizowanym przez firmę Auto-
matyka-Pomiary-Sterowanie SA  
dla Vattenfall Heat Poland. W chwi-
li obecnej na etapie realizacji jest 
II etap inwestycji, w którym również 
uczestniczy APS. Jest to dowód na 
to, że firma APS SA postrzegana jest 
przez inwestora jako partner godny 
zaufania w kompleksowej realizacji 
tego typu zadań. 

inż. Janusz Fiedoruk
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

Rys. 3. Maska obwodów 220 V DC

Rys. 4. Maska rozdzielni RNW3 i RNW4




