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W ostatnich latach spółka APS zautomatyzowała wiele różnych procesów przemysłowych w różnych ga-
łęziach przemysłu, sięgając po światowej klasy technologie informatyczne i narzędzia programistyczne 
z najwyższej półki. Do jednych z ostatnich takich przedsięwzięć należy modernizacja przepompowni 
ścieków P2 w Ełku, którą przeprowadziło konsorcjum APS SA – Remex Sp. z o.o.

pierwszym etapie tej inwestycji zainstalowano 
agregat prądotwórczy ZPW60 DTDEZ w obudowie 

wyciszonej o mocy ciągłej 60 kVA. Agregat wyposażony 
jest w elektroniczny regulator prądnicy AVR i panel au-
tomatycznego rozruchu współpracujący z zewnętrznym 
SZR-em zabudowanym w rozdzielni NN.

Kolejny etap obejmował montaż rozdzielni głównej 
RGNN. Rozdzielnia NN R1 została umieszczona w po-
mieszczeniu dyspozytorni P2 w ośmiomodułowej szafie. 
Zasilana jest z dwóch transformatorów T1 i T2 630 kVA 
pracujących równolegle z otwartym sprzęgłem Q4. SZR 
MAX-3S realizuje swoją funkcję również przy zaniku obu 
zasilań, uruchamiając wówczas agregat.

Modernizacja rozdzielni głównej SN polegała na wy-
mianie przekładników prądowych i napięciowych po 
stronie wysokiego napięcia w układzie pomiaru energii 
elektrycznej, liczników energii czynnej 3-fazowej w kla-
sie 0,5 i biernej w klasie 1 w sieci o dwukierunkowym 
przepływie energii w czterech taryfach.

Rozdzielnia zyskała możliwość komunikowania się 
z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem dwóch 
interfejsów: komunikacyjnego i optycznego, oraz pętli 

prądowej. Możliwa jest też rejestracja i wizualizacja sta-
nów liczydeł energii strefowych z dwunastu ostatnich 
okresów obrachunkowych, a także pomiar mocy w 15-, 
30- lub 60-minutowych cyklach uśredniania mocy czyn-
nej dla kierunku, poboru i oddawania, oraz zapamięty-
wanie w pamięci licznika trzech najwyższych wartości 
uśrednionych mocy czynnej z podaniem daty i czasu 
ich wystąpienia.

Z kolei montaż układu sterowania pompami ścieków 
oparto na falownikach ACS550: dla pomp P2 i P3 – o mocy 
37 kW, dla pompy P4 – 90 kW i dla pompy P1 – 250 kW. 
Algorytm pracy oparty jest na ciągłej regulacji poziomu 
ścieków przez regulator PID oraz układzie kaskadowym 
załączania pomp, uzależnionym od wartości progowych 
poziomu w pompowni.

Ponieważ pomiary ścieków w poszczególnych komo-
rach mogą się różnić w zależności od pracy pomp, pod 
uwagę brana jest najwyższa wartość chwilowa. Pozwala 
to uniknąć ewentualnego problemu złej kolejności włą-
czania pomp.

Typowy układ kaskady realizowany jest na pompach P2 
i P3. Pompa aktualnie pracująca z falownika jest pompą 
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wiodącą i utrzymuje poziom zadany ze stacji operatorskiej. Kiedy poziom 
bieżący w pompowni wzrasta, regulator zwiększa częstotliwość zadaną 
falownikowi pompy. Po osiągnięciu maksymalnych obrotów i uchybień, 
przekraczających 0,3 m przez 1 min, układ kaskadowy przełączy bieżącą 
pompę na zasilanie z sieci, a drugą na falownik. Regulator steruje prędkością 
drugiej pompy, tak aby utrzymać poziom zadany. Gdy napływ do pompowni 
zmniejszy się i poziom zacznie spadać do wartości zadanej, pompa aktualnie 
pracująca w sieci wyłączy się, a pompa pracująca na falowniku stanie się 
pompą wiodącą. Przy małych i średnich napływach cykle powtarzają się. 

Ostatni etap inwestycji objął wykonanie systemu aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki opartego na systemie wizualizacji Wizcon zamon-
towanym na stacji dyspozytorskiej pompowni oraz dyspozytorni głównej.

Na ilustracji przedstawiono schemat technologiczny przepompowni. Po-
kazano na nim aktualne stany wszystkich pomp, zasuw, pomiary przepływu, 
ciśnień oraz częstotliwości pracy falowników i poziomu (w trybie ręcznym). 
Pola umożliwiające dokonanie zmian są podświetlane kolorem żółtym. Pola 
w kolorze białym służą do wyświetlania pomiarów analogowych. Natomiast 
jeżeli w polu pojawią się znaki zapytania na czerwonym tle, oznacza to, że 
dany pomiar jest uszkodzony lub jego wartość jest przekroczona.

Dobór aparatury, oprogramowanie i zwizualizowanie stanu faktycznego 
urządzeń przepompowni oraz komunikacji stacji operatorskiej ze sterowni-
kiem PLC przez łącze ethernetowe (protokół komunikacyjny Modbus TCP) 
pozwala na bezobsługową pracę całej przepompowni P2. 

Zasadniczą cechą usługi APS SA jest indywidualne podejście i dostosowanie 
repertuaru działań do specyfiki odbiorcy i jego środowiska pracy. – Motorem 
naszej innowacyjności są klienci. To oni mają nowatorskie pomysły, chcą 
zmienić technologię, wprowadzić nowe maszyny. My zaś proponujemy im 
rozwiązanie na miarę ich potrzeb, ale jednocześnie najlepsze z możliwych. 
Ta synergia to klucz do postępu – mówi prezes APS SA Bogusław Łącki. 

Białostocka spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA jest firmą wdra-
żającą nowoczesne zautomatyzowane technologie w przemyśle. Firma 
wykonuje aplikacje nie tylko dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa, 
ale także w oczyszczalniach ścieków, wodociągach, przemyśle spożywczym, 
układach wentylacji i klimatyzacji budynków. 

Mirosław Lautsch
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA

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

Główna maska wizualizacji armatury regulacyjnej przepompowni P2

 R
E

K
L

A
M

A




