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Szanowni Czytelnicy

Ponad czterdzieści lat temu, bo w 1958 roku, roz-
poczęto budowę Elektrowni Siersza, zaprojektowaną
przy założeniu wykorzystywania węgla kamiennego
wydobywanego w pobliskiej Kopalni Siersza.

Dwa bloki, każdy o mocy 130 MW, uruchomiono
w 1962 roku. Dostawcą były firmy francuskie przy
udziale przemysłu krajowego. Z kolei w latach 1969—
—1970 uruchomiono cztery bloki o mocy 125 MW każdy.
Dostawcą podstawowych urządzeń były firmy polskie.

Wodę do procesów technologicznych pobierano
z pobliskich kopalń oraz z zalewu wybudowanego
na potoku Kozi Bród. Na składowisko odpadów
wykorzystano wyrobiska kopalni piasku.

Podkreślić można, że Elektrownia nie została
wyposażona w żadne urządzenia zabezpieczające
przed emisją szkodliwych gazów do atmosfery. Spa-
lając niskokaloryczny węgiel o zawartości siarki
powyżej 2% Elektrownia Siersza znalazła się na
nieformalnej liście 80 polskich zakładów najbardziej
uciążliwych dla otoczenia.

Po wprowadzeniu w życie nowych norm emisji
z roku 1990 Elektrownia zmuszona została do
częściowej zmiany dostawców węgla. Wywołało to
z kolei nie tylko protesty w KWK Siersza, ale także
przyczyniło się do energicznych poszukiwań rozwią-
zań zarówno w kopalni, jak i elektrowni.

W Elektrowni opracowano program gruntownej
modernizacji, w którym uwzględniono: długi czas
pracy urządzeń dotychczasowych, fakt budowy
w KWK Siersza zakładu wzbogacania węgla oraz
realia ekonomiczne. W programie przewidziano na-
stępujące zadania:
— głęboką modernizację bloków 3, 4, 5 i 6,
— budowę na dwóch kotłach instalacji odsiarczania

spalin (IOS) metodą półsuchą,
— rewitalizację bloków 1 i 2 polegającą na zabudo-

wie kotłów ze złożem fluidalnym i wymianie turbin.

mgr inż. Stanisław Gołąb
Dyrektor Naczelny Elektrowni Siersza

W związku z realizacją zadań 2 i 3 Elektrownia
zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi
kontrakty długoterminowe.

Zadania przewidywane w programie realizowane
są terminowo. W pierwszej połowie 1998 roku została
uruchomiona IOS wybudowana ,,pod klucz’’ przez
Rafako Racibórz.

W marcu 2001 roku przewidywane jest urucho-
mienie najnowocześniejszego pod względem roz-
wiązań technicznych bloku 1 o mocy 152,7 MW.
Drugi taki blok zostanie włączony do systemu do
końca 2002 roku.

W Elektrowni została opracowana, przy współ-
pracy z Energoprojektem-Katowice koncepcja doty-
cząca bloków 3—6. Realizacja jej będzie zależna
od Południowego Koncernu Energetycznego SA,
w skład którego wchodzi od 2001 roku Elektrownia
Siersza.

W grudniu 2000 roku Elektrownia Siersza uzyska-
ła, jako pierwsza elektrownia w Polsce, certyfikat
ISO 14 001. W najbliższych miesiącach zostanie skre-
ślona z ,,listy 80’’.

Nie ulega wątpliwości, że te niewątpliwe sukcesy
są efektem pracy całej załogi. Pragnę z tych łamów
podziękować wszystkim pracownikom Elektrowni
Siersza, a szczególnie wyższemu dozorowi za ogrom-
ny wkład pracy włożony w realizację programu mo-
dernizacyjnego, tym bardziej cenny, że oprócz prac
modernizacyjnych były równie skutecznie realizowa-
ne przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podzię-
kowań należą się również wszystkim, dzięki pracy
których możliwa jest realizacja tego programu, a więc
projektantom, dostawcom urządzeń i firmom monta-
żowym.

Z okazji Nowego 2001 Roku składam wszystkim
Czytelnikom życzenia pomyślności w życiu  osobistym
i zawodowym.
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Energoprojekt-Katowice SA

Dzia³ania modernizacyjne przed wej�ciem w XXI wiek

Na pocz¹tku lat 90. bloki w Elektrowni Siersza osi¹-
ga³y wiek 20�29 lat i przepracowa³y od 132 000 do
190 000 godzin, a Elektrownia nie spe³nia³a wymagañ
ochrony �rodowiska, na co wp³ywa³y g³ównie:
� emisja do atmosfery nadmiernej ilo�ci SO2 i NOx ze

wzglêdu na konwencjonalny sposób spalania wêgla
w kot³ach,

� emisja do atmosfery nadmiernej ilo�ci py³ów ze wzglê-
du na nisk¹ sprawno�æ odpylania elektrofiltrów,

� wtórne pylenie i przenikanie wód z hydrood¿u¿lania
do wód podziemnych,

� odprowadzanie do potoku Kozi Bród nieoczyszczonych
�cieków przemys³owych.

W zwi¹zku z tym w maju 1991 roku w Energoprojek-
cie-Katowice opracowano koncepcjê rekonstrukcji Elek-
trowni Siersza. Jako podstawowe za³o¿enie rekonstrukcji
przyjêto:
l odbudowê zainstalowanej mocy,
l przed³u¿enie ¿ywotno�ci Elektrowni o dalsze 30 lat,
l poprawê efektywno�ci produkcji energii elektrycznej poprzez

poprawê sprawno�ci urz¹dzeñ podstawowych i zmniej-
szenie zu¿ycia energii elektrycznej na potrzeby w³asne,

l uzyskanie wysokiego stopnia niezawodno�ci ruchu urz¹-
dzeñ,

l zmniejszenie, do wymaganej przepisami, emisji szkodli-
wych substancji do �rodowiska, zw³aszcza py³ów, tlen-
ków siarki, tlenków azotu i �cieków przemys³owych,

l poprawê warunków higieny i bezpieczeñstwa pracy dla
personelu eksploatacyjnego i otoczenia,

l mo¿liwie wysoki stopieñ wykorzystania istniej¹cej struk-
tury, szczególnie budowlanej.

Przez wspóln¹ Radê Techniczn¹ Elektrowni Siersza
i Energoprojektu-Katowice zosta³ wybrany wariant, który
przewidywa³ realizacjê powy¿szych za³o¿eñ poprzez:
� wymianê kot³ów 1 i 2 na fluidalne,
� modernizacjê bloków 3, 4, 5 i 6 z zastosowaniem sy-

stemu spalania o obni¿onej emisji tlenków azotu oraz
z wyposa¿eniem w instalacjê do odsiarczania spalin.

Wariant ten uzyska³ równie¿ pozytywn¹ opiniê Wydzia-
³u Ekologii Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.

Priorytetowym celem modernizacji by³o dostosowanie
technologii produkcji energii elektrycznej do przepisów
ochrony �rodowiska obowi¹zuj¹cych po 1997 roku, gwa-
rantuj¹ce produkcjê energii �czystej ekologicznie� i wyso-
k¹ dyspozycyjno�æ mocy generowanej. Istotnym czynni-
kiem by³a tak¿e ochrona terenów znajduj¹cych siê w za-
siêgu oddzia³ywania Elektrowni Siersza, tj. Jurajskiego Parku
Krajobrazowego, w tym Ojcowskiego Parku Narodowego
oraz Krakowa.
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Równolegle z planami perspektywicznymi tworzone by³y
plany krótkoterminowe. W celu poprawy oddzia³ywania na
�rodowisko Elektrownia przed³o¿y³a do Urzêdu Wojewódz-
kiego i uzyska³a akceptacjê realizacji nastêpuj¹cych zadañ:
� poprawa skuteczno�ci odpylania poprzez modernizacjê

elektrofiltrów bloków od 3 do 6,
� sukcesywne ograniczenie ilo�ci deponowanych odpa-

dów na sk³adowisku przez zabudowê urz¹dzeñ do su-
chego odprowadzania popio³ów,

� zabudowa palników niskoemisyjnych w celu obni¿enia
emitowanych tlenków azotu,

� zabudowa aparatury do kontroli emisji.
W celu odbudowy zdolno�ci produkcyjnej i poprawy

wska�ników ekonomiczno-technicznych przyjêto do reali-
zacji nastêpuj¹ce zadania:
� modernizacjê kot³ów i turbin, aby podwy¿szyæ moc osi¹-

galn¹ i przed³u¿yæ ich ¿ywotno�æ,
� modernizacjê uk³adu automatyki i sterowania bloków,
� zabudowê i uruchomienie uk³adów regulacji pierwotnej

i wtórnej.

Realizacja zadañ
finansowanych �rodkami uzyskanymi

z dzia³alno�ci gospodarczej

Zadania, dla których nie by³o potrzebne konstruowanie
d³ugoterminowego finansowania, by³y realizowane ze
�rodków z dzia³alno�ci gospodarczej. Harmonogram prac
zwi¹zany by³ z okresami remontowymi poszczególnych
bloków. W po³owie 1990 roku rozpoczêto modernizacjê blo-
ków od 3 do 6, maj¹c¹ na celu poprawê wska�ników tech-
niczno-ekonomicznych oraz przed³u¿enie ich ¿ywotno�ci.

Modernizacja kot³ów

Przeprowadzono g³êbok¹ modernizacjê kot³ów bloków
3�6, w ramach której dokonano ca³kowitej wymiany dru-
giego ci¹gu kot³ów OP-380, po³¹czonej z ich przekon-
struowaniem (likwidacja kana³u obej�ciowego) w celu
zmniejszenia prêdko�ci przep³ywu spalin, a tym samym
zmniejszenia erozji wê¿ownic.

Pod has³em wymiany drugiego ci¹gu kot³a kryje siê ca³-
kowita wymiana na nowe:
l podgrzewacza wody,
l pierwszego stopnia przegrzewacza pary �wie¿ej,
l pierwszego stopnia przegrzewacza pary wtórnie prze-

grzanej.

Ponadto dokonano wielu przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
wyd³u¿enie trwa³o�ci kot³ów z wymian¹ wielu elementów
na nowe. I tak miêdzy innymi:
� zabudowano dodatkowe sch³adzacze pary �wie¿ej miê-

dzy przegrzewaczami pary pierwszego stopnia a prze-
grzewaczami stopnia drugiego,

� wymieniono na nowe komory sch³adzaczy pary �wie-
¿ej miêdzy przegrzewaczami pary drugiego i trzecie-
go stopnia wraz z ruroci¹gami komunikacyjnymi ³¹-
cz¹cymi przegrzewacze drugiego stopnia ze sch³adza-
czami i sch³adzacze z przegrzewaczami trzeciego stop-
nia,

� wymieniono 50% rur ekranowych komory palenisko-
wej (w rejonie przedniej �ciany, lejów dolnych i prze-
wa³u),

� w ramach rewizji wewnêtrznej kot³ów wykonano ba-
dania nieniszcz¹ce kot³a oraz ruroci¹gów ³¹cz¹cych
kolektory wylotowe pary �wie¿ej i wtórnej z turbin¹,
które potwierdzi³y ich dobry stan techniczny i mo¿li-
wo�æ dalszej d³ugotrwa³ej eksploatacji,

� zmodernizowano króæce rur opadowych w walczakach
przez ich obciêcie i zmianê kszta³tu w celu zmniejsze-
nia mo¿liwo�ci powstawania pêkniêæ w tych newral-
gicznych strefach,

� wymieniono znaczne ilo�ci opancerzeñ kot³ów i ich
izolacji.

W kot³ach 3�6 zosta³y zabudowane palniki py³owe
ograniczaj¹ce emisje NOx, spe³niaj¹ce normê obowi¹zu-
j¹c¹ po 1997 r. W zwi¹zku z ich zabudow¹ wykonano na-
stêpuj¹ce prace:
n wymieniono ekrany przedniej �ciany wraz ze skrzyni¹

palnikow¹,
n zabudowano now¹ instalacjê palników olejowych wraz

ze stacj¹ propanow¹ sterowan¹ z nastawni,
n wymieniono kana³y gor¹cego powietrza i spalin,
n dokonano modernizacji obrotowych podgrzewaczy po-

wietrza, której celem by³a poprawa sprawno�ci (szczel-
no�ci),
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n zmodernizowano m³yny EM-70, w celu poprawy jako�ci
przemia³u,

n zmodernizowano wentylatory podmuchu i m³ynowe
w celu podwy¿szenia ich parametrów technicznych,

n zmodernizowano przewody py³owe.
Ponadto wykonano:

l remont kapitalny elektrofiltrów 3, 4 i 6 po³¹czony ze
100-procentow¹ wymian¹ elektrod zbiorczych i uloto-
wych, maj¹cy na celu poprawê skuteczno�ci odpylania,

l wybudowano i oddano do eksploatacji ca³kowicie nowy
i zmodernizowany elektrofiltr 5 o sprawno�ci 99,6%,

l zabudowano na blokach 1�6 instalacjê do ci¹g³ych po-
miarów emisji,

l wymieniono na nowej konstrukcji od¿u¿lacze i kruszarki
przy kot³ach 3�6,

l zabudowano aparaty kierownicze nowego typu na wen-
tylatorach ci¹gu bloku 5 i 6 oraz wentylatorach podmu-
chu na bloku 5,

l zainstalowano nowe wentylatory uszczelnieñ do m³y-
nów o zwiêkszonej wydajno�ci i zmniejszonym pozio-
mie ha³asu (poni¿ej 85 dB),

l wymieniono na nowe zawory bezpieczeñstwa na walcza-
kach.

Modernizacja turbin

Modernizacji poddano turbiny bloków 3�6. Najwa¿-
niejsze zmiany to:
u wymiana korpusu SP na nowy dwupow³okowy,
u wymiana stojaka ³o¿yskowego 2,
u przeróbka d³awic wodnych na parowe,
u zabudowanie pier�cienia kieruj¹cego na wlocie do czê�ci NP,
u wymiana g³ównej zêbatej pompy olejowej na wirow¹,
u zabudowanie filtra bocznikowego oleju turbinowego,
u wymiana pomp pró¿niowych na smoczki parowe,
u zmiana uszczelnieñ wodorowych generatora z pier�cie-

niowych na promieniowe,
u przebudowanie czê�ci wylotowej NP (zlikwidowanie stop-

ni A6, zamiana stopnia Baumanna przez ³opatki wolno
stoj¹ce � poprawa sprawno�ci w czê�ci NP o 4,7%),

u zainstalowanie instalacji ci¹g³ego oczyszczania skra-
placzy i filtrów samop³ucz¹cych na wodzie obiegowej.

Przeprowadzono równie¿ remont ch³odni kominowych.

Oceniaj¹c zakres wykonanych prac oraz wyniki prze-
prowadzonych badañ nieniszcz¹cych nale¿y uznaæ, ¿e tak
zmodernizowane kot³y i turbiny daj¹ gwarancjê dobrej pra-
cy bloków przez najbli¿sze 20 lat.

Uk³ady elektryczne i automatyzacja

Zabiegi modernizacyjne objê³y równie¿ uk³ady elektrycz-
ne i automatykê � bloki 3 i 5 wyposa¿one s¹ w now¹
aparaturê AKPiA obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce warstwy syste-
mu automatyzacji:
� warstwy obiektowej,

� warstwy sterowania bezpo�redniego i nadrzêdnego,
� warstwy sterowania operatywnego.

Nowe urz¹dzenia AKPiA zainstalowane bezpo�rednio na
obiekcie umo¿liwiaj¹ uzyskiwanie sygna³ów pomiarowych
oraz realizacjê sygna³ów sterowania i regulacji, jak równie¿
miejscowe sterowanie i obserwacjê parametrów procesu
technologicznego. W warstwie sterowania bezpo�rednie-
go i nadrzêdnego realizowane s¹ podstawowe algorytmy
sterowania i regulacji oraz odbywa siê wstêpne przetwa-
rzanie sygna³ów pomiarowych. Warstwa sterowania ope-
ratywnego realizuje prezentacjê informacji, wtórne prze-
twarzanie danych pomiarowych i zdalne sterowanie dla
zadanych warto�ci eksploatacyjnych bloków.

Przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i od-
tworzeniowych maj¹cych na celu zarówno poprawê spraw-
no�ci eksploatowanych obiektów, jak równie¿ znaczne
przed³u¿enie ich ¿ywotno�ci.

Najwa¿niejsze z nich to:
n kompleksowa wymiana uk³adów wzbudzenia turbo-

generatorów z mechanicznych na tyrystorowe wraz
z czê�ciow¹ wymian¹ obwodów pierwotnych na blo-
kach 3�6,

n kompleksowa wymiana uk³adów zabezpieczeñ oraz ob-
wodów wtórnych bloków 3�6,

n zmodernizowanie uk³adów UAR na blokach 4 i 6 oraz
uk³adów ARCM na blokach 3, 4 i 6,

n zmodernizowanie uk³adów regulacji turbiny na blokach
3�6 z zastosowaniem elektroniczno-hydraulicznego
regulatora (UHR),

n wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej, uk³adów ste-
rowania i automatyki.
Ponadto:

u zabudowano na blokach 1�6 instalacje do ci¹g³ych po-
miarów emisji,

u zmieniono obwody pierwotne i wtórne pól rozdzielni 0,4 kV
oraz obwody wtórne pól rozdzielni 6 kV bloków 3 i 5,

u uruchomiono tyrystorowy uk³ad kaskadowy dla silników
pomp wody zasilaj¹cej oraz dla silników wentylatorów
ci¹gu i podmuchu,

u zainstalowano falowniki do regulacji prêdko�ci obroto-
wej silników pomp kondensatu i zimnego kondensatu
oraz podajników wêgla,

u przezwojono stojany generatorów,
u przezwojono wirniki generatorów wraz z wymian¹ ko³-

paków,
u przezwojono transformatory blokowe,
u wymieniono sieci kablowe wraz z generalnym remon-

tem tuneli kablowych, w których wykonano �cianki dzia-
³owe wraz z systemem drzwi przeciwpo¿arowych oraz
instalacj¹ zraszaczow¹.

Odpopielanie i od¿u¿lanie

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pt.: �Przej�cie z hy-
draulicznego na pneumatyczny transport popio³u�. Uzyskano
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dziêki temu mo¿liwo�æ suchego odbioru popio³u z lejów elek-
trofiltrów, podgrzewaczy powietrza oraz mokry transport
samego ¿u¿la do szczelnego zbiornika z nowym zamkniê-
tym systemem odbioru ¿u¿la i modernizacj¹ pompowni ba-
growych.

Przewidywane dla Elektrowni kot³y Ofz-425 produk-
cji Rafako SA bêd¹ pierwszymi w Polsce kot³ami flui-
dalnymi na wêgiel kamienny z przegrzewaczem wtór-
nym. Przegrzewacze pary �wie¿ej stopnia II bêd¹ umie-
szczone w komorze paleniskowej i wykonane z rur
w kszta³cie Ω.

Kocio³ Ofz-425 przeznaczony jest do zabudowy w miej-
sce kot³a OP-410 Nr 1 (drugi Ofz-425 w miejsce kot³a
OP-410 Nr 2) z wykorzystaniem konstrukcji no�nej oraz
fundamentów, które zostan¹ wzmocnione. Posiada typo-
w¹ sylwetkê dwuci¹gow¹.

W ci¹gu g³ównym umieszczono komorê paleniskow¹,
w której zabudowano przegrzewacze grodziowe, stano-
wi¹ce przedostatni stopieñ pary �wie¿ej i ostatni stopieñ
przegrzewu wtórnego. W górnej czê�ci komory, z ty³u
kot³a, usytuowano odprowadzenie spalin do dwóch cy-
klonów. Spaliny z cyklonów kierowane s¹ do drugiego
ci¹gu, w którym znajduj¹ siê pêczki przegrzewaczy pary
�wie¿ej, stopnia II i III, pary wtórnej oraz podgrzewacz
wody.

Popió³ oddzielony w cyklonach opada rurami zsypowy-
mi do syfonów popio³owych, a nastêpnie wprowadzony
jest do dolnej czê�ci komory paleniskowej.

Dane techniczne kot³a Ofz-425

Moc znamionowa kot³a (WMT) 336,3 MW

Ilo�æ pary �wie¿ej 425 t/h

Temperatura pary �wie¿ej

w zakresie obci¹¿eñ 50�100% 560°C

Ci�nienie pary �wie¿ej 16,1 MPa

Temperatura wody zasilaj¹cej 250°C

Ilo�æ pary wtórnej � wlot 382 t/h

Temperatura pary wtórnej

w zakresie obci¹¿eñ 50�100% 560°C

Temperatura pary wtórnej

� wlot (przy WMT) 351°C

Ci�nienie pary wtórnej 4,0/3,8 MPa

Temperatura spalin na wylocie z kot³a

(przy WMT) 135°C

Sprawno�æ kot³a (przy WMT)

� wêgiel gwarancyjny � 16,7MJ/kg 91,0%

Gwarantowany przeciek na LUVO

przy 100% WMT 8%

Paliwo gwarancyjne � wêgiel kamienny

Warto�æ opa³owa 16,7 MJ/kg

Zawarto�æ popio³u 20,6%

Zawarto�æ wilgoci 21,7%

Zawarto�æ siarki 2,4%

Zawarto�æ czê�ci lotnych 36,6%

Kolejka po odbiór odpadów paleniskowych

W ramach tego zadania powsta³y:
� 3 zbiorniki retencyjne popio³u o pojemno�ci 2250 m3

ka¿dy,
� 3 zbiorniki po�rednie popio³u o pojemno�ci 80 m3

ka¿dy,
� system odbioru popio³u z bloków 3�6 oparty na tech-

nologii angielskiej firmy Simon Macawber Ltd,
� instalacj¹ do wytwarzania suspensji popio³owej (pra-

cuje ona sporadycznie w przypadku braku odbiorców
zewnêtrznych popio³u),

� estakada zasadnicza dla ca³ego ci¹gu technologicznego,
� sprê¿arkownia z turbosprê¿arkami firmy Atlas Copco

(o wydajno�ci 10 tys. m3/h i ci�nieniu 7 bar),
� pompownia wody ch³odz¹cej dla sprê¿arek.

Zamkniêto równie¿ kwatery hydroodpopielania i pod-
dano je rekultywacji.

Realizacja zadañ finansowanych
z wykorzystaniem kontraktów

d³ugoterminowych

Rewitalizacja bloków 1 i 2

Kot³y fluidalne

W celu uzyskania wysokiej sprawno�ci bloków przyjê-
to do projektowania parametry pary �wie¿ej na pozio-
mie p=16,1 MPa i t=560°C, które wymog³y zastosowa-
nie stali P-91.
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Dopuszczalna emisja szkodliwych substancji

Zawarto�æ tlenków siarki SO2 125 g/GJ (337,5 mg/m )

Zawarto�æ tlenków azotu NOx 114 g/GJ (307,8 mg/m )

Zawarto�æ CO 95 g/GJ

Gwarantowana emisja szkodliwych substancji wpro-
wadzanych do powietrza jest ni¿sza od dopuszczalnych
dla nowo budowanych kot³ów.

W kotle Ofz-425 w Elektrowni Siersza zastosowany
bêdzie zamiast rurowych obrotowy podgrzewacz powie-
trza produkcji Rafako SA.

Z uwagi na bardzo wysokie ci�nienia powietrza pier-
wotnego (17�19 kPa) oraz wtórnego (11�14 kPa) pod-
grzewacz bêdzie wyposa¿ony w aktywny, nad¹¿ny sy-
stem uszczelnieñ promieniowych i osiowych. Zastosowa-
ne zostan¹ stalowe elementy grzejne wysoko�ci 1400 mm
dla gor¹cego koñca oraz elementy zimnego koñca wyso-
ko�ci 300 mm wykonane z Cortenu. Jest to zupe³nie no-
watorska konstrukcja obrotowego podgrzewacza powie-
trza, po raz pierwszy budowana w Polsce i w Europie dla
kot³a z paleniskiem fluidalnym.

Decyzj¹ Ministra Przemys³u w marcu 2000 roku
zaprzestano wydobycia wêgla w Kopalni Wêgla Kamien-
nego Siersza, a kopalniê postawiono w stan likwidacji.
Decyzja ta pozbawi³a Elektrowniê Siersza g³ównego
dostawcy wêgla i zmusi³a do modernizacji uk³adu na-
wêglania zewnêtrznego.

Turbiny

W miejsce wys³u¿onych turbin TK-130 firmy Alsthom
zostan¹ zabudowane dwie nowoczesne wysokosprawne
turbiny 16CK145 firmy ABB Alstom Power z jednostko-
wym zu¿yciem ciep³a 7810 kJ/KWh.

3
n

3
n

Rewitalizacja bloku 1 (widok od strony rozdzielni 110 kV)
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Podstawowe dane turbiny 16CK145

Turbina dwukad³ubowa reakcyjna (bez stopnia regulacyjnego)

pracuj¹ca w uk³adzie regulacji po�lizgowej.

Znamionowe parametry pary �wie¿ej:

temperatura 556°C

ci�nienie 152,41 bar (a)

Znamionowe parametry pary przegrzanej:

temperatura 556°C

ci�nienie 36,7 bar (a)

Ci�nienie w skraplaczu 6,2 mbar (a)

Znamionowy strumieñ pary �wie¿ej 116,6 kg/s

Gwarantowane jednostkowe

zu¿ycie ciep³a dla obci¹¿enia 86% 7810 kJ/kWh

Gwarantowana moc elektryczna

na zaciskach generatora 152,7 MW

Turbina 16CK145 bêdzie najsprawniejsz¹ spo�ród
wszystkich maszyn zainstalowanych w Polsce.

W �lad za wymian¹ turbin zrealizowana zostanie
przez ABB Alstom Power Generators wymiana gene-
ratorów na nowoczesne ch³odzone powietrzem. Bêd¹ to
pierwsze w Polsce jednostki tej mocy ch³odzone po-
wietrzem.

Planuje siê, ¿e zrewitalizowane bloki bêd¹ oddane do
eksploatacji w nastêpuj¹cych terminach: 30 czerwca
2001 r. � blok 1 i 31 grudnia 2002 r. � blok 2.

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin
dla bloków 3 i 6

W wyniku przeprowadzonego przez Elektrowniê Sier-
sza przetargu na pó³such¹ instalacjê odsiarczania spa-
lin zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy
Rafako Racibórz SA. Wybrana instalacja wykorzystuje
pó³such¹ rozpy³owo-absorpcyjn¹ metodê odsiarczania
spalin opart¹ na technologii GEESI Anhydro. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ tej metody jest wprowadzenie spalin do
absorbera, w którym sorbent � mleko wapienne � zo-
staje rozpylony przez obrotowy atomizer. Kontakt gor¹ce-
go gazu z du¿¹ powierzchni¹ rozpylonego sorbentu daje
optymalne warunki do absorpcji. Dwutlenek siarki zawar-
ty w spalinach wchodzi w reakcje z alkalicznymi kropel-
kami sorbentu, które odparowuj¹ w absorberze. Efektem
procesu jest suchy drobnoziarnisty produkt, którego wiêk-
sze cz¹stki s¹ usuwane z leja absorbera natomiast mniej-
sze s¹ unoszone wraz ze spalinami i usuwane w filtrze
tkaninowym.

Wielko�æ komory absorbera jest dobrana tak, aby uzy-
skaæ optymalny czas przebywania kropelek zawiesiny
w absorberze, co pozwala na maksymalne zwi¹zanie SO2,
przy równoczesnym minimalnym zu¿yciu sorbentu i ener-
gii. W wyniku tych procesów uzyskuje siê produkt sta-
³y zawieraj¹cy mieszaninê siarczanu wapnia, siarczynu

Instalacja Odsiarczania Spalin

i wêglanu wapnia wraz z nieprzereagowanym wodorotlen-
kiem wapnia oraz innymi zanieczyszczeniami usuniêtymi
ze spalin.

Zastosowanie w instalacji podwójnego systemu odpy-
lania spalin:
� spaliny surowe przed IOS w elektrofiltrze,
� spalin odsiarczone po IOS w filtrze tkaninowym,
umo¿liwia separacjê popio³u od powsta³ego podczas pro-
cesu odsiarczania produktu poprocesowego, co z kolei
pozwala ca³kowicie zachowaæ istniej¹cy uk³ad odpopiela-
nia w elektrowni przy zmniejszeniu do minimum ilo�ci pro-
duktu poprocesowego.

G³ównymi elementami technologicznymi IOS s¹:
l kana³y spalin,
l absorbery z atomizerami,
l filtry tkaninowe,
l wspomagaj¹ce wentylatory spalin,
l komin wieloprzewodowy,
l budynek technologiczny z urz¹dzeniami do przygoto-

wania zawiesiny sorbcyjnej i wody procesowej,
l zbiorniki m¹czki wapiennej (2 szt. magazynowych i 1 szt.

po�redni),
l zbiorniki produktu poprocesowego (1 szt. po�redni i 2 szt.

magazynowe).

STRONA
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Spo�ród zalet przyjêtej metody pó³suchej mo¿na wy-
mieniæ:
� poprzez wykorzystanie ciep³a spalin zawiesina sorben-

tu zostaje ca³kowicie odparowana, a produkt poreak-
cyjny ma postaæ such¹ i mo¿e byæ transportowany pneu-
matycznie,

� przy metodzie pó³suchej odsiarczania spalin nie powsta-
j¹ �cieki, wprost przeciwnie, w procesie wykorzystuje
siê wody poch³odnicze, co prowadzi do obni¿enia
ilo�ci �cieków dotychczas odprowadzanych przez
Elektrowniê,

� niskie koszty serwisu; reaktor ma prost¹ konstruk-
cjê czego efektem s¹ niskie koszty utrzymania urz¹-
dzenia,

� brak wyposa¿enia pomocniczego typowego dla me-
tody mokrej jak oczyszczalnia �cieków, urz¹dzenia
zagêszczaj¹ce, wirówki, filtry ta�mowe itp.,

� spaliny w procesie nie s¹ nasycone, dlatego te¿ nie
wystêpuje problem kondensacji;

podgrzewanie spalin jest realizowane w celu zabezpiecze-
nia w³a�ciwej pracy komina, zapewnienia odpowiednich
stê¿eñ zanieczyszczeñ w terenie oraz w celu
zwiêkszenia bezawaryjno�ci uk³adu.

Realizacja IOS trwa³a od 2 maja 1997 r.
do 10 kwietnia 1998 r., a uruchomienie na-
st¹pi³o w maju 1998 r. IOS osi¹ga spraw-
no�æ 87% przy wspó³czynniku nadmiaru
Ca/SO2=1,23.

W konkursie PZITB instalacja odsiar-
czania spalin w Elektrowni Siersza uzyska-
³a tytu³ �Budowa Roku 1997� (nagroda
I stopnia).

Podsumowanie

Dyrekcja Elektrowni Siersza konsekwent-
nie realizuj¹c przyjête w 1991 roku kierunki
rekonstrukcji Elektrowni osi¹gnê³a zamie-
rzone g³ówne cele.

W zakresie ekologii:

l poprzez likwidacjê hydraulicznego transportu ¿u¿la i po-
pio³u i rekultywacjê sk³adowiska odpadów paleniskowych
� wyeliminowano wtórne pylenie sk³adowiska,
� uporz¹dkowano gospodarkê wodno-�ciekow¹,
� zlikwidowano przenikanie szkodliwych �cieków do

wód podziemnych,
� uzyskano 100-procentowe gospodarcze wykorzy-

stanie odpadów;

l poprzez budowê IOS dla bloków 3 i 6, zabudowê �pal-
ników niskoazotowych� dla bloków 3�6 oraz bu-
dowê kot³ów fluidalnych 1 i 2 uzyskano emisjê do
atmosfery SO2 i NOx poni¿ej norm obowi¹zuj¹cych w Pol-
sce i Unii Europejskiej;

l poprzez modernizacjê elektrofiltrów dla bloków 3, 4 i 6
oraz budowê nowych dla bloków 1, 2 i 5 uzyskano emi-
sjê py³ów do atmosfery poni¿ej obowi¹zuj¹cych norm.

W zakresie zadañ techniczno-ekonomicznych:

n odbudowywano moc zainstalowan¹ poprzez rewitaliza-
cjê bloków 1 i 2,

n przed³u¿ono ¿ywotno�æ bloków 3�6 poprzez g³êbok¹
ich modernizacjê,

n poprawiono efektywno�æ produkcji energii elektrycznej
poprzez wzrost sprawno�ci urz¹dzeñ podstawowych
i zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej na potrzeby
w³asne,

n uzyskano wysoki stopieñ niezawodno�ci ruchu urz¹-
dzeñ.

Wszystkie powy¿sze dzia³ania inwestycyjne przepro-
wadzono przy wysokim stopniu wykorzystania istnie-
j¹cej infrastruktury oraz niezbêdnych, zminimalizowanych
i uzasadnionych nak³adach finansowych.

Tak wiêc Elektrownia Siersza wchodzi w XXI wiek od-
m³odzona, zmodernizowana i spe³niaj¹ca nowe wymaga-
nia techniczne i ekologiczne.

q

Zrekultywowane sk³adowisko odpadów paleniskowych
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Energoprojekt-Katowice SA

Proekologiczna strategia dzia³ania

Elektrownia Siersza dokona³a w latach 90. znacznego
wysi³ku inwestycyjnego zwi¹zanego z modernizacj¹ blo-
ków II etapu budowy, tj. bloków 3�6, którego nadrzêd-
nym celem by³o zmniejszenie negatywnego oddzia³ywania
na �rodowisko naturalne, wynikaj¹cego ze spalania zapo-
pielonych i zasiarczonych gatunków wêgla.

Wysi³ek ten skupi³ siê na budowie instalacji odsiarcza-
nia spalin bloków 3 i 6, a poprzedzony zosta³ rozpoczê-
ciem gruntownej modernizacji gospodarki odpadami pale-
niskowymi, któr¹ ukoñczono równolegle.

Modernizacja ta, a zw³aszcza nowy uk³ad odprowadza-
nia odpadów, warunkowa³a przyst¹pienie do realizacji in-
stalacji oczyszczania spalin.

Instalacja odsiarczania spalin

Wybór metody odsiarczania

Dzia³ania nad wyborem w³a�ciwych �rodków oczysz-
czania spalin emitowanych przez Elektrowniê Siersza pod-
jêto ju¿ w 1992 roku.

Wykonano liczne prace studialne i projektowe w celu
okre�lenia optymalnej w danych warunkach technologii,
okre�lenia harmonogramu realizacji i �cie¿ki finansowania
inwestycji.

Modernizacja obejmowa³a w pierwszej kolejno�ci prze-
budowê elektrofiltrów oraz zabudowê w kot³ach palników
o niskiej emisji tlenków azotu.

Jednocze�nie w Elektrownia Siersza, w której poprzed-
nio wykorzystywano wy³¹cznie wysokozasiarczony wêgiel
z KWK Siersza, rozpoczêto spalanie wêgla kamiennego
o ni¿szej zawarto�ci siarki dostarczanego z innych kopalñ
(np. Wieczorek, Weso³a, Brzeszcze).

Niezale¿nie od planowania przez Elektrowniê budowy
IOS KWK Siersza budowa³a zak³ad wzbogacania, który mia³
dostarczaæ wêgiel o obni¿onej zawarto�ci siarki.

Na podstawie obowi¹zuj¹cego Rozporz¹dzenie MO�-
-ZNiL o ochronie powietrza atmosferycznego z roku 1992
dla istniej¹cych kot³ów bloków 1�6 w Elektrowni Sier-
sza nale¿a³o zredukowaæ emisjê do nastêpuj¹cego po-
ziomu:

n dwutlenku siarki <870 g/GJ
n py³ lotny <130 g/GJ

Jednocze�nie decyzja Urzêdu Wojewódzkiego zobligo-
wa³a Elektrowniê do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie emisji py³owo-gazowych, tym ostrzejszych,
bo wymagaj¹cych dotrzymania stê¿eñ zanieczyszczeñ
w powietrzu atmosferycznym na poziomie I klasy oddzia-
³ywania na �rodowisko naturalne.

Przy za³o¿onej jako�ci wêgla wzbogaconego z KWK
Siersza o zawarto�ci siarki do 1,5% wymagana sprawno�æ
usuwania dwutlenku siarki ze spalin nie mog³a byæ ze wzglê-
du na wymienione uwarunkowania ni¿sza od 87%, nato-
miast na zapylenie postawiono wymaganie jak w krajach
EWG � poni¿ej 50 mg/m  w spalinach suchych o zawar-
to�ci 6% O2.

Temperatura spalin oczyszczonych odprowadzanych
do atmosfery nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 95°C z dwóch
wzglêdów: dotrzymania norm stê¿eñ na poziomie terenu
i korozyjnego oddzia³ywania na powierzchnie wewnêtrzne
kana³ów i komina.

Wstêpnie wybrano dla odsiarczania spalin z bloków
3�6 technologiê mokr¹ wapienno-gipsow¹, której do-
stawc¹ mia³o byæ konsorcjum renomowanych firm nie-
mieckich (Klöckner � SHL), do realizacji tej instalacji jed-
nak nie dosz³o.

3
n



STRONA STYCZEŃ 2001http://www.elektroenergetyka.pl10

Elektrownia SIERSZA

W dalszych pracach ustalono, ¿e optymalnym rozwi¹-
zaniem dla Elektrowni Siersza jest zastosowanie pó³suchej
technologii odsiarczania spalin z dwóch kot³ów drugiego
etapu budowy (bloki 3�6), za� dla dwóch najstarszych
bloków 1 i 2 pierwszego etapu budowy � pe³na przebudo-
wa z wprowadzeniem kot³ów fluidalnych. Powodem wybo-
ru bloków 3 i 6 do wyposa¿enia ich w IOS by³ wy¿szy
stopieñ wykorzystania ich mocy, wynikaj¹cy z mo¿liwo�ci
lokalnej sprzeda¿y energii o napiêciu 110 kV, która wytwa-
rzana jest przez generatory tych bloków.

W toku dwustopniowej procedury przetargowej, po
przeanalizowaniu ofert na ró¿ne technologie od o�miu
konkurentów kontrakt na dostawê pod klucz instalacji
odsiarczania spalin na blokach 3 i 6 zawarto z Raciborsk¹
Fabryk¹ Kot³ów RAFAKO SA, dysponuj¹cej licencj¹ nie-
mieckiej firmy L&C Steinmüller GmbH.

Podpisanie kontraktu nast¹pi³o w dniu 15 listopada 1996
roku, za� pozwolenie na budowê uzyskano rok pó�niej.

Projektowanie IOS trwa³o od stycznia 1997 roku do
kwietnia 1998, przy równolegle prowadzonych robotach
budowlano-monta¿owych.

Instalacja po ruchu próbnym i pomiarach gwarancyj-
nych dla bloku 6 przekazana zosta³a inwestorowi w dniu
30 maja 1998 r., a dla bloku 3 miesi¹c pó�niej.

W realizacji inwestycji udzia³ bra³y liczne firmy krajo-
we, z których wymieniæ mo¿na: RAFAKO SA, Energo-
monta¿-Po³udnie (generalny wykonawca), Elektrobudowa,
ELMONTEX, J.T.C. Sp.C., REMAK Rozruch, BSiPE Ener-
goprojekt-Katowice SA i inne.

Dane projektowe

Bloki 3 i 6 Elektrowni Siersza wyposa¿one s¹ w kot³y
OP-380K. S¹ to kot³y parowe, z naturaln¹ cyrkulacj¹
wody, opromieniowane, z przegrzewaczem pary pierwot-
nej i wtórnej, podgrzewaczem wody i obrotowymi pod-
grzewaczami powietrza, opalane py³em wêgla kamienne-
go. Ka¿dy kocio³ wyposa¿ony jest w elektrofiltr cztero-
rzêdowy trójstrefowy. S¹ to elektrofiltry produkcji ELWO
Pszczyna, HE∗21-2∗750/3∗3,27∗8,6/275. Podczas ostat-
nich remontów kapitalnych (elektrofiltr bloku 6 �1991 r.,
elektrofiltr bloku 3 � 1993 r.) dokonano odtworzenia wnê-
trza elektrofiltrów.

Parametry projektowe spalin

(w warunkach znamionowych: 100% obci¹¿enia, paliwo gwarancyjne)

ilo�æ i sk³ad spalin surowych, wilgotnych

(dla pojedynczego kot³a):

l strumieñ spalin za elektrofiltrem 538 160 m3/h

l temperatura +170°C

l zawarto�æ dwutlenku siarki SO2

(w warunkach suchych, przy 6% O2) 3884 mg/m3/h

wymagane parametry spalin odlotowych

l sprawno�æ odsiarczania spalin min. 87%

l zawarto�æ py³u

(na stan suchy, 6% O2) maks. 50 mg/m /h

l temperatura min. +95°C

Charakterystyka wody procesowej

(odsolin g³ównego obiegu ch³odz¹cego)

l warto�æ pH 7,9

l temperatura +20�25°C

l twardo�æ ca³kowita 33°n

Obliczeniowe parametry projektowe (dla ca³ej IOS):

l strumieñ spalin oczyszczonych

na wylocie do atmosfery 1116 000 m3/h

l temperatura spalin za absorberem +69°C

l zapotrzebowanie wapna palonego 6974 kg/h

l zapotrzebowanie wody 40 159 kg/h

l zapotrzebowanie powietrza

gor¹cego 322°C 122 320 m /h

l produkcja produktu poprocesowego 13 338 kg/h

l zu¿ycie energii elektrycznej 4050 kWh/h

l zu¿ycie sprê¿onego powietrza;

 �rednio 2800 m /h

Opis technologii IOS

W zrealizowanej w Elektrowni Siersza klasycznej pó³-
suchej technologii odsiarczania spaliny surowe, po odpy-
leniu w istniej¹cym elektrofiltrze, podawane s¹ do absor-
bera, gdzie s¹ oczyszczane w reakcji z przep³ywaj¹c¹
w wspó³pr¹dzie rozpylon¹ zawiesin¹ sorpcyjn¹, zgodnie
z ogólnie znanymi równaniami [2].

Równocze�nie zachodzi odparowanie wody kosztem
ciep³a zawartego w spalinach, dlatego po przej�ciu przez
reaktor wytworzona mieszanina soli nieorganicznych,
zawieraj¹ca tak¿e nie przereagowany nadmiar wapna i za-
nieczyszczenia zawarte w spalinach, stanowi na tyle
such¹ masê, by mog³a byæ wydzielana w filtrze tkanino-
wym i transportowana pneumatycznie do zbiornika po-
�redniego.

Rozpylanie w absorberze nastêpuje z wykorzystaniem,
typowo jak w klasycznej metodzie pó³suchej wprowadzo-
nej przez firmê Niro Atomizer Flakt Inc., obrotowego ato-
mizera, s³u¿¹cego do wytworzenia odpowiednio drobnej
i jednorodnej wielko�ci¹ kropelek fazy zawiesiny (�rednica
kropelek 40�70 µm).

Do atomizera podawane s¹ odrêbnie dwa strumienie
zawiesiny: �wie¿e mleko wapienne i zawiesina czê�ci pro-
duktu poprocesowego, co umo¿liwia lepsze wykorzysta-
nie wapna.

Och³odzone w absorberze spaliny po odpyleniu w fil-
trze przep³ywaj¹ przez mieszacz, w którym przez zmie-

3
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szanie z gor¹cym powietrzem osi¹gaj¹ temperaturê wy-
magan¹ przy ich odprowadzaniu do atmosfery. Gor¹ce
powietrze uzyskiwane jest ze zmodernizowanego na wiêk-
sz¹ wydajno�æ kot³owego obrotowego podgrzewacza
powietrza. Odprowadzanie spalin nastêpuje nowo wybu-
dowanym kominem wysoko�ci 100 m, wyposa¿onym
w dwa stalowe przewody, ka¿dy dla spalin z pojedyncze-
go kot³a.

Gospodarki sorbentem i produktem poprocesowym
(PPR) stanowi¹ wspólne czê�ci instalacyjne dla obu nitek
oczyszczania spalin.

Sorbent � w postaci handlowej drobno mielone wap-
no palone, dostarczany jest transportem kolejowym i roz-
³adowywany do silosów magazynuj¹cych. Mleko wa-
pienne wytwarzane jest w instalacji lasuj¹co-mieszaj¹cej
i podawane do absorberów ze wspólnego pier�cienio-
wego ruroci¹gu zasilaj¹cego.

Produkt poprocesowy odbierany w filtrze tkanino-
wym podawany jest do zbiornika po�redniego, sk¹d czê�æ
masy kierowana jest do wytwarzania zawiesiny, a reszta

transportowana do zbiorników magazynuj¹cych. Zawie-
sina PPR kierowana jest do absorberów analogicznie jak
mleko wapienne.

Produkt poprocesowy mo¿e byæ odprowadzany z Elek-
trowni w dwojakiej postaci: jako czysty w cysternach
lub w formie mieszaniny z popio³em i wapnem (tzw. sta-
bilizatu) w zamkniêtych �rodkach przewozu. Wêze³ wy-
twarzania stabilizatu projektowany by³ i budowany poza
zakresem zasadniczego kontraktu na IOS.

G³ówne urz¹dzenia i systemy

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy instala-
cji, a na rysunkach 2�3 widok zrealizowanego obiektu.

Instalacja posiada dwie niezale¿ne linie obróbki spalin,
ka¿d¹ dla pojedynczego bloku, a pozosta³e systemy insta-
lacji s¹ wspólne.

Wyró¿niæ nale¿y i scharakteryzowaæ najwa¿niejsze ele-
menty sk³adowe IOS.

Instalacja Odsiarczania Spalin dla bloków 3 i 6 w Elektrowni Siersza (schemat dzia³ania)

STRONA
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Absorber, który jest wie¿¹ o �rednicy wewnêtrznej
12,5 m i wysoko�ci ca³kowitej 43,6 m. Oparty jest na
stalowej konstrukcji wsporczej na poziomie +16,5 m,
stanowi¹cej punkt sta³y dla jego rozszerzalno�ci ciepl-
nej; w dolnej czê�ci zakoñczony jest lejem sto¿kowym
d³ugo�ci 10 m, z którego wyprowadzony jest kana³ wy-
lotowy spalin ∅3,3 m. Na koronie komory reakcyjnej
znajduje siê segment walcowy strefy wlotu spalin suro-
wych, a nad nim nadbudówka mieszcz¹ca urz¹dzenia tech-
nologiczne. Absorber jest w ca³o�ci izolowany termicznie
w os³onie z blachy trapezowej. Masa pojedynczej kon-
strukcji wynosi bez wyposa¿enia ponad 200 t. Dwa
absorbery odleg³e �rodkami o 15 m ³¹czy gór¹ pomiesz-
czenie nadbudówki dostêpne wspóln¹ wind¹ i klatk¹
schodow¹.

Atomizer rozpylaj¹cy od�rodkowy wbudowany jest
centralnie w poziomie segmentu wlotu spalin i obs³u-
giwany z nadbudówki. Podstawowe dane tego urz¹dze-
nia:
n typ HCA-400 DFGD
n �rednica talerza 400 mm
n prêdko�æ max. 8000 obr./min
n smarowanie ci�nieniowe, olejowe
n ch³odzenie wodne
n silnik 360 kW
n dostawca APV ANHYDRO AS,

Kopenhaga, Dania

Filtr tkaninowy. Filtr pulsacyjny workowy 8-komorowy,
o powierzchni filtracyjnej 11 389 m2, wyprodukowany przez
ELWO Pszczyna wed³ug rozwi¹zania firmy Noell. Wymiary
poziome filtra wynosz¹ 20,5×13,0 m przy wysoko�ci ko-
mory 20,6 m.

Wentylator wspomagaj¹cy. Jednostopniowy radialny
wentylator WPXD-193/562K o wydajno�ci 278 m3/s
spalin rzeczywistych i spiêtrzeniu 6,09 kPa, napêdzany
bezpo�rednio silnikiem 3 kV o mocy zainstalowanej 2,3 MW
i prêdko�ci obrotowej regulowanej w zakresie 0�835 obr./
/min. Zewnêtrznie izolowany cieplnie i akustycznie. Produ-
cent � FAWENT, Che³m �l¹ski.

Zbiorniki instalacyjne. W instalacji odsiarczania wy-
stêpuje kilka zbiorników o zró¿nicowanej funkcji, budowie
i pojemno�ci u¿ytkowej:
l magazynowy wapna 900 m3 (dwa)
l po�redni wapna 210 m3

l mleka wapiennego 50 m3

l po�redni produktu 120 m3

l zawiesiny produktu 25 m3

l wody procesowej 40 m3

l awaryjnego spustu 60 m3

Zbiorniki s¹ przewa¿nie stalowe, oprócz zbiorników po-
�redniego produktu, zawiesiny produktu i wody proceso-
wej wykonanych z tworzywa oraz betonowego zbiornika
awaryjnego spustu.

G³ówne pompy:
� mleka wapiennego 130 m3/h
� zawiesiny produktu poprocesowego 60 m3/h
� wody procesowej 150 m3/h
dostarczone zosta³y przez renomowan¹ w tej bran¿y firmê
WARMAN INT.

Widok IOS

Widok IOS
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System roz³adunku i magazynowania wapna. Wapno
palone dowo¿one w cysternach transportem kolejowym lub
ko³owym roz³adowywane jest pneumatycznie do zbiorni-
ków magazynowych, sk¹d tak¿e transportem pneumatycz-
nym dostarczane jest do zbiornika po�redniego w budynku
technologicznym.

System transportu produktu poprocesowego. Pro-
dukt poprocesowy odbierany jest grawitacyjnie z lejów
komór filtra workowego do aparatów wysy³kowych typu
Denseveyor w systemie pneumatycznym firmy Clyde Ma-
cawber, którymi transportowany jest do zbiornika po�red-
niego w budynku technologicznym. Po cztery aparaty pra-
cuj¹ na ka¿dy z czterech ruroci¹gów dochodz¹cych z fil-
trów do zbiornika po�redniego.

Pod tym zbiornikiem zabudowana jest pompa pneu-
matyczna dalekiego transportu typu Denseveyor PD,
która ruroci¹giem DN-250 przesy³a nadmiar produktu
do zbiorników retencyjnych 1 i 4 gospodarki odpa-
dami oddalonych odpowiednio o 500 i 550 m. Do
transportu pneumatycznego stosuje siê powietrze
osuszone a ruroci¹gi i pompy s¹ dodatkowo ogrzewane
i izolowane.

System wytwarzania zawiesin sorpcyjnych. Stoso-
wana do absorpcji SO2 zawiesina wodorotlenku wapnia
(mleko wapienne) wytwarzana jest przez hydratyzacjê
na mokro wapna palonego w dwóch lasownikach, które
zasilane s¹ ze zbiornika po�redniego wapna poprzez uk³ad
nawa¿aj¹co-dozuj¹cy. Mleko wytarzane w lasownikach
oczyszczane jest z grubszych frakcji przez filtracjê na
sitach wibracyjnych i gromadzone we wspólnym zbior-
niku, sk¹d t³oczone jest pomp¹ do ruroci¹gu recyrku-
lacyjnego, z którego odga³êzieñ zasilane s¹ atomizery
obydwu absorberów. Dostawc¹ urz¹dzeñ linii wytwarza-
nia mleka wapiennego jest �widnicka Fabryka Urz¹dzeñ
Przemys³owych.

Zawiesina produktu poprocesowego wytwarzana jest
w podobnej instalacji z wykorzystaniem recyrkuluj¹cej
czê�ci wypadu z filtrów tkaninowych.

System wody procesowej. Woda poch³odnicza po-
zyskiwana z g³ównego obiegu ch³odz¹cego jest poda-
wana do zbiornika w hali budynku technologicznego,
sk¹d osobn¹ pomp¹ jest kierowana do licznych odbiorów
w systemach wytwarzania zawiesin oraz do p³ukania
instalacji.

System zasilania sprê¿onym powietrzem. Instalacja
odsiarczania wykorzystuje trzy rodzaje sprê¿onego po-
wietrza bezolejowego o zró¿nicowanym ci�nieniu i stop-
niu sucho�ci wymaganych przez specyfikê odbiorów.
W celu uzyskania wystarczaj¹cej ilo�ci powietrza ko-
nieczne by³o zainstalowanie w istniej¹cej sprê¿arkowni
dodatkowej turbosprê¿arki o wydajno�ci 10 000 m /h,

Budynek technologiczny. Mie�ci urz¹dzenia syste-
mów wytwarzania zawiesin sorpcyjnych i wody pro-
cesowej, zbiornik �cieków awaryjnych w podpiwniczeniu,
urz¹dzenia wyposa¿enia elektrycznego, nastawniê, po-
mieszczenia biurowe i socjalne. Jest to budynek wielokon-
dygnacyjny (najwy¿szy poziom +21,04 m) o kubaturze
9063 m3, konstrukcji stalowej s³upowo-ryglowej w siatce
3×7,5/4×6,0 m. �ciany budynku wykonane s¹ z kaset
stalowych z izolacj¹ ciepln¹ oraz z blachy trapezowej od
strony elewacji.

dwóch osuszaczy adsorpcyjnych i jednego ziêbniczego.
Utworzenie dodatkowej sieci zewnêtrznej wymaga³o u¿y-
cia ok. 600 m przewodów.

Estakady ruroci¹gowo-kablowe. Funkcjonowanie
IOS wymaga³o utworzenia sieci po³¹czeñ ruroci¹go-
wych pomiêdzy poszczególnymi obiektami samej in-
stalacji, jak: absorbery, budynek technologiczny, filtry
tkaninowe, zbiorniki magazynowania produktu. Nie-
zale¿nie do obiektów IOS doprowadzone byæ mu-
sia³y czynniki pozyskiwane z instalacji elektrownia-
nych, jak sprê¿one powietrze, gor¹ce powietrze z pod-
grzewaczy obu bloków, wody procesowa, pitna i grze-
wcza.

Zaprojektowano dwie zasadnicze trasy w³asnych esta-
kad IOS:
l ³¹cz¹c¹ budynek technologiczny z filtrami, stacj¹ ma-

gazynowania wapna i estakad¹ odpopielania (d³ugo�æ
73 m),

l ³¹cz¹c¹ absorber bloku 3 z tras¹ pierwszej estakady (d³u-
go�æ 94 m, z tego 32 m po podporze pionowej).
Ponadto wykorzystano istniej¹c¹ zbiorcz¹ estakadê od-

popielania ogólnej d³ugo�ci ok. 600 m, która pos³u¿y³a do
przeprowadzenia ruroci¹gów z bloków i sprê¿arkowni
oraz zasilenia silosów magazynuj¹cych.

Estakada

3
n
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Uk³ady elektryczne i automatyczno-pomiarowe. G³ów-
ny uk³ad zasilania elektrycznego zlokalizowano w bu-
dynku technologicznym na poz. ±0,00 m, gdzie znala-
z³y siê pomieszczenia transformatora zasilaj¹cego, g³ów-
nej rozdzielni elektrycznej i uk³adu niezawodnego zasi-
lania. Pomocnicze stacje transformatorowo-rozdzielcze
zlokalizowane s¹ w nadbudówkach absorberów (poz.
×36,75 m).

W budynku technologicznym mie�ci siê równie¿ na-
stawnia z mozaikowym schematem synoptycznym po-
wi¹zanym z w pe³ni skomputeryzowanym systemem
sterowania. Zasady dzia³ania g³ównych uk³adów regula-
cji w systemie opartym o sterownik FPC 405 (Festo) opi-
sano w [2]. G³ówne trasy kablowe umieszczone s¹ na
estakadach ruroci¹gowo-kablowych IOS natomiast ³¹cz¹-
ce z systemem elektrownianym na estakadzie odpopie-
lania.

Wyniki eksploatacyjne

W maju 1998 r. przeprowadzono 72-godzinny ruch prób-
ny instalacji oraz wykonano pomiary gwarancyjne potwier-
dzaj¹ce osi¹gniêcie gwarantowanych w kontrakcie para-
metrów eksploatacyjnych.

Prace koñcowe obejmowa³y homologacjê instalacji
i opracowanie charakterystyk ruchowych. Potwierdzono
mo¿no�æ uzyskiwania trwale skuteczno�ci odsiarczania
powy¿ej 87% przy utrzymywaniu temperatury koñcowej
w absorberze poni¿ej 69°C [2].

Instalacja w przebiegu dwuletniej eksploatacji osi¹ga
trwale wska�niki sprawno�ci, zu¿ycia czynników i energii
za³o¿one w kontrakcie.

Obecnie, ze wzglêdu na likwidacjê Kopalni Siersza
spalany jest wêgiel wzbogacony z KWK Janina, zamiennie
z wêglem z KWK Ziemowit. Ten drugi stwarza pewne pro-
blemy ze wzglêdu du¿¹ zawarto�æ chlorków.

Gospodarka odpadami

W pierwotnym uk³adzie popió³ lotny i ¿u¿el z bloków
1�6 odprowadzane by³y transportem hydraulicznym na
sk³adowisko mokre utworzone po wyrobisku piaskowym.
Uleg³o ono zape³nieniu z up³ywem lat 80. Zdecydowa³o
to o pilnej potrzebie przej�cia na suche odpopielanie wraz
z separacj¹ ¿u¿la.

Realizowana modernizacja systemu pozwoli³a ju¿ w
1996 roku przej�æ ca³kowicie na magazynowanie suchego
popio³u w zbiornikach retencyjnych, z odprowadzaniem go
nastêpnie z Elektrowni w samochodach i cysterno-wago-
nach do lokowania pod ziemi¹. Jednocze�nie przebudowa-
no stare sk³adowisko przetransportowuj¹c zgromadzone tam
odpady do du¿ego wyrobiska popiaskowego, które po wy-
pe³nieniu zosta³o zrekultywowane przez zalesienie i prze-
kazane nadle�nictwu.

Miejsce pozyskane na starym sk³adowisku przygotowa-
no do sk³adowania tam awaryjnego odpadów w postaci
gêstej pulpy, tzw. suspensji.

Suspensja to mieszanina popio³owo-wodna w stosun-
ku wagowym 2,5:1. Taka gêsta zawiesina po przepompo-
waniu ruroci¹giem na sk³adowisko zastyga wskutek zacho-
dz¹cych reakcji pucolanowych uzyskuj¹c wymagan¹ wo-
doprzepuszczalno�æ.

¯u¿el granulowany z kot³ów py³owych podawany jest
hydraulicznie w zamkniêtym obiegu wody transportowej
poprzez pompownie bagrowe do osadnika dwukomorowe-
go, sk¹d po odwodnieniu ³adowany jest na otwarte �rodki
transportu i wywo¿ony do miejsca utylizacji w budownic-
twie lub w drogownictwie.

Realizacja programu ekologicznego obejmuj¹cego IOS
bloków 3 i 6 metod¹ pó³such¹, a w kolejno�ci obecnie
prowadzonej budowy kot³ów fluidalnych na blokach 1 i 2,
wymaga³a docelowego rozwi¹zania problemów zwi¹zanych
z pojawiaj¹cym siê wypadem dwóch nowych rodzajów od-
padów sta³ych, tj. produktu poprocesowego z IOS i odpa-
dów z kot³ów fluidalnych.

Suchy produkt poprocesowy z IOS bloków 3 i 6 wy-
chwytywany jest w filtrze workowym i podobnie jak po-
pió³ lotny z bloków 3�6 przesy³any transportem pneu-
matycznym do stacji zbiorników retencyjnych. Tam mo¿e
byæ:
� mieszany z popio³em lotnym w stosunku 3:7 i lokowa-

ny pod ziemi¹,
� mieszany z wod¹ w stacji emulgatu i awaryjnie odk³a-

dany na opisane wy¿ej sk³adowisko,
� mieszany z popio³em lotnym, wod¹ i dodatkiem wapna

hydratyzowanego dla wytworzenia tzw. stabilizatu,
stanowi¹cego postaæ odpadu znajduj¹cego zastosowa-
nie w pracach ziemnych do utwardzania gruntu.

Równolegle z budow¹ IOS bloków 3 i 6 zrealizowano
kolejny czwarty zbiornik retencyjny oraz instalacjê wytwa-
rzania stabilizatu, która wykorzystywana bêdzie równie¿
po pojawieniu siê popio³ów z palenisk fluidalnych blo-
ków 1 i 2.

Popió³ denny z bloków 1 i 2 gromadzony bêdzie ze
wzglêdu na ró¿n¹ od pozosta³ych odpadów charaktery-
stykê fizykochemiczn¹ w odrêbnych dwóch zbiornikach.

Charakterystyka sk³adników systemu

System gospodarki odpadami sk³ada siê z nastêpuj¹-
cych elementów:
n nowoczesnych wysokosprawnych elektrofiltrów z uk³a-

dami aparatów wysy³kowych i zbiorników po�rednich (na
blokach 3�6),

n filtrów workowych wraz z aparatami wysy³kowymi i zbior-
nikiem po�rednim produktu poprocesowego (opisane
wcze�niej przy omawianiu IOS bloków 3 i 6),

n od¿u¿laczy wraz z dwoma pompowniami bagrowymi,
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n magistrali ruroci¹gowej o d³ugo�ci ok. 1,5 km: ruroci¹-
gów py³opowietrznych (2 � transportu popio³u, 1 �
produktu), pulpy wodno-¿u¿lowej, wody powrotnej i sprê-
¿onego powietrza,

n czterech zbiorników retencyjnych o pojemno�ci 2250 m3

ka¿dy,
n zespo³u zbiorników osadczych ¿u¿la i klarowania wody,
n instalacji wytwarzania suspensji,
n instalacji wytwarzania stabilizatu.

jest poprzez komorê wstêpnego mieszania. Po zaprzesta-
niu produkcji ca³y uk³ad w³¹cznie ze zbiornikiem jest opró¿-
niany z suspensji i starannie myty wod¹.

Instalacja wytwarzania stabilizatu pierwotnie zaprojek-
towana zosta³a do przeróbki 14,5 t/godz produktu pore-
akcyjnego z IOS i zbudowana zosta³a równolegle z czwar-
tym zbiornikiem retencyjnym. W sk³ad instalacji wchodz¹
2 zbiorniki po 120 m3 na popió³ lotny i wapno hydratyzo-

wane, przeno�niki �limakowe i mieszarka. Praca mo¿e
byæ szar¿owa, z nape³nianiem kolejno podstawianych
wywrotem lub wagonów, wzglêdnie ci¹g³a z magazy-
nowaniem stabilizatu na zwa³owisku przej�ciowym. Pla-
nuje siê wykorzystanie tej instalacji tak¿e do unieszko-
dliwiania popio³u z kot³ów fluidalnych bloków 1 i 2.

Podsumowanie

Realizacja IOS dla bloków 3 i 6 stanowi pierwszy
etap programu redukcji emisji dwutlenku siarki z Elek-
trowni Siersza. Instalacja ta jest kolejn¹ z szeregu wy-
budowanych w innych elektrowniach dawnego Po³u-
dniowego Okrêgu Energetycznego stosuj¹cych pó³su-
chy proces odsiarczania (w elektrowniach EC. Bielsko
oraz Rybnik, Zabrze, £agisza i £aziska). Ka¿da z nich
stosuje nieco odmienn¹ technologiê i pochodzi od in-
nych dostawców. Dopiero d³u¿szy czas ich eksploata-
cji poka¿e, która z nich jest bardziej ekonomiczna i dys-
pozycyjna.

W trakcie projektowania i realizacji tej skompliko-
wanej instalacji wszyscy uczestnicy procesu inwesty-
cyjnego uzyskali szereg cennych do�wiadczeñ. Spo-
dziewaæ siê mo¿na, ¿e stan¹ siê one przydatne w bli¿-
szej przysz³o�ci, gdy¿ oczekiwaæ nale¿y szerszego sto-
sowania procesów pó³suchych dla kot³ów zaopatrywa-
nych w dostêpny obecnie na rynku �rednio zasiarczo-
ny wêgiel kamienny.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e realizacja IOS w Elektrow-
ni Siersza uzyska³a w konkursie PZITB tytu³ �Budowa
Roku 1997� (nagroda I), a dyplom za jej projekt otrzy-
ma³ generalny projektant oraz zespó³ autorski
z BSiPE Energoprojekt-Katowice SA.
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Spo�ród czterech wybudowanych zbiorników reten-
cyjnych, zbiorniki 1 i 4 maj¹ mo¿liwo�æ przyjêcia i ma-
gazynowania produktu poreakcyjnego z IOS, w tym zbior-
nik 1 tak¿e popio³u lotnego jednocze�nie z produktem.
Ró¿ni¹ siê one budow¹ od zbiorników 2 i 3, gdy¿ wypo-
sa¿one s¹ w dodatkow¹ aeracjê i zabezpieczenie anty-
korozyjne.

Instalacja wytwarzania suspensji zlokalizowana zosta³a
przy zbiorniku retencyjnym 3. Pracuje w sposób ci¹g³y
z wydajno�ci¹ nominaln¹ 160 t suchej masy na godzinê
z wykorzystaniem mieszarki przep³ywowej, która zasilana q
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Nowoczesne, wysokosprawne rozwi¹zania kot³ów i turbin
po rekonstrukcji bloków

Rekonstrukcjê dwóch wyeksploatowanych bloków 1 i 2
w Elektrowni Siersza postanowiono zrealizowaæ tak, aby
jej efektem by³y nowoczesne, wysokosprawne, spe³niaj¹-
ce wymagania ekologiczne bloki, o ¿ywotno�ci minimum
25 lat, przy zminimalizowanych nak³adach inwestycyj-
nych.

W celu spe³nienia tych postulatów przyjêto nastêpuj¹-
ce podstawowe za³o¿enia:
l blok (kocio³ i turbina) na podwy¿szone parametry pary

i podwy¿szon¹ moc,
l kocio³ fluidalny z cyrkulacyjnym z³o¿em, o wysokiej spraw-

no�ci,
l turbina o niskim jednostkowym zu¿yciu ciep³a,
l nowoczesna automatyka bloku,
l nowe ruroci¹gi g³ówne,
l zmodernizowana czê�æ elektryczna � nowy generator

z ch³odzeniem powietrznym o dostosowanej mocy, nowy
transformator blokowy, nowy transformator zaczepowy,

l nowy uk³ad wyprowadzenia spalin � elektrofiltr, wenty-
lator spalin, kana³y,

l tyrystoryzacja napêdów g³ównych urz¹dzeñ pomocni-
czych (wentylatory powietrza i spalin, g³ówna pompa
wody zasilaj¹cej),

l wysoki stopieñ wykorzystania istniej¹cej infrastruktury
technicznej (konstrukcje budowlane, urz¹dzenia pomoc-
nicze turbiny, uk³ad ch³odzenia) z odtworzeniem w³a�ci-
wego stanu technicznego poprzez maksymalny zakres
remontowy.

W celu spe³nienia wymienionych warunków, w dro-
dze przetargów, na podstawie ustawy o zamówieniach
publicznych, wybrano kocio³ OFz-425 produkcji Rafako SA,
turbinê 16K145 ABB Zamech (obecnie Alstom Power
Sp. z o.o.), generator ABB Dolmel.

Kocio³

Wybrano kot³y firmy Rafako typu OFz-425, spe³niaj¹ce
postawione warunki, w�ród których by³o wymaganie
mo¿liwie najpe³niejszego wykorzystania istniej¹cej kon-
strukcji no�nej kot³a wraz z fundamentami.

OFz-425 jest kot³em fluidalnym ze z³o¿em cyrkulacyj-
nym, na podwy¿szone parametry pary 160 bar, 560/560°C.
Konstrukcja kot³a opracowana zosta³a przy wspó³pracy
z firm¹ Alsthom Energy Systems (AES).

Podstawowe zalety kot³a OFz-425:
� tzw. kompleksowa ochrona �rodowiska polegaj¹ca

na tym, ¿e na skutek spalania w niskich tempera-
turach (800�900°C) wywi¹zuj¹ siê bardzo ma³e
ilo�ci tlenków azotu (poni¿ej wymaganego pozio-
mu 114 g/GJ) a dodatek do paleniska kamienia wa-
piennego powoduje redukcjê emisji tlenków siarki
o 90�95%,

� mo¿liwo�æ uzyskania minimalnego obci¹¿enia paleniska
ok. 35% bez spalania podtrzymuj¹cego (oleju),

� du¿a sprawno�æ paleniska uzyskiwana dziêki temu,
¿e czas przebywania cz¹stek w palenisku (cyrkulacja
cz¹stek) jest du¿y, a mieszanie paliwa z powietrzem
bardzo dobre,

� mo¿liwo�æ ponownego wej�cia na obci¹¿enie nawet po
kilkunastu godzinach postoju bez u¿ycia paliwa rozpa³-
kowego,

� kocio³ przystosowany jest do pracy po�lizgowej bloku.

Podstawowe dane techniczne kot³a

Ci�nienie pary �wie¿ej/wtórnej 16,1/4,0 MPa

Temperatura pary �wie¿ej/wtórnej 560/560°C

Strumieñ pary �wie¿ej 118 kg/s
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Strumieñ pary wtórnej wlot 106 kg/s

Temperatura wody zasilaj¹cej 250°C

Temperatura pary wtórnej � wlot 351°C

Temperatura spalin na wylocie z kot³a ≤135°C

Sprawno�æ kot³a 91%

Stosunek Ca/S 3,15

Minimum techniczne kot³a 35%

Szybko�æ zmian obci¹¿enia min. 4%/min

Czas rozruchu ze stanu zimnego 6,5�7 h

Czas rozruchu ze stanu ciep³ego 2,3�2,5 h

Czas rozruchu ze stanu gor¹cego 0,5�0,75 h

Emisje maks.:

NOx 114 g/GJ (307,8 mg/m )

SOx 125 g/GJ (337,5 mg/m )

CO 95 mg/GJ

Sylwetka kot³a. Kot³y OFz-425 zabudowywane s¹
w miejsce kot³ów OP-410 nr 1 i 2 z wykorzystaniem kon-
strukcji no�nej oraz fundamentów (które s¹ wzmocnione).
Kocio³ OFz-425 ma konstrukcjê dwuci¹gow¹. W ci¹gu g³ów-
nym umieszczono komorê paleniskow¹, w której zabudo-
wano przegrzewacze grodziowe stanowi¹ce przedostatni
stopieñ przegrzewu pary �wie¿ej i ostatni przegrzewu wtór-
nego. W górnej czê�ci komory, z ty³u kot³a usytuowano
odprowadzenie spalin do dwóch cyklonów odseparowuj¹-
cych popió³ (materia³ inertny). Spaliny z cyklonów kiero-
wane s¹ do drugiego ci¹gu w którym zabudowane s¹ pêczki
przegrzewaczy pary �wie¿ej, wtórnej oraz podgrzewacz
wody. W dolnej czê�ci drugiego ci¹gu, zabudowany jest
obrotowy podgrzewacz powietrza, z którego spaliny kiero-
wane s¹ do odpylacza spalin. Popió³ oddzielony w cyklo-
nach opada rurami zsypowymi do syfonów popio³owych,
po przej�ciu których jest kierowany do dolnej czê�ci komo-
ry paleniskowej.

Fluidalna instalacja paleniskowa. W sk³ad instalacji pa-
leniskowej wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy:
l komora paleniskowa,
l system dystrybucji powietrza (dno dyszowe z dyszami,

instalacja doprowadzenia i rozdzia³u powietrza),
l system nawrotu popio³u (dwa cyklony separacyjne, rury

opadowe materia³u separowanego z cyklonu, dwa po-
dwójne syfony popio³owe wraz z doprowadzeniem pali-
wa i rurami zsypowymi popio³u do komory paleniskowej,

l system odprowadzenia popio³u (dwa sch³adzacze popio-
³u z podajnikami �limakowymi i zgrzeb³owymi ch³odzo-
nymi wod¹),

l system recyrkulacji spalin,
l system doprowadzenia paliwa i sorbentu,
l system recyrkulacji popio³u.

Komora paleniskowa. Dolna czê�æ komory palenisko-
wej do wysoko�ci 6,5 m zakoñczona jest wymurowanym
lejem. Wymurówka ta chroni orurowanie dolnej czê�ci pa-
leniska przed korozj¹ i erozj¹, poniewa¿ w tym miejscu

wystêpuje najwiêksza koncentracja materia³u inertnego
i mocno redukcyjna atmosfera.

System dystrybucji powietrza. Powietrze do kot³a po-
dawane jest dwoma wentylatorami: powietrza pierwotne-
go oraz wtórnego (poprzez obrotowy podgrzewacz powie-
trza). Powietrze pierwotne s³u¿¹ce do fluidyzacji materia³u
wype³niaj¹cego komorê paleniskow¹ doprowadzane jest do
skrzyni powietrznej, a nastêpnie przez dyszki w dnie dy-
szowym do komory paleniskowej.

Dno dyszowe

Powietrze wtórne dostarczane na trzech ró¿nych wy-
soko�ciach leja komory paleniskowej zapewnia atmosferê
redukcyjn¹ w dole komory paleniskowej oraz dopalanie cz¹-
stek paliwa w górnej; zapewnia utrzymanie sta³ej tempera-
tury (oko³o 850�870°C) w ca³ej komorze paleniskowej,
a przez to zabezpiecza przed powstawaniem nadmiernych
ilo�ci NOx. W cztery z o�miu dolnych dysz powietrza wtór-
nego wbudowane s¹ lance olejowe. Powietrze dla potrzeb
tego rejonu pobierane jest z nitki gor¹cego powietrza pier-
wotnego. Na górnym poziomie powietrza wtórnego zabu-
dowano 14 dysz powietrza.

System odprowadzenia popio³u z komory palenisko-
wej. Nadmiar popio³u w komorze paleniskowej odprowa-
dzany jest z komory paleniskowej do dwóch sch³adza-
czy popio³u poprzez rury zsypowe oraz cztery podajniki
zgrzeb³owe ch³odzone wod¹ i sch³adzany do temp. ok.
400�450°C. Sch³odzony czê�ciowo gruboziarnisty popió³
odprowadzany jest podajnikami �limakowymi ch³odzonymi
wod¹. W podajnikach tych nastêpuje dalsze sch³odzenie
popio³u do temperatury ok. 120°C. Natomiast mniejsze
ziarna popio³u s¹ w oddzielaczu porywane przez powietrze
i spaliny recyrkulacyjne i nawracane z powrotem do komo-
ry paleniskowej.

Dalej popió³ gruboziarnisty odprowadzany jest (po wstêp-
nym przesianiu), pomp¹ zbiornikow¹ czê�ciowo do zbiornika
retencyjnego (lub na sk³adowisko popio³u), a czê�ciowo bez-
po�rednio do zbiornika materia³u inertnego przy kotle (w celu
uzupe³niania z³o¿a lub do nastêpnych rozruchów kot³a).

3
n

3
n
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System recyrkulacji spalin. W systemie tym pracuj¹ dwa
ró¿ne wentylatory recyrkulacyjne, z czego jeden przezna-
czony jest do recyrkulacji spalin do dolnej skrzyni powie-
trza pod komor¹ paleniskow¹, a drugi � do recyrkulacji
spalin do sch³adzacza popio³u. Spaliny do recyrkulacji po-
bierane s¹ zza wentylatora wyci¹gowego. Celem recyrku-
lacji spalin jest umo¿liwienie odpowiedniego sch³odzenia
odprowadzanego popio³u bez zaburzania w³a�ciwego roz-
dzia³u powietrza w kotle i utrzymanie odpowiedniej prêd-
ko�ci fluidyzacji w palenisku przy ni¿szych obci¹¿eniach,
bez konieczno�ci nadmiernego podnoszenia nadmiaru po-
wietrza.

System doprowadzenia paliwa i sorbentu. System do-
prowadzenia paliwa sk³ada siê z czterech bunkrów wêgla
surowego z jednym wylotem ka¿dy. W przestrzeni po pi¹-
tym � �rodkowym bunkrze zabudowano zbiornik przyko-
t³owy kamienia wapiennego. Z bunkrów wêgiel o odpo-
wiedniej granulacji przenoszony jest do kot³a przez cztero-
stopniowy system podajników i dozowników celkowych.
Wêgiel z podajnika celkowego wprowadzany jest do rury
zsypowej popio³u pomiêdzy syfonem a komor¹ palenisko-
w¹. Podajnik celkowy s³u¿y równie¿ jako �luza zabezpie-
czaj¹ca przed przedostawaniem siê spalin z komory paleni-
skowej do podajników wêgla znajduj¹cych siê przed nim.
Do podajników wêgla doprowadzone jest powietrze zapo-
rowe.

System dozowania kamienia wapiennego sk³ada siê ze
zbiornika przykot³owego, zbiornika wyrównawczego, po-
dajników �limakowych i e¿ektorów. Do e¿ektorów dopro-
wadzone jest sprê¿one zimne powietrze transportuj¹ce
kamieñ wapienny do rury zsypowej popio³u pomiêdzy sy-
fon popio³owy a komorê paleniskow¹. Ka¿da rura zsypowa
zasilana jest indywidualnie.

System wodno-parowy. System wodno-parowy sk³ada
siê z podgrzewacza wody, parownika, przegrzewacza pary
�wie¿ej i przegrzewacza pary wtórnej. Woda z podgrzewa-
cza o temperaturze ok. 310°C odprowadzana jest do wal-
czaka. System parownika sk³ada siê z walczaka, rur opa-
dowych, rur ekranowych i rur ³¹cz¹cych. Walczak usytu-
owany jest nad przedni¹ �cian¹ komory paleniskowej. Cztery
g³ówne rury opadowe zasilaj¹ �ciany komory paleniskowej.
Parownik stanowi¹ �ciany membranowe komory palenisko-
wej, �ciany dzia³owe oraz �ciana sitowa dna dyszowego.
�ciany tylna i przednia komory paleniskowej stanowi¹ rów-
nie¿ jej strop.

Para z walczaka doprowadzona jest do górnego ko-
lektora �ciany przedniej drugiego ci¹gu. Dalej para prze-
p³ywa przez �ciany boczne, �cianê tyln¹ i strop drugiego
ci¹gu, a nastêpnie przez rury wieszakowe. Kolejnym eta-
pem przep³ywu pary jest przegrzewacz konwekcyjny zabu-
dowany w postaci wê¿ownic umieszczonych w II ci¹gu
nad przegrzewaczem wtórnym I stopnia i podgrzewaczem
wody.

Nastêpnie para przep³ywa do przegrzewacza II stopnia,
tj. dziesiêciu grodzi zbudowanych z rur typu Double Super
Omega i umieszczonych w komorze paleniskowej równole-
gle do �cian bocznych.

Ostatnim, trzecim stopniem przegrzewacza jest prze-
grzewacz wylotowy � wê¿ownice umieszczone w drugim
ci¹gu w jego górnej czê�ci.

Pomiêdzy przegrzewacz konwekcyjny a przegrzewacz
grodziowy oraz pomiêdzy przegrzewacz grodziowy i wylo-
towy zabudowano wtryskowe sch³adzacze pary. Pierwszy
sch³adzacz jest dwudyszowy, drugi � jednodyszowy. Re-
gulacja wtrysków realizowana jest przez zawory o liniowej
charakterystyce regulacji.

Przegrzewacz pary wtórnej I stopnia (konwekcyjny) za-
budowany jest nad podgrzewaczem wody, a pod prze-
grzewaczem pary �wie¿ej I stopnia. Nastêpnie para wtór-
na przep³ywa do przegrzewacza II stopnia, z³o¿onego
z dziesiêciu grodzi, zbudowanych z rur typu Double Super
Omega i umieszczonych w komorze paleniskowej równo-
legle do �cian bocznych nad grodziami pary �wie¿ej jako
ostatni stopieñ przegrzewacza pary wtórnej. Pomiêdzy
oboma przegrzewaczami pary wtórnej zabudowano wtry-
skowy sch³adzacz pary. Dodatkowo przewidziano awaryj-
ny wtryskowy sch³adzacz na dolocie do przegrzewacza
pary wtórnej.

Operacja podniesienia walczaka
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Podgrzewacz powietrza g³ówny. Zdecydowano siê na
rzadziej stosowane w kot³ach fluidalnych rozwi¹zanie,
mianowicie zastosowanie obrotowego, regeneracyjnego
podgrzewacza powietrza typu Ljungstroem. W porów-
naniu z podgrzewaczem rurowym charakteryzuje siê on
mniejszymi oporami przep³ywu czynników, lecz przyczy-
nia siê do przyssania powietrza do spalin. W celu ogra-
niczenia przecieków powietrza zastosowano specjalny
typ podgrzewacza obrotowego czterosektorowego z wy-
dzielonym sektorem dla powietrza pierwotnego, oddzie-
lonym od sektora spalin dwoma sektorami powietrza
wtórnego. Ca³o�æ zamkniêta jest w obudowie, która dziêki
rozbudowanemu systemowi uszczelnieñ zapewnia oddzie-
lenie strumienia spalin i powietrza od siebie oraz od oto-
czenia. Opory przep³ywu powietrza i spalin wynosz¹
ok. 1200 Pa.

System uszczelnieñ

Zadaniem tego systemu jest ograniczenie do minimum
przecieków powietrza do spalin. Zastosowano aktywne
uszczelnienia promieniowe z ruchomymi skrzyd³ami uszczel-
niaj¹cymi, których po³o¿enie wzglêdem wirnika (tj. szczeli-
ny miêdzy skrzyd³ami a ta�mami uszczelniaj¹cymi) jest
ustalane z pomoc¹ si³owników elektrycznych z dok³adno-
�ci¹ pozycjonowania 0,5 mm. Zadaniem uszczelnieñ pro-
mieniowych jest oddzielenie skrzyd³ami sektorów przep³y-
wu ró¿nych mediów (spalin, powietrza wtórnego i powie-
trza pierwotnego).

Oprócz tego zastosowano nastêpuj¹ce uszczelnienia
bierne:
� uszczelnienie obwodowe (ukierunkowanie przep³ywu

mediów przez elementy grzejne podgrzewacza),
� uszczelnienie osiowe (ograniczenie przecieków wtórnych

� w przestrzeni miêdzy p³aszczem wirnika a obudow¹
podgrzewacza),

� uszczelnienie wzd³u¿ne (zamkniêcie przestrzeni miê-
dzy ruchomym skrzyd³em uszczelnienia promieniowe-
go a obudow¹ podgrzewacza � ograniczenie zapylenia
skrzyde³ uszczelnienia promieniowego),

� uszczelnienie boczne (ograniczenie zapylenia skrzyde³
uszczelnienia osiowego,

� uszczelnienie wa³ów wirnika (w miejscu wyprowa-
dzenia wa³ów przez obudowê podgrzewacza do ³o¿ysk).

Wentylator spalin
Typ: promieniowy
Wydajno�æ 206 kg/s
Sprê¿ 4715 Pa
Moc silnika 2300
Sprawno�æ ok. 85%

Wentylatory powietrza. Ca³e powietrze doprowadzo-
ne do komory paleniskowej bêdzie podzielone na dwie
grupy.

1. Powietrze pierwotne � doprowadzane do skrzyni po-
wietrznej komory paleniskowej (dno dyszowe), pe³ni¹-
ce jednocze�nie czynnika fluidyzacyjnego. Jego ilo�æ
wynosi 50% ca³ej ilo�ci powietrza dostarczanego do
kot³a (dla pe³nego obci¹¿enia) � z mo¿liwo�ci¹ zwiêk-
szenia do 65%. Powietrze wtórne � uzupe³nienie ilo�ci
utleniacza w komorze paleniskowej (bezpo�rednio po-
nad dnem dyszowym jest niedomiar powietrza) i za-
pewnienie równomiernego wypalania siê paliwa na ca-
³ej wysoko�ci komory. W ten sposób zapewniona jest
stosunkowo niska temperatura spalania 800�900°C
gwarantuj¹ca nisk¹ emisjê NOx. Udzia³ powietrza wtór-
nego w ca³ym powietrzu dostarczonym do kot³a wyno-
si ok. 30�35%. Doprowadzenie powietrza wtórnego
jest zorganizowane na kilku poziomach.

2. Powietrze, którego ilo�æ pozostaje sta³a dla ró¿nych
obci¹¿eñ kot³a. W sk³ad tej grupy wchodzi:
� powietrze do sch³adzacza popio³u,
� powietrze do transportu kamienia wapiennego,
� powietrze fluidyzacyjne do syfonu popio³owego,
� powietrze fluidyzacyjne do odprowadzenia popio³u

z komory paleniskowej.

Praktycznie ka¿dy rodzaj powietrza z tej grupy jest
brany z osobnego urz¹dzenia (dmuchawy lub sprê¿arki).
Grupa ta stanowi niewielk¹ czê�æ (4�5%) ca³ej ilo�ci po-
wietrza dostarczanego do kot³a.

Kocio³ jest wyposa¿ony w:
� wentylator powietrza wtórnego,
� wentylator powietrza pierwotnego,
� wentylatory powietrza do oddzielaczy.

Dmuchawy powietrza. Kocio³ jest wyposa¿ony w na-
stêpuj¹ce dmuchawy powietrza:
l do transportu kamienia wapiennego,
l do fluidyzacji syfonów,
l do transportu popio³u lotnego z II ci¹gu.

Instalacja sorbentu. Pod zasobnikiem umieszczony jest
podajnik celkowy, a pod nim zbiornik po�redni s³u¿¹cy do
spulchnienia i równomiernego rozdzielenia sorbentu przed
jego podaniem na dozowniki �limakowe.

Dozowniki �limakowe, które posiadaj¹ bezstopniowo
regulowane obroty wspó³pracuj¹ z automatycznym uk³a-
dem kontroli poziomu emisji SO2 i w zale¿no�ci od po-
trzeb dozuj¹ sorbent do instalacji pneumatycznego trans-
portu.

Instalacja materia³u inertnego. Do pierwszego zasy-
pania leja komory paleniskowej u¿yty jest piasek, a pó�niej
w trakcie pracy kot³a materia³ inertny uzyskiwany jest po-
przez odpowiedni przesiew popio³u ze z³o¿a. Pojemno�æ
zasobnika materia³u inertnego jest wystarczaj¹ca do pierw-
szego zasypania kot³a.

STRONA
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Rozruch i odstawienie kot³a. Rozruch kot³a ze stanu zim-
nego przewidziano z zalanym walczakiem. Inny system pa-
leniska oraz du¿a ilo�æ ceramicznego obmurza wymagaj¹
innej technologii rozpalania. Sposób rozruchu kot³a zale¿y
od stanu termicznego kot³a, a wiêc od temperatury panu-
j¹cej w z³o¿u i parametrów systemu parowo-wodnego.

Je�li temperatura z³o¿a jest ni¿sza od ok. 570°C, to
proces rozpalania wymaga przewietrzania kot³a (trzykrot-
na wymiana ca³ego powietrza w palenisku i kana³ach, przy
nieruchomym z³o¿u), przy pomocy wentylatorów powie-
trza wtórnego, wentylatora ci¹gu. Podczas odstawienia do
stanu zimnego wentylatory ci¹gu, powietrza pierwotnego
pozostaj¹ w ruchu a¿ do osi¹gniêcia temp. z³o¿a poni¿ej
400°C. Przy odstawieniu kot³a do gor¹cej rezerwy wenty-
lator powietrza wtórnego i ci¹gu pozostaj¹ w ruchu przez
czas 5�20 min.

Przy awaryjnym odstawieniu kot³a z powodu nieszczel-
no�ci lub awarii jednego z podstawowych urz¹dzeñ kot³a
nale¿y prowadziæ nieprzerwanie proces fluidyzacji z³o¿a,
a¿ do jego usuniêcia z komory paleniskowej poprzez sch³a-
dzacze popio³u.

Turbina

Ogólna charakterystyka

Turbina zosta³a zaprojektowana zgodnie z OSIWZ m.in.
w celu spe³nienia wymagañ UCPTE. W zakresie bloku ener-
getycznego zalecenia UCPTE s¹ nastêpuj¹ce:

� szybko�æ zmian mocy w zakresie od 30 do 100% ob-
ci¹¿enia, powinna wynosiæ co najmniej 4% mocy na
minutê,

� turbina nie mo¿e byæ wra¿liwa na skokowe zmiany mocy
z prêdko�ci¹ 2,5% w czasie 5 sekund, a przyrosty mocy
5% bêd¹ mo¿liwe w czasie 30 sekund,

� czas rozruchu turbiny ze stanu gor¹cego (tj. po czasie
postoju krótszym ni¿ 8 godzin) do pe³nego obci¹¿enia
nie mo¿e przekraczaæ jednej (1) godziny,

� czas rozruchu turbiny ze stanu ciep³ego (po postoju
50 godzin) do pe³nego obci¹¿enia nie mo¿e przekra-
czaæ dwóch (2) godzin,

� czas rozruchu turbiny ze stanu zimnego (postój powy-
¿ej 50 godzin) do pe³nego obci¹¿enia nie przekroczy
trzech (3) godzin.
Przewidywany czas pracy (¿ywotno�æ) turbiny z insta-

lacjami pomocniczymi powinien wynosiæ co najmniej
200 000 godzin przy rocznym czasie wykorzystania mocy
zainstalowanej 7000 h/a.

Podstawowe cechy turbiny

Turbina na podwy¿szone parametry pary 156 bar, 556/
/556°C, do pracy po�lizgowej.

Dwukad³ubowa turbina parowa sk³ada siê z czê�ci
wysokoprê¿nej WP oraz ze zintegrowanej czê�ci �rednio
i niskoprê¿nej SP/NP; dziêki kompaktowej budowie czê�ci
SP/NP uzyskano zmniejszenie d³ugo�ci zespo³u, co zosta³o
wykorzystane na umieszczenie przed turbin¹ uk³adu olejo-
wego.

O³opatkowanie reakcyjne, spawany wirnik czê�ci SP/NP;
zintegrowane komory zaworowe odcinaj¹co-regulacyjne WP
i SP, zabudowane na kad³ubach.

Mo¿liwo�æ pracy ciep³owniczo-kondensacyjnej (czê�æ
pary upustowej zasila podgrzewacze ciep³ownicze i pod-
grzewacz ciep³ej wody u¿ytkowej).

Szybkie, w pe³ni kontrolowane rozruchy. Ca³kowite zrzuty
mocy (do potrzeb w³asnych), przy zastosowaniu szybkich,
wysokowydajnych (100%) by-passów turbiny WP i SP-NP.

Turbina przystosowana jest do suszenia i studzenia po-
wietrznego.

Podstawowe dane techniczne

Typ 16CK145

Prze³yk 116,6 kg/s

Moc elektryczna nominalna 152,7 MW

Parametry pary przed zaworami

szybkozamykaj¹cym WP 15,6 MPa(a)/556°C

Parametry pary wtórnie przegrzanej

na wlocie do czê�ci SP 3,67 MPa(a)/556°C

Temp. wody zasilaj¹cej kocio³ 250°C

Kad³uby. Czê�æ WP, ze wzglêdu na wysok¹ temperatu-
rê, jest dwupow³okowa. Kad³ub wewnêtrzny WP ma pio-

Monta¿ kot³a bloku 1
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now¹ p³aszczyznê podzia³u i jest podparty w osi
poziomej turbiny. Konstrukcja podparæ kad³uba
wewnêtrznego umo¿liwia kompensacjê wyd³u-
¿eñ wzglêdnych obu kad³ubów. Czê�æ SP jest
równie¿ dwupow³okowa. Kad³ub czê�ci NP jest
spawany, przykrêcany w p³aszczy�nie pionowej
do czê�ci SP. Wylot pary do skraplacza � od
do³u. W czê�ci NP mie�ci siê obejma ³opatkowa.

Kad³uby i obejmy (oprócz kad³uba wewnêtrz-
nego WP, zamykanego przy pomocy pier�cieni
skurczowych) skrêcone s¹ ze sob¹ �rubami po-
dzia³owymi o naci¹gu hydraulicznym. Wstêpnie
naprê¿one �ruby podzia³owe zapewniaj¹ szczel-
no�æ bez zastosowania dodatkowych uszczel-
nieñ. Kad³ub WP podparty jest w p³aszczy�nie
podzia³u na stojaku przednim i stojaku �rod-
kowym, natomiast zintegrowana czê�æ SP/NP
jest podparta na stojaku �rodkowym oraz bez-
po�rednio na fundamencie.

Wirniki. Wirnik WP jest pe³nokuty, wirnik SP/NP � spa-
wany. Wirniki po³¹czone s¹ ze sob¹ przy pomocy sprzêgie³
sztywnych z tulejami rozprê¿nymi.

Uk³ad przep³ywowy. Uk³ad przep³ywowy czê�ci WP
mie�ci siê w kad³ubie wewnêtrznym. Nie ma tu stopnia
regulacyjnego, a wlot pary do KWP jest spiralny, po-
dobnie � do KSP. O³opatkowanie czê�ci SP równie¿
mie�ci siê w kad³ubie wewnêtrznym i podzielone jest
na grupy (ze wzglêdu na upusty). W czê�ci NP ³opatki
zamkniête s¹ w obejmie. Zastosowane o³opatkowanie,
typu reakcyjnego, oparte na 80-letnim do�wiadczeniu
ABB (techniki badawczo-rozwojowe z zastosowaniem
nowoczesnych programów komputerowych i procedur
testuj¹cych) zapewnia wysok¹ sprawno�æ turbiny.

D³awnice. Pomiêdzy wirnikiem a kad³ubem turbiny za-
instalowane s¹ d³awnice z uszczelnieniami labiryntowymi.

�rodkowa komora d³awnicy jest po³¹czona z systemem pary
uszczelniaj¹cej o ci�nieniu nieznacznie wy¿szym od atmos-
ferycznego. Zewnêtrzna komora d³awnicy po³¹czona sy-
stemem odsysania pary i powietrza do kondensatora pary
z d³awnic, gdzie panuje lekkie podci�nienie, wytwarzane
przez wentylatory pary z d³awnic.

U³o¿yskowanie. Linia wa³ów turbiny podparta jest na
trzech ³o¿yskach hydrodynamicznych (z których �rodko-
we jest oporowo-no�ne). Dla odci¹¿ania ³o¿ysk przy rozru-
chu i przy niskich obrotach turbiny zastosowano uk³ad ole-
ju lewarowego o wysokim ci�nieniu. W stojakach przed-
nim i �rodkowym zastosowano pojedyncze ³o¿yskowanie.
Zapewnia ono spokojn¹ pracê podczas rozruchu i przy
zmianach obci¹¿enia oraz zmniejsza moc tarcia uk³adu ³o-
¿yskowania.

W stojaku przednim mie�ci siê ³o¿ysko no�ne i pompa
olejowa, w stojaku �rodkowym � ³o¿ysko oporowo-no�ne
i obracarka, a w stojaku tylnym � ³o¿ysko no�ne. Stojaki
przedni i �rodkowy ustawione s¹ na p³ytach fundamento-
wych umo¿liwiaj¹cych realizacjê wyd³u¿eñ cieplnych tur-
bozespo³u. Ustawienie stojaka wzglêdem kad³uba turbiny
realizowane jest poprzez kliny, które umo¿liwiaj¹ swobod-
ne przemieszczanie siê w p³aszczy�nie pionowej. Zastoso-
wane rozwi¹zanie zapewnia swobodne przemieszczanie
stojaków w kierunku osiowym. Stojak tylny jest ustawio-
ny na sta³e. P³yty fundamentowe stojaków s¹ zamocowa-
ne �rubami fundamentowymi i umo¿liwiaj¹ ustawienie sto-
jaka w pionie. Punkt sta³y turbiny znajduje siê w osi wylotu
do kondensatora.

Obracarka napêdzana jest przez silnik hydrauliczny, do
którego doprowadzony jest olej z osobnej pompy olejowej.
Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ rêcznego obracania wirnika za po-
moc¹ rêcznej pompki hydraulicznej umieszczonej w stojaku.

STRONA

Monta¿ wirnika turbiny
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Uk³ad zasilania turbiny par¹ �wie¿¹ sk³ada siê z zaworów
odcinaj¹cych i zaworów regulacyjnych. Zawory te zabudowa-
ne s¹ w komorach zaworowych odcinaj¹co-regulacyjnych,
mocowanych do kad³uba zewnêtrznego. Uk³ad zasilania par¹
przegrzan¹ sk³ada siê z klap odcinaj¹cych i zaworów regula-
cyjnych, tak¿e zabudowanych w komorach zaworowych. S¹
one przykrêcane bezpo�rednio do kad³uba zewnêtrznego SP.
Komory zaworowe s¹ podparte na fundamencie. Zawory od-
cinaj¹ce i regulacyjne wyposa¿one s¹ w indywidualne hy-
drauliczne serwomotory napêdowe. W uk³adzie zasilania WP
nie ma stopnia regulacyjnego. Rozwi¹zanie zasilania jest opty-
malne dla przyjêtej regulacji po�lizgowej. Zawory odcinaj¹ce
WP sterowane s¹ indywidualnymi serwomotorami dwupo³o-
¿eniowymi. Zawory regulacyjne SP s¹ odci¹¿one, jednosie-
dziskowe. Serwomotory s¹ jednostronnego dzia³ania, otwie-
rane olejem, a zamykane sprê¿yn¹. Zawory szybkozamykaj¹-
ce SP s¹ typu klapowego, napêdzane indywidualnymi serwo-
motorami dwupo³o¿eniowymi, sterowanymi przez uk³ad za-
bezpieczeñ turbiny. W przypadku nieprawid³owych warunków
pracy oba zawory regulacyjne i zawory szybkozamykaj¹ce od-
cinaj¹ dop³yw pary jednocze�nie (podwójne zabezpieczenie).
Charakterystyka zaworów regulacyjnych � liniowa.

Czasy otwarcia/zamkniêcia zaworów:
� szybkozamykaj¹cych WP 11/0,1 s
� szybkozamykaj¹cych SP 25/0,6 s
� regulacyjnych WP 6/0,25 s
� regulacyjnych SP 8/0,25 s

Komory zaworowe, zarówno WP jak i SP zabudowane
s¹ na kad³ubach, co eliminuje ruroci¹gi przepustowe.

Uk³ad kondensacji, w którym zastosowano nowy skra-
placz, konstrukcji ABB, charakteryzuje siê szereg zalet,
a mianowicie:
� wysoki wspó³czynnik przenikania ciep³a,
� dobre odpowietrzenie pêczka rurowego,
� brak ryzyka korozji amoniakalnej przy zastosowaniu ru-

rek miedziano-niklowych,
� dna sitowe � platerowane po stronie wodnej materia-

³em odpornym na korozjê, a pozosta³e powierzchnie we-
wn¹trz komór wodnych � zabezpieczone specjaln¹ po-
w³ok¹ ochronn¹, zabezpieczenie antykorozyjne uzupe³-
niaj¹ wbudowane anody.

� brak przech³odzenia kondensatu i niskie stê¿enie tlenu,
� optymalne odgazowanie wody uzupe³niaj¹cej,
� równomierne obci¹¿enie par¹ przy zrzucie pary oraz w przy-

padku czê�ciowego wy³¹czenia pomp wody obiegowej,
� wysoka szczelno�æ skraplacza po stronie wodnej i parowej,
� ma³e straty ci�nienia wody ch³odz¹cej i jednorodny prze-

p³yw przez rurki,
� dobre warunki inspekcji skraplacza.

Do ci¹g³ego czyszczenia rurek skraplacza zastosowano
instalacjê Tapproge, wzbogacon¹ o filtr samop³ucz¹cy.

Uk³ad pró¿niowy. Do wytwarzania i utrzymywania pró¿-
ni w skraplaczu turbiny zastosowano pompy pró¿niowe.

S¹ to wysokosprawne pompy firmy Nash o niskim zu¿yciu
energii na potrzeby w³asne.

Uk³ad regeneracji. Turbina zosta³a zaprojektowana tak, aby
wykorzystaæ istniej¹cy uk³ad regeneracji (po jego wyremon-
towaniu). Dziêki temu te¿ zachowano ostatni podgrzewacz
wody zasilaj¹cej, który pracuje jako ch³odnica pary upusto-
wej z KWP, co korzystnie wp³ywa na sprawno�æ obiegu.

Uk³ad regulacji. Zastosowano uk³ad regulacji EHR (elek-
trohydrauliczny), spe³niaj¹cy warunki IEC. Funkcje po-
miarowo-kontrolne i regulacyjne realizowane s¹ przez apara-
turê elektroniczn¹, a funkcje wykonawcze przez urz¹dzenia
hydrauliczne. Zmiana sygna³ów elektrycznych na hydrauliczne
odbywa siê w przetwornikach elektrohydraulicznych.

Zastosowany EHR zapewnia:
l automatyczny nabór obrotów w trakcie uruchomienia

turbiny, z nastawialnym przyrostem obrotów w czasie
i szybkim przej�ciem obrotów krytycznych,

l automatyczn¹ synchronizacjê z sieci¹ sztywn¹ po pod-
³¹czeniu regulatora do urz¹dzenia synchronizuj¹cego,

l nadrzêdno�æ regulatora obrotów nad pozosta³ymi regu-
latorami w przypadku nadmiernego wzrostu obrotów,

l ca³kowit¹ zwy¿kê obrotów po zrzucie pe³nego obci¹¿e-
nia: <10% obrotów nominalnych,

l podanie sygna³u na wy³¹czenie turbiny po przekroczeniu
obrotów dopuszczalnych.
Uk³ad regulacji wyposa¿ony jest w:

n parowy ogranicznik mocy (ogranicznik minimalnego
ci�nienia pary �wie¿ej oraz gradientu spadku ci�nienia),

n pró¿niowy ogranicznik mocy (ogranicznik maksymalne-
go ci�nienia na wylocie z turbiny),

n ogranicznik przyspieszenia (ograniczaj¹cy maks. przyrost
obrotów po zrzucie obci¹¿enia)

oraz podstawowe zespo³y uk³adu zabezpieczeñ:
n rêczny wy³¹cznik turbiny,
n elektroniczny regulator bezpieczeñstwa.

Uk³ad olejowy podaje olej do ³o¿ysk turbiny i generato-
ra, silnika hydraulicznego obracarki i serwomotoru obra-
carki, uk³adu regulacji i zabezpieczeñ oraz do uk³adu lewa-
rowego. Wyposa¿ony jest w:
� pompê g³ówn¹ oleju smarnego napêdzana przez prze-

k³adniê z wa³u turbiny,
� dwie pompy oleju roboczego (robocz¹ i rezerwow¹),
� pompê pomocnicz¹ oleju smarnego,
� pompê awaryjn¹ oleju smarnego (z silnikiem pr¹du sta-

³ego),
� pompê oleju zasilaj¹cego obracarkê,
� pompê oleju lewarowego,
� filtry olejowe,
� akumulator hydrauliczny,
� system grzania oleju,
� olejooddzielacz,
� wentylator oparów olejowych ze zbiornika.
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Wymienione urz¹dzenia (oprócz pompy g³ównej oleju,
która zabudowana jest w bloku przednim turbiny) umiesz-
czone s¹ na zwartym stanowisku olejowym. Stanowisko to,
wraz g³ównym zbiornikiem oleju smarnego, usytuowane jest
z przodu turbiny w specjalnym pomieszczeniu obudowanym
¿elbetowymi �cianami, co pozwala spe³niæ najwy¿sze wy-
magania przeciwpo¿arowe. Na uwagê zas³uguje zastosowa-
nie akumulatora hydraulicznego, który stabilizuje ci�nienie
oleju w momentach prze³¹czeñ pomp olejowych.

AKPiA. Pomiary turbinowe obejmuj¹ nastêpuj¹ce para-
metry:
n temperatury metalu i pary w obrêbie kad³ubów turbiny

i ruroci¹gów za zaworami regulacyjnymi,
n temperatury metalu ³o¿ysk no�nych i klocków oporowych,
n temperatury oleju na sp³ywach z ³o¿ysk,
n ci�nienie pary dolotowej, ci�nienia pary upustów i ci�nie-

nie pary wylotowej,
n ci�nienie oleju w uk³adzie regulacji oraz w uk³adzie oleju

smarnego,
n prêdko�æ obrotow¹ wirników turbozespo³u,
n drgania bezwzglêdne ³o¿ysk,
n drgania wzglêdne wirników,
n przesuw osiowy wirników,
n wyd³u¿enie bezwzglêdne kad³ubów,
n wyd³u¿enie wzglêdne wirników,
n po³o¿enie zaworów regulacyjnych.

gramowalnego systemu automatyki ABB ADVANT. Regu-
lator TURBOTROL 8 spe³nia wszystkie krajowe i miêdzy-
narodowe wymagania stawiane uk³adom regulacji turbin
w zakresie szybko�ci dzia³ania, czu³o�ci regulacji i nieza-
wodno�ci. Zastosowanie uk³adu regulacji elektrohydraulicz-
nej z regulatorem TURBOTROL 8 zapewnia:
� du¿¹ dok³adno�æ regulacji,
� du¿¹ niezawodno�æ uk³adu regulacji, a przez to zwiêk-

szenie bezpieczeñstwa ruchu turbozespo³u,
� proste powi¹zanie uk³adu regulacji turbiny z innymi uk³a-

dami regulacji bloku,
� dok³adne dopasowanie regulatorów do charakterystyk

obiektu,
� udzia³ turbozespo³u w regulacji pierwotnej i wtórnej

systemu elektroenergetycznego,
� zwiêkszenie informacji o turbozespole pokazywanych

operatorowi,
� znaczne zmniejszenie ilo�ci zespo³ów hydraulicznych w

uk³adzie regulacji.
System ADVANT jest wyposa¿ony we wszystkie mo-

du³y potrzebne do komunikacji z systemem ABB PROCON-
TROL P. Mo¿liwa jest tak¿e komunikacja z innymi systema-
mi automatyki posiadaj¹cymi protokó³ komunikacji szere-
gowej MODBUS, a tak¿e z systemem Telepherm firmy Sie-
mens. Cyfrowy regulator TURBOTROL 8 jest regulatorem
redundowanym w pe³nym zakresie swoich funkcji (dwa
sterowniki programowalne).

Regulator turbiny TURBOTROL 8 umo¿liwia wybór spo-
sobu rozruchu turbiny: rozruch rêczny/automatyczny.

Rozruch turbozespo³u. Turbozespó³ przystosowany jest
do rozruchu z parametrów po�lizgowych. Zastosowanie Bloku
Ograniczeñ Termicznych (BOT) umo¿liwia szybki rozruch oraz
szybkie zmiany obci¹¿enia turbozespo³u przy zachowaniu
bezpiecznego poziomu naprê¿eñ termicznych najbardziej
obci¹¿onych elementów. Efektem jego dzia³ania jest wiêk-
sza ¿ywotno�æ turbiny oraz zmniejszenie kosztów remon-
tów. Turbozespó³ umo¿liwia osi¹gniêcie maksymalnej dys-
pozycyjno�ci bez jakichkolwiek dodatkowych ograniczeñ.

Zrzuty obci¹¿enia. Turbozespó³ jest przystosowany
do wszelkich zrzutów obci¹¿eñ, a¿ do zrzutu z pe³nego
obci¹¿enia na potrzeby w³asne, dziêki zastosowaniu stacji
rozruchowo-zrzutowych RS1 (na obej�ciu korpusu WP)
i RS2 (na obej�ciu korpusu SP-NP). S¹ to stacje szybkie �
o czasie otwarcia 3 s i o 100-procentowej wydajno�ci. Mo¿-
liwy jest tak¿e zrzut mocy do pracy w systemie wydzie-
lonym (wyspowym) dziêki dzia³aniu regulatora prêdko�ci,
wspomaganemu przez ogranicznik przyspieszenia.

Remonty generalne. Zastosowane rozwi¹zania kon-
strukcyjne oraz mo¿liwo�ci kontrolno-porównawcze po-
zwalaj¹ wyd³u¿aæ okresy miêdzyremontowe do 8�12 lat.

q
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Turbina wyposa¿ona jest w elektroniczny regulator TUR-
BOTROL 8 (ADVANT). Szafa regulatora zawiera: regulator
turbiny, blok ograniczeñ termicznych, elektroniczny regula-
tor bezpieczeñstwa, uk³ad zabezpieczeñ turbiny, regulator
obej�cia NP, uk³ad zabezpieczeñ obej�cia NP, uk³ad do
�uzbrojenia� zabezpieczeñ i otwarcia zaworów odcinaj¹-
cych turbiny, uk³ad do automatycznych prób uk³adu zabez-
pieczeñ turbiny.

Cyfrowy regulator turbiny TURBOTROL 8 jest nowym
produktem grupy ABB dla turbin parowych. Jest on spe-
cjalizowanym elementem nowoczesnego, swobodnie pro-
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Elektryczne uk³ady zasilania i regulacji prêdko�ci obrotowej

Wraz z poszczególnymi etapami modernizacji realizo-
wano w Elektrowni Siersza przynale¿ne im elektryczne
uk³ady zasilania. Ze wzglêdu na d³ugi okres eksploatacji
urz¹dzeñ elektrycznych podejmowano decyzje o sukcesyw-
nej ich modernizacji lub wymianie na bardziej nowoczesne
i niezawodne. Obecnie trwa modernizacja bloku 1 i 2, pole-
gaj¹ca na ca³kowitej wymianie kot³a, turbiny, generatora
i przynale¿nych im uk³adów elektrycznych.

W niniejszym artykule przedstawiono stan aktualny
uk³adu elektrycznego Elektrowni Siersza z uwzglêdnieniem
modernizowanych bloków 1 i 2.

Generatory

Dla bloku 1 zainstalowano nowy generator pr¹du
przemiennego, trójfazowy z ch³odzeniem powietrznym
o moc znamionowej 152,7 MW (190,9 MVA), napiêciu
znamionowym 15,75 kV i wspó³czynniku mocy cos ϕ
wynosz¹cym 0,8, ze wzbudzeniem statycznym, tyry-
storowym.

Dla bloku 2 przewiduje siê wymianê istniej¹cego gene-
ratora na taki sam jak dla bloku 1. Generator obecnie mon-
towany na bloku 1 jest pierwszym w Polsce generatorem
z ch³odzeniem powietrznym o tak du¿ej mocy.

Dla bloków 3�6 zainstalowano 4 generatory pr¹du prze-
miennego, trójfazowego z ch³odzeniem wodorowym o mocy
znamionowej 120 MW, napiêciu znamionowym 13,8 kV,
wspó³czynniku mocy cos ϕ 0,8, ze wzbudzeniem statycz-
nym tyrystorowym.

Transformatory blokowe

Wymianie podlegaj¹ transformatora blokowe bloku 1
i 2. Moc znamionowa nowych transformatorów dla blo-
ków 1 i 2 wynosi 190 MVA, dla bloków 3 i 6 � 120 MVA,
a dla bloków 4 i 5 � 130 MVA. Przek³adnia napiêciowa dla
transformatorów bloków 1 i 2 wynosi 125/15,75 kV, dla
bloków 3 i 6, 125/13,8 kV, a dla bloków 4 i 5, 245/13 kV.

Wyprowadzenie mocy

Wyprowadzenie mocy z bloków 1 i 2 zrealizowane
zostanie szynoprzewodem zamkniêtym typu ELPE 24/10
produkcji Elektrobudowy na napiêciu 15,75 kV, po-
przez transformatory blokowe, sk¹d liniami napowie-
trznymi do rozdzielni 110 kV. Wyprowadzenie mocy z ge-
neratorów dla bloków od 3 do 6 zrealizowane zosta³o
równie¿ szynoprzewodem produkcji Elektrobudowy na
napiêciu 13,8 kV, poprzez transformatory blokowe, sk¹d
liniami napowietrznymi
do rozdzielni 110 kV
dla bloków 3
i 6 i 220 kV dla
bloków 4 i 5.

Monta¿ generatora
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Transformatory odczepowe

Dla bloków 1 i 2 przewiduje siê transformatory o mo-
cy znamionowej 16 MVA i przek³adni napiêciowej 15,75/
/6,3 kV. Dla bloków od 3 do 5 zainstalowano transforma-
tory o mocy znamionowej 12,5 MVA i przek³adni napiêcio-
wej 13,8/6,3 kV. Na bloku 6 zainstalowany jest transfor-
mator o mocy znamionowej 16 MVA i przek³adni napiê-
ciowej 13,8/6,3 kV.

Transformatory
potrzeb w³asnych ogólnych

Potrzeby ogólne elektrowni zasilane s¹ z dwóch trans-
formatorów �TR01� i �TR02� o danych technicznych: moc
znamionowa 2×16 MVA, przek³adnia napiêciowa 110/6,3 kV;
10,5/6,3 kV. Jeden z transformatorów zasilany jest z uzwo-
jenia wyrównawczego autotransformatora �T� o mocy
znamionowej 160/160/50 MVA i zasila pierwsz¹ sekcjê
g³ównej rozdzielnicy potrzeb ogólnych 6 kV �0BCA� (�RO�).
Drugi transformator po³¹czony jest z rozdzielni¹ 110 kV
i zasila drug¹ sekcjê rozdzielnicy 6 kV �0BCA� (�RO�).

Rozdzielnice 6 kV
potrzeb w³asnych blokowych

Dla bloków 1 i 2 przewidziano wymianê istniej¹cych
rozdzielnic na nowe szafowe, os³oniête, dwucz³onowe
typu D17p produkcji Elektrobudowy, wyposa¿one w wy-
³¹czniki pró¿niowe VD4. Bloki od 3 do 6 posiadaj¹ rozdziel-
nice w wykonaniu otwartym, wyposa¿one w wy³¹czniki
ma³oolejowe z napêdem powietrznym lub silnikowym, typu
HG5; SCJ4. Rozdzielnice te by³y sukcesywnie modernizo-
wane. Zasilanie rezerwowe rozdzielni blokowych stanowi
zasilanie z g³ównej rozdzielnicy 6 kV potrzeb w³asnych
ogólnych �0BCA� (�RO�). Zasilanie to dla bloków od 3 do
6 zosta³o wykonane szynoprzewodem, a dla bloków 1 i 2
takie zasilanie jest w trakcie realizacji.

Rozdzielnice 6 kV
potrzeb w³asnych ogólnych

W zwi¹zku ze wzrostem zapotrzebowania mocy na po-
trzeby ogólne, zwi¹zanego g³ównie z budow¹ instalacji
suchego odprowadzania popio³ów oraz instalacji odsiar-
czania spalin z bloków 3 i 6, sukcesywnie rozbudowywa-
no rozdzielnice potrzeb w³asnych ogólnych. Wybudowa-
no nowe rozdzielnice 6 kV �3RO� i �RP�. Wzrost zainsta-
lowanej mocy spowodowa³ równie¿ konieczno�æ wymia-
ny starej rozdzielnicy �RO� na now¹ o wy¿szych parame-
trach technicznych. Rozdzielnicê tê (�0BCA�) zabudowa-
no na tym samym miejscu co �RO�. Wymianê przeprowa-
dzono przy utrzymaniu zasilania potrzeb w³asnych ogól-
nych bez przerw. Rozdzielnica 0BCA jest rozdzielnic¹ os³o-
niêt¹, szafow¹, dwucz³onow¹, jednosystemow¹, dwusek-

cyjn¹ typu D17p produkcji Elektrobudowy. Wyposa¿ona
jest ona w wy³¹czniki pró¿niowe VD4. Rozdzielnica ta
zasilana jest z dwóch transformatorów o mocy po 16 MVA.
Po³¹czona jest z rozdzielnicami blokowymi 6 kV dwoma
ci¹gami szynoprzewodów os³oniêtych. Rozdzielnica D17p
pod wzglêdem rozwi¹zañ konstrukcyjnych jest nowocze-
sn¹ rozdzielnic¹, charakteryzuj¹c¹ siê wysokimi parame-
trami technicznymi. Dodatkowo rozdzielnica ta zosta³a
wyposa¿ona w mikroprocesorowy system ochrony przed
skutkami dzia³ania ³uku elektrycznego, typu VAMP pro-
dukcji VAASA Elektronics. System ten pozwala na wy-
krywanie i eliminowanie ³uku z czasem 5 ms. Szybko�æ
wy³¹czenia zwarcia zale¿y praktycznie od czasu w³asne-
go wy³¹cznika. Zastosowanie tego systemu pozwoli na
zwiêkszenie bezpieczeñstwa i ograniczy znacznie skutki
zniszczeñ rozdzielnicy w przypadku powstania zwarcia.
Rozdzielnica jest wyposa¿ona w pe³ny monitoring pracy
uk³adu elektrycznego oraz system zdalnego sterowania
oparty na sterowniku IPC firmy FESTO. Dla bloków 1 i 2
zostan¹ zastosowane analogiczne rozdzielnice z takim
samym wyposa¿eniem, lecz do monitorowania pracy uk³a-
du elektrycznego wykorzystywany bêdzie system stero-
wania blokiem fiñskiej firmy Valmet nale¿¹cej do Neles
Automation Group.

Rozdzielnica �3RO� jest rozdzielnic¹ szafow¹, os³oniê-
t¹, dwucz³onow¹, typu PREM10 produkcji Elektrobudowy
wyposa¿on¹ w wy³¹czniki SCJ 4. Z kolei rozdzielnica �RP�
jest rozdzielnic¹ szafow¹, os³oniêt¹, dwucz³onow¹, typu
PREM-11 produkcji Elektrobudowy, wyposa¿on¹ w wy³¹czni-
ki SCJ 4.

Rozdzielnice g³ówne 0,4 kV
potrzeb w³asnych bloku

W ramach modernizacji bloków 1 i 2 przewidziano
wymianê g³ównych rozdzielnic 0,4 kV potrzeb w³asnych
bloku na rozdzielnice typu RNM2 produkcji Elektrobu-

STRONA

Rozdzielnica bloku 1
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dowy. S¹ to rozdzielnice dwucz³onowe z cz³onami wysuw-
nymi, w os³onie metalowej o podwy¿szonych parametrach
technicznych i parametrach Ui=1000 V, In=4000 A,
Ipk=200 kA. Rozdzielnice te stanowi¹ jeden z najnow-
szych i nowoczesnych produktów Elektrobudowy. Potrze-
by w³asne 0,4 kV bloków od 3 do 6 zasilane s¹ ze zmoder-
nizowanych rozdzielnic typu REG równie¿ produkcji Elek-
trobudowy.

Zabezpieczenia uk³adów elektrycznych

W Elektrowni Siersza dla zabezpieczeñ uk³adów elek-
trycznych �redniego napiêcia zastosowano g³ównie produkty
ZEG-Energetyka. Wcze�niej by³y to zabezpieczenia analo-
gowe, obecnie s¹ to zabezpieczenia cyfrowe najnowszej
generacji. Zabezpieczenia analogowe ZAZ zabudowano
w rozdzielnicach potrzeb w³asnych bloków od 3 do 6
i rozdzielnicy potrzeb w³asnych ogólnych �3RO� jako za-
bezpieczenia pól rozdzielnic �redniego napiêcia. Rozdziel-
nica RP jest wyposa¿ona w zabezpieczenia produkcji ABB.
W wymienionych rozdzielnicach potrzeb w³asnych ogól-
nych �0BCA� i potrzeb w³asnych bloku �1BBA01� zabudo-
wano ju¿ nowoczesne zabezpieczenia mikroprocesorowe
CZAZ produkcji ZEG-Energetyka. Równie¿ w rozdzielnicy
potrzeb w³asnych bloku 2 zabudowane bêd¹ zabezpiecze-
nia CZAZ. Zabezpieczenia te zosta³y zrealizowane na pod-
stawie procedur cyfrowego przetwarzania wykorzystuj¹-
cych warto�ci sk³adowych ortogonalnych sygna³u pomia-
rowego. Zastosowane algorytmy pozwalaj¹ na precyzyjne
wyznaczanie amplitud i warto�ci skutecznych sygna³ów
pomiarowych. Wmontowana w zabezpieczenie konsola
operatora pozwala na obs³ugê zespo³u z lokalnej klawiatu-

ry lub z komputera pod³¹czonego kablem przez z³¹cze
RS 232. W rozdzielnicach potrzeb w³asnych bloku 1 i 2
zabezpieczenia CZAZ w³¹czone zostan¹ poprzez z³¹cze
RS 485 w system komputerowy bloku. W zespo³ach reali-
zowanych jest szereg pomiarów analogowych oraz reje-
stracja zdarzeñ i zak³óceñ. Wykorzystano równie¿ mo¿li-
wo�æ wspó³pracy zabezpieczeñ z systemem ochrony prze-
ciw ³ukowej VAMP. Pozwala to na pe³ne zabezpieczenia
ca³ej rozdzielnicy z zachowaniem pe³nej selektywno�ci.

Zabezpieczenia analogowe bloku ZAZ-GT3 zastosowa-
no na blokach 1�6. Obecnie w czasie modernizacji blo-
ków 1 i 2 zabezpieczenia ZAZ-GT3 wymienione bêd¹ na
nowoczesne zabezpieczenia mikroprocesorowe CZAZ-GT
firmy ZEG-Energetyka.

Uk³ady regulacji prêdko�ci obrotowej

Trudno�ci z realizacj¹ kompleksowej automatyki spala-
nia na kot³ach OP-380 spowodowa³y konieczno�æ regulacji
wydajno�ci urz¹dzeñ technologicznych za pomoc¹ p³ynnej
zmiany prêdko�ci obrotowej silników napêdzaj¹cych te urz¹-
dzenia. Pierwszym napêdem du¿ej mocy na napiêciu >1 kV
by³a pompa zasilaj¹ca g³ówna na bloku 3. Jest to napêd
o mocy 2,5 MW wyposa¿ony w kaskadê tyrystorow¹ z sil-
nikiem pier�cieniowym.

Pozytywne do�wiadczenia z pracy tego napêdu spowo-
dowa³y podjêcie decyzji o zabudowie podobnych napêdów
pomp zasilaj¹cych na blokach 4 i 5, wentylatorach spa-
lin na blokach 3 i 4 oraz wentylatorach powietrza na blo-
ku 3. Uk³ady kaskadowe z silnikami pier�cieniowymi wy-
musza³y czêste przegl¹dy uk³adów szczotkowych, co jest
do�æ uci¹¿liwe w eksploatacji. Równie¿ ograniczony za-

kres regulacji prêdko�ci ob-
rotowej powodowa³ pewne
trudno�ci eksploatacyjne.
Dlatego dla pompy wody
zasilaj¹cej na bloku 6 zabu-
dowano ju¿ napêd zasilany
za pomoc¹ falownika tyry-
storowego, 12-pulsowego,
o mocy 3150 kVA i silnika
2,5 MW o napiêciu 3,3 kV.
Spe³nienie wymagañ eks-
ploatacyjnych oraz bezawa-
ryjna praca spowodowa³y
podjêcie decyzji o zabudo-
wie kolejnych napêdów fa-
lownikowych du¿ej mocy.

Regulacjê prêdko�ci ob-
rotowej za pomoc¹ uk³a-
dów falownikowych zasila-
nych z rozdzielnic o napiê-
ciu znamionowym 6 kV zre-
alizowano w nastêpuj¹cych
obiektach:

Widok ogólny falowników
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� w uk³adzie pompy wody zasilaj¹cej z silnikiem o mocy
2500 kW na bloku 6 zastosowany zosta³ falownik
firmy ABB typu SAMIMEGASTAR 3150 D3300,

� w uk³adzie wentylatorów spalin na bloku 6 z silnikami
o mocy 630 kW zastosowano dwa falowniki firmy
Cegelec typu GD2600,

� w Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 3 i 6 do za-
silania wentylatorów wspomagaj¹cych spalin o mocy
2300 kW zastosowano dwa falowniki SAMIMEGASTAR
3150 D3300,

� w Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 3 i 6 do za-
silania napêdów atomizerów zastosowano dwa fa-
lowniki firmy Elin typu Elvovert MX400/315C400P,
o napiêciu wyj�ciowym 380 V i pr¹dzie 617 A przy prêd-
ko�ci obrotowej silnika 8000 obr/min.

 Obecnie w ramach modernizacji bloku 1 zainstalowa-
no nastêpuj¹ce uk³ady regulacji prêdko�ci obrotowej:
� dla pompy zasilaj¹cej g³ównej o mocy 3500 kW zasto-

sowano falownik typu SAMIMEGASTAR 4350 D3300
(jest to pierwsze w Polsce rozwi¹zanie zasilania kot³a
wod¹ za pomoc¹ napêdu wysokoobrotowego o tak du-
¿ej mocy bez przek³adni mechanicznej) o mocy znamio-
nowej 4350 kVA,

� dla wentylatora powietrza pierwotnego o mocy 3550 kW
zastosowano falownik typu ACS 1013 W2-X02 o mocy
znamionowej 4250 kVA,

� dla wentylatora ci¹gu spalin o mocy 1950 kW zastoso-
wano falownik typu ACS1013 W1-S0-00 o mocy zna-
mionowej 2400 kVA,

� dla wentylatora powietrza wtórnego o mocy 1280 kW
zastosowano falownik typu ACS627-1710-6 o mocy
znamionowej 1710 kVA,

� dla wentylatora recyrkulacji spalin o mocy 355 kW za-
stosowano falownik typu ACS 627-0490-6 o mocy zna-
mionowej 490 kVA.

W uk³adach nawêglania kot³a 1 do regulacji prêd-
ko�ci obrotowej przeno�ników przewidziano falowniki
VACON, firmy Vaasa Control Oy. Analogiczne falowniki
zostan¹ zainstalowane podczas realizacji modernizacji
bloku 2.

Zarówno w uk³adach regulacji prêdko�ci obrotowej na-
pêdów o napiêciu powy¿ej 1 kV jak i napêdów o napiêciu
do 1 kV zastosowano nowoczesne uk³ady, które spe³niaj¹
ostre wymagania okre�lone Dyrektywami Rady Unii Euro-
pejskiej odno�nie do kompatybilno�ci elektromagnetycznej
i s¹ oznaczone znakiem �CE�.

Przyk³adem nowoczesnych rozwi¹zañ uk³adów regula-
cji prêdko�ci obrotowej dla napiêæ powy¿ej 1 kV w Elek-
trowni Siersza s¹ przemienniki czêstotliwo�ci ACS 1000
produkcji ABB. Falownik ACS 1000 zasilany jest z transfor-
matora trójuzwojeniowego 6/1,9/1,9 kV.

Zastosowane falowniki wykonano jako 12-pulsowe. Na-
piêcie wyj�ciowe ma kszta³t czystej sinusoidy, dziêki cze-

mu eliminuje siê têtnienia momentu na wale silnika.
Do sterowania ACS 1000 zastosowana zosta³a metoda
bezpo�redniego sterowania momentu (DTC-Direct Torque
Control). Jako elementy prze³¹czaj¹ce zastosowano
tyrystory nowej generacji IGCT charakteryzuj¹ce siê
wysok¹ wewnêtrzn¹ sprawno�ci¹ (ma³e straty komuta-
cyjne, ma³e straty przy przewodzeniu). Przez automa-
tyczny proces dopasowywania strumienia magnetyczne-
go do wymaganego obci¹¿enia uzyskuje siê sprawno�æ
wiêksz¹ ni¿ 98% i zmniejsza siê zu¿ycie energii bier-
nej. Autodiagnostyka pozwala na wygodn¹ eksploata-
cjê. Poprzez zmniejszenie elementów sk³adowych uzy-
skano zwiêkszenie niezawodno�ci pracy.

Dla napiêæ do 1 kV zastosowano przemienniki czê-
stotliwo�ci typu VACON produkcji Vaasa Control Oy.
Przemienniki te charakteryzuj¹ siê wysok¹ odporno�ci¹
na zak³ócenia elektromagnetyczne oraz niskim poziomem
emisji zak³óceñ. Uzyskano to dziêki zastosowaniu metalo-
wej obudowy, d³awików AC w obwodzie zasilania i filtrów
RFI oraz innych rozwi¹zañ. Do regulacji czêstotliwo�ci wy-
korzystano sterowanie wektorem strumienia szybkie uk³a-
dy ASIC oraz pomiar pr¹du w trzech fazach. Producent
gwarantuje �redni czas pracy miêdzyawaryjny ponad
500 000 godzin oraz wysok¹ jako�æ parametrów technicz-
nych i precyzyjne sterowanie.

q

Pompa wody zasilaj¹cej

Opisane uk³ady elektryczne zawieraj¹ nowoczesne
rozwi¹zania z zakresu uk³adów zasilania i p³ynnej regu-
lacji prêdko�ci obrotowej napêdów technologicznych. Za-
stosowane obecnie rozwi¹zania techniczne w uk³adach
elektrycznych, zasilania i sterowania napêdów zapewniaj¹
niezawodn¹ pracê zarówno bloków jak i ca³ej elektrowni.
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Cyfrowe systemy automatyki

W ramach modernizacji elektrowni modernizowano rów-
nie¿ uk³ady automatyki. Do tej pory zrealizowano w pe³ni
modernizacjê automatyki nastêpuj¹cych obiektów:
� bloków energetycznych 3, 5 i 6,
� instalacji nawêglania,
� instalacji odpopielania i od¿u¿lania,
� instalacji odsiarczania spalin,
� stacji ciep³owniczych 1, 2 i 3,
� rozdzielni potrzeb ogólnych RO i 3RO.

W pierwszym etapie, równocze�nie z modernizacj¹ ko-
t³ów OP-380 oraz turbin TK-120 bloków 3, 5 i 6, wdro¿o-
no komputerowe systemy automatyki wykorzystuj¹ce
sterowniki swobodnie programowalne FPC 405, FPC IPC
firmy FESTO, regulatory turbiny UNIMAT M firmy IASE,
regulatory cyfrowe Digitric P firmy Hartmann & Braun oraz
system wizualizacji VIP firmy FESTO.

 Ze wzglêdu na to, i¿ koncepcja modernizacji automa-
tyki zak³ada³a zbudowanie kompleksowego komputerowe-
go systemu automatyzacji, szczególny nacisk po³o¿ono
na umo¿liwienie komfortowego prowadzenia ruchu bloku
poprzez operatora systemu. Za³o¿ono konieczno�æ realizo-
wania przez system automatyki zadañ zwi¹zanych z pro-
wadzeniem ruchu, obejmuj¹cego wizualizacjê procesu
technologicznego, sygnalizacjê stanów, sterowanie i regu-
lacjê urz¹dzeñ technologicznych, a tak¿e rejestracjê
parametrów technologicznych, raportowanie i archiwiza-
cjê. W dalszej kolejno�ci przewidziano obliczanie wska�ni-
ków techniczno-ekonomicznych i ich prezentacjê.

W zwi¹zku z tym konfiguracje komputerowego sy-
stemu automatyzacji bloków obejmowa³y wszystkie
niezbêdne z punktu widzenia realizacji postawionych
zadañ elementy, w tym m.in. stacje procesowe (obiekto-
we) oraz stacje operatorskie prowadzenia ruchu. Na
wszystkich blokach przyjêto zdecentralizowan¹ struktu-
rê systemów wydzielaj¹c poziom regulacji, sterowania
i wizualizacji. Z punktu widzenia systemu automatyki
instalacje technologiczne podzielono na stacje obiekto-
we, w obrêbie których funkcjonuje jedna lub kilka stacji
systemowych (liczba stacji systemowych jest zale¿na
od liczby zadañ automatyzacji realizowanych przez ste-
rowniki).

Przyjêto nastêpuj¹cy ogólny podzia³ stacji obiektowych
realizuj¹cych funkcje sterowania, blokad, zabezpieczeñ,
zbierania danych, sygnalizacji �wietlnej i akustycznej:

l stacja obiektowa 1 � instalacja paliwa do kot³a;

l stacja obiektowa 2 � instalacja powietrze-spaliny kot³a;

l stacja obiektowa 3 � instalacja parowo-wodna kot³a;

l stacja obiektowa 4 � instalacja wody zasilaj¹cej do kot³a;

l stacja obiektowa 5 � instalacja turbiny i urz¹dzeñ oko³o turbinowych;

l stacja obiektowa 6 � instalacja kondensatu;

l stacja obiektowa 7 � instalacja generatora i czê�ci elektrycznej bloku.

Sterownik FPC 405

Sterownik FPC IPC
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Mo¿na podkre�liæ, i¿ zasada uporz¹dkowania funkcjo-
nalnie w taki sposób, ¿e ró¿ne wêz³y technologiczne przy-
dzielone s¹ do oddzielnych stacji procesowych by³a konse-
kwentnie przestrzegana na wszystkich automatyzowanych
obiektach Elektrowni.

W konfiguracji ka¿dego z bloków wydzielono stacjê
systemow¹ obs³uguj¹c¹ instalacjê palników rozpa³kowych
kot³a. Stacja ta dzia³a w sposób autonomiczny realizuj¹c
sekwencjê zapalania i gaszenia palników z uwzglêdnieniem
blokad i zabezpieczeñ kot³a. Sprzêtowa i programowa reali-
zacja tej stacji by³a ró¿na dla kolejno modernizowanych blo-
ków (np. dla bloku 6 zastosowano najbardziej technolo-
gicznie zaawansowane rozwi¹zanie w postaci tzw. inteli-
gentnych wysp zaworowych wyposa¿onych w autonomicz-
ny sterownik, uk³ady wej�æ/wyj�æ obiektowych, blok elek-
trozaworów steruj¹cych si³ownikami pneumatycznymi za-
worów armaturowych na obiekcie oraz blok komunikacji
cyfrowej ³¹cz¹cy je z reszt¹ systemu sterowania i wizuali-
zacji bloku).

tu, wody zasilaj¹cej oraz kot³owej firmy Technoprocur, ter-
mopary oraz termometry rezystancyjne Pt100 produkcji
KFAP, przetworniki temperatury Weidmuller.

Regulatory pracuj¹ce w uk³adach automatycznej re-
gulacji kot³a, turbiny i urz¹dzeñ pomocniczych nie stano-
wi¹ czê�ci stacji systemowych, lecz s¹ jednostkami auto-
nomicznymi, a sygna³y pomiarowe wielko�ci regulowanych
i sterowania si³ownikami elektrycznymi produkcji ZAP
doprowadzone s¹ do nich w sposób bezpo�redni. W celu
uzyskania mo¿liwo�ci wymiany danych pomiêdzy regula-
torami oraz wp³ywu systemu mikroprocesorowego na
dzia³anie regulatorów np. poprzez zmianê nastaw, prze³¹-
czanie trybów ich pracy itp. a sterownikami stacji proce-
sowych wykonano pomiêdzy nimi po³¹czenie transmisji
cyfrowej FESTO Feldbus (magistrala w standardzie
RS485).

Tak skonfigurowana warstwa systemu automatyzacji
przekazuje dane do prezentacji w warstwie operatorskiej
poprzez zredundowan¹ magistralê Profibus FMS. Magistrala
ta umo¿liwia tak¿e efektywn¹ wymianê informacji pomiê-
dzy poszczególnymi stacjami obiektowymi.

 Stacjê operatorskie posiadaj¹ pe³ny i niezale¿ny
dostêp do wszystkich danych technologicznych obs³u-
giwanych na poziomie procesowym wzajemnie siê re-
zerwuj¹c. Stacje operatorskie wyposa¿one s¹ w �rodki
dynamizacji obrazów, zarz¹dzania i prezentacji alarmów
systemowych, prezentacji trendów wielko�ci mierzo-
nych, wysy³ania poleceñ operatorskich. Zastosowano
typowe w dzisiejszych komputerowych systemach ste-
rowania �rodki wizualizacji, np. w postaci dynamicznego
wy�wietlania warto�ci pomiarowych w postaci cyfro-
wej lub analogowej, sygnalizacji stanów przez zmianê bar-
wy, migotanie, pojawianie siê lub znikanie elementów
obrazu itp.

Uwzglêdniaj¹c wymagania bezpiecznej i sprawnej
pracy bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
z udzia³em w regulacji pierwotnej tak¿e regulacji wtórnej
w ARCM na blokach od 3 do 6 uruchomiono elektroniczne
regulatory turbiny UNIMAT M produkcji IASE zbudowane
w technice mikroprocesorowej. Regulator steruje po³o¿e-
niem zaworów regulacyjnych WP, SP przy pomocy prze-
twornika elektrohydraulicznego (PEH) realizuj¹c funkcje
regulacji automatycznej/rêcznej, zabezpieczeñ oraz ogra-
niczników. Regulator turbiny zosta³ wyposa¿ony w pulpit
sterowniczy EMT-1. System Unimat wspó³pracuje z mikro-
porocesorowy synchronizatorem typu SM-05A produkcji
Kared zapewniaj¹cym automatyczn¹ synchronizacjê blo-
ków energetycznych, szybko�æ i niezawodno�æ procesu
synchronizacji.

W celu lepszego zobrazowania pracy poszczególnych
instalacji technologicznych oraz zapewnienia niezale¿ne-
go od stacji operatorskich systemu wizualizacji, na na-
stawniach blokowych zainstalowano mozaiki synoptycz-
ne ods³ugiwane przez sterowniki FPC 405. Uzupe³nieniem
tych elementów s¹ specjalizowane pulpity operatorskie-

Stacja systemowa ze sterownikiem FPC405

Stacje obs³uguj¹ pomiarowe sygna³y analogowe 4�
�20 mA, sygna³y dwustanowe 220 V AC z sygnalizato-
rów technologicznych oraz stanu napêdów 0,4 kV, sygna-
³y dwustanowe 220 V DC stanu napêdów 6 kV (jako
element po�rednicz¹cy zastosowano przeka�niki listwowe
firmy Weidmueller).

W warstwie obiektowej wykorzystano m.in. przetwor-
niki ci�nienia i ró¿nicy ci�nieñ firmy Hartmann & Braun
i ZAP, analizatory pomiarów fizykochemicznych kondensa-
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go umo¿liwiaj¹ce szybki dostêp do grup napêdów. Rów-
nocze�nie z wdra¿aniem na blokach 3, 5 i 6 mikroproce-
sorowych systemów automatyki, uruchomiono systemy
automatyki na instalacjach pomocniczych, takich jak
od¿u¿lanie, odpopielanie i nawêglanie.

Modernizuj¹c instalacje od¿u¿lania i odpopielania (mo-
dernizacja polega³a na przej�ciu z hydraulicznego na suchy
odbiór popio³u z lejów elektrofiltrów) wykorzystano zarówno
sterowniki FPC 405 firmy FESTO jak i sterowniki S5 firmy
Siemens. Sterowniki FPC 405 obs³uguj¹ instalacje zbiorni-
ków retencyjnych, pompowni wody powrotnej i drena¿o-
wej oraz bagrowej, natomiast sterowniki S5 kontroluj¹ in-
stalacje wysy³kowe popio³u i sprê¿arek. Ze wzglêdu na du¿e
odleg³o�ci pomiêdzy poszczególnymi elementami systemów
automatyki do komunikacji cyfrowej pomiêdzy sterownika-
mi S5, FPC 405 a systemem wizualizacji VIP wykorzysta-
no ³¹cza �wiat³owodowe.

W systemie automatyki instalacji nawêglania wykorzy-
stano sterowniki FPC 405, system wizualizacji VIP oraz po
raz pierwszy pneumatyczne wyspy zaworowe SF2 firmy
FESTO. Wyspy zaworowe wspó³pracuj¹ poprzez magistra-
lê Feldbus ze sterownikami FPC 405 sekwencyjnie steru-
j¹c prac¹ p³ugów wêglowych w zale¿no�ci od poziomów
wêgla w bunkrach wêglowych. P³ugi napêdzane s¹ w prze-
ciwieñstwie do wcze�niejszych rozwi¹zañ si³ownikami pneu-
matycznymi. Rozwi¹zanie to w d³u¿szej perspektywie oka-
za³o siê bardzo wygodne, g³ównie ze wzglêdu na wysok¹
niezawodno�æ i bezobs³ugow¹ pracê.

Dla ka¿dego z sze�ciu bloków wprowadzono ci¹g³y po-
miar emisji zanieczyszczeñ spalin oparty na analizatorach
spalin firmy Maihak, komputerach emisyjnych DMS firmy
Durag oraz systemie wizualizacji ASIX firmy ASCOM.

Elektrofiltry modernizowanych bloków zosta³y wyposa-
¿one w mikroprocesorowe regulatory ESP-R5, ESP-R6 pro-
dukcji Instytutu Energetyki. Poprzez ³¹cza komunikacji cy-
frowej RS232 pomiêdzy regulatorami a system automatyki
bloku przekazywane s¹ informacje o parametrach pracy
elektrofiltrów oraz sygna³y steruj¹ce.

Komputery stacji operatorskich pod³¹czone s¹ do zak³a-
dowej sieci komputerowej Ethernet zbudowanej w systemie

Nastawnia operatorska bloku 5

Szafka z wysp¹ zaworow¹
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MOD-TAP z wykorzystaniem urz¹dzeñ firmy 3COM. W ten
sposób mo¿liwe jest gromadzenie danych ze wszystkich
zautomatyzowanych obiektów na serwerze Novell Netwa-
re w celu tworzenia dowolnie konfigurowalnych rapor-
tów oraz d³ugoterminowej archiwizacji danych na no�ni-
kach CD-ROM. Zak³adowa sieæ komputerowa Ethernet zo-
sta³a wykorzystana równie¿ dla potrzeb systemu nadrzêd-
nego, którego ide¹ jest zdalna obs³uga spoza nastawni ope-
ratorskich parametrów pracy instalacji technologicznych.

System zosta³ oparty na oprogramowaniu VIP WIN
firmy FESTO dzia³aj¹cym na platformie Windows NT/95.
Jego g³ównymi zadaniami s¹:
n bie¿¹ca wizualizacji parametrów pracy bloków i instala-

cji pomocniczych,
n rejestracja zdarzeñ i alarmów,
n rejestracja trendów,
n zliczanie czasu pracy urz¹dzeñ oraz liczby ³¹czeñ,
n raportowanie.

Najnowsza wersja tego systemu umo¿liwia zdalny
dostêp tak¿e spoza Elektrowni oraz ³atw¹ rozbudowê
o kolejne stacje klienckie.

Nale¿y podkre�liæ, i¿ wdra¿anie systemów automa-
tyki odby³o siê stosunkowo niewielkim nak³adem kosztów
oraz w krótkim czasie, który w przypadku bloków ogra-
niczony by³ do okresu remontu generalnego. Czynniki te
nie mia³y jednak wp³ywu na poziom funkcjonalno�ci
systemu, tzn. pomimo zastosowania typowych syste-
mów sterownikowych realizuj¹ one z³o¿one algorytmy
sterowania, blokad i zabezpieczeñ, w tym równie¿ stero-
wania sekwencyjne z jednoczesn¹ pe³n¹ analiz¹ stanu
pracy instalacji technologicznych.

W drugim etapie modernizacji Elektrowni zaprojekto-
wano i wybudowano na dwóch blokach energetycznych
3 i 6 pó³such¹ instalacjê odsiarczania spalin. Korzysta-
j¹c z do�wiadczeñ w realizacji poprzednich systemów
 zbudowano automatykê opart¹ na sterownikach FPC 405
oraz systemie wizualizacji VIP. Jako nowatorskie w bran¿y
rozwi¹zanie zastosowano inteligentne wyspy zaworowe SF3
firmy FESTO, co znacznie upro�ci³o strukturê zasilania
i sterownia pneumatycznego, a tak¿e wprowadzi³o dalsze
rozproszenie systemu sterownia i przeniesienie autonomii
sterowania w pobli¿e elementów wykonawczych. Wyspy
zaworowe wspó³pracuj¹ ze sterownikami FPC 405 poprzez
magistralê Feldbus bior¹c udzia³ w sekwencjach przego-
towania, transportu mleka wapiennego oraz recyrkulatu.
System wizualizacji instalacji odsiarczania wymienia
poprzez sieæ Ethernet dane z systemami blokowymi oraz
z system nadrzêdnym.

Dodatkowo system wentylacji i klimatyzacji obiektów
instalacji odsiarczania spalin wyposa¿ono w system
sterownia FPC IPC po³¹czony magistral¹ Profibus FMS
z systemem sterowania czê�ci technologicznej.

Warto wspomnieæ tak¿e o zrealizowanych nieco pó�-
niej modernizacjach systemów sterowania i monitoro-
wania pracy rozdzielni potrzeb ogólnych. Wykorzystano
tu nowe mo¿liwo�ci modu³ów automatyki zabezpieczenio-
wej CZAZ produkcji ZEG Tychy wyposa¿onych w uk³ady
komunikacji cyfrowej oparte na interfejsie RS485 i pro-
tokole komunikacyjnym Modbus. Dziêki tym w³a�ciwo�ciom
stworzono system po³¹czony ze sterownikami Festo IPC
realizuj¹cymi funkcje sterowania i monitorowania. Ka¿dy
ze sterowników zosta³ wyposa¿ony w uniwersalny pulpit

Ekran systemu nadrzêdnego
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operatorski oraz poprzez magistrale Ethernet (protokó³
TCP/IP) i Profibus FMS sprzêg z systemem wizualizacji
ViPWIN umieszczonym w nastawni blokowej.

Ze wzglêdu na wymagan¹ du¿¹ pewno�æ zasilañ
pracuj¹cych z rezerw¹ ukryt¹ lub jawn¹ na rozdzielniach
6 kV zastosowano mikropocesorowy automat do samoczyn-
nego za³¹czania rezerwy i planowego prze³¹czania zasilañ
serii AZRS firmy Energotest- Energopomiar.

W trzecim etapie moder-
nizacji zaplanowanym na la-
ta 1999�2002 przewidziana
jest pe³na rekonstrukcja blo-
ków 1 i 2, polegaj¹ca miêdzy
innymi na wymianie kot³ów py-
³owych na fluidalne, wymianie
turbin i generatorów oraz mo-
dernizacji lub wymianie blo-
kowych urz¹dzeñ pomocni-
czych, modernizacji elektro-
filtrów oraz budowie instalacji
towarzysz¹cych.

Ze wzglêdu na du¿¹ z³o-
¿ono�æ procesów technolo-
gicznych kot³a fluidalnego zde-
cydowano siê zrezygnowaæ
z dotychczas stosowanych
systemu sterownikowych na
rzecz klasycznego systemu
rozproszonego Damatic Xdi

firmy Neles Automation. System posiada strukturê war-
stwow¹, rozproszon¹, w której mo¿na wyró¿niæ:

l poziom wej�æ/wyj�æ systemu;
l poziom stacji procesowych;
l poziom wizualizacji;
l poziom stacji in¿ynierskich;
l poziom informacyjny.

Nastawnia IOS

Struktura systemu sterowania i wizualizacji
instalacji odsiarczania spalin
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Obraz kontroli statusu komunikacji
komputerowego systemu rozdzielni

potrzeb w³asnych

Poszczególne stacje procesowe systemu po³¹czone
s¹ zredundowan¹ magistral¹ komunikacji cyfrowej, która
umo¿liwia przep³yw informacji pomiêdzy stacjami tej
samej warstwy. Z drugiej strony stacje procesowe po³¹-
czone s¹ do stacji wej�æ/wyj�æ poprzez magistralê obiek-
tow¹.

Do obs³ugi analogowych pomiarów ci¹g³ych zasto-
sowano modu³y przeznaczone do wspó³pracy z sygna-
³em w standardzie 4�20 mA,
sygna³em naturalnym z czuj-
nika termoelementu NiCr-Ni
i Fe-Ko oraz z sygna³em z natu-
ralnym termoelementu oporo-
wego Pt-100. Informacje te
do modu³ów wej�æ dopro-
wadzone s¹ poprzez przeka�-
niki z uniwersaln¹ cewk¹ na
napiêcie 220 V AC lub DC

produkcji Phoenix Contact. Natomiast do wyprowadzenia
sygna³ów steruj¹cych zastosowano przeka�niki z cewk¹ na
napiêcie 24 V DC.

Stacja zabezpieczeñ kot³a zosta³a zaprojektowana
jako ca³kowicie zredundowana pod wzglêdem sprzêtowym
i programowym. W stacji tej zastosowano specjalizowane
modu³y PLU1 realizuj¹ce logikê zabezpieczeñ kot³a w kon-
wencji 2 z 3.

Nastawnia bloków 1 i 2

STRONA



STRONA STYCZEŃ 2001http://www.elektroenergetyka.pl34

Elektrownia SIERSZA

Wszystkie uk³ady regulacji kot³a kontrolowane s¹ przez
zredundowan¹ stacjê procesow¹ w celu zwiêkszenia nie-
zawodno�ci pracy uk³adów regulacji. Organami wykonaw-
czymi s¹: zawory lub klapy regulacyjne z si³ownikami elek-
trycznymi sterowane sygna³em trójstawnym, zawory regu-
lacyjne z si³ownikiem pneumatycznym b¹d� te¿ falowniki
reguluj¹ce prêdko�æ obrotow¹ napêdów sterowane sygna-
³em analogowym.

Wszystkie wa¿niejsze elementy systemu, takie jak: sta-
cja procesowa zabezpieczeñ kot³a, stacja procesowa uk³a-
dów automatycznej regulacji, stacja procesowa komuni-

kacji z systemem regulacji turbiny Advant firmy ALSTOM
POWER, stacje operatorskie, magistrale informacyjne, sy-
stemowe i obiektowe s¹ zredundowane. W systemie wy-
dzielono stacjê procesow¹ realizuj¹c¹ zadania komunika-
cji z zewnêtrznymi systemami sterownikowymi m.in. regu-
latorami elektrofiltru EPIC II, sterownikiem zdmuchiwaczy
Simatic S7 oraz cyfrowymi modu³ami zabezpieczeñ CZAZ
napêdów 6 kV produkcji ZEG Tychy.

W warstwie operatorskiej przewidziano trzy stacje
operatorskie, ka¿da z dwoma monitorami operatorskimi 21�.
Wszystkie stacje posiadaj¹ pe³ny dostêp do zbieranej
informacji na poziomie procesowym.

W warstwie in¿ynierskiej zainstalowano komputer kla-
sy PC pracuj¹cy w �rodowisku Windows NT spe³niaj¹cy
funkcjê serwera sieci in¿ynierskiej. Wszystkie narzêdzia nie-
zbêdne do przygotowania i modyfikacji oprogramowania
u¿ytkowego oparte s¹ na systemie AutoCad 14. Jako dru-
gie stanowisko robocze (Stacja NWS) przygotowano kom-
puter klasy PC pracuj¹cy w sieci Windows NT wspó³pracu-
j¹cy z serwerem EWS.

W warstwie informacyjnej przewidziano zastosowanie
serwera Windows NT opartego na sprzêcie firmy Compaq.
Jego zadaniem jest gromadzenie i archiwizowanie danych

pomiarowych i danych o stanie napêdów, prowadzenie
pomocniczych obliczeñ bilansowych oraz przygotowanie
d³ugookresowych raportów. Oprogramowanie systemowe
serwera umo¿liwia zdalny dostêp do danych równie¿ in-
nych stacji roboczych pod³¹czonych do sieci Ethernet kom-
puterów tak, ¿e u¿ytkownik systemu pracuj¹cy np. z opro-
gramowaniem Microsoft Excel bezpo�rednio w komórkach
tego arkusza kalkulacyjnego ma w czasie rzeczywistym
dostêp do danych obiektowych lub archiwalnych zgroma-
dzonych na serwerze.

Podobnie do rozwi¹zania zastosowanego w instalacji
odsiarczania spalin wentylacjê i klimatyzacjê obiektów

Konfiguracja systemu Damatic Xdi dla bloków 1 i 2
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zwi¹zanych z odtwarzanymi blokami 1 i 2 zdecydowano
siê wykonaæ z wykorzystaniem systemu sterowania FPC
IPC sprzêgniêtego z wizualizacj¹ w systemie ViPWIN
na nastawni blokowej bloku 1. Wizualizacja ta obejmuje
tak¿e stacjê ciep³ownicz¹. Dodatkowo aparaty wentylacyj-
no-grzewcze instalacji oddymiania w obrêbie kot³owni
pracowaæ bêd¹ pod kontrol¹ mikrosterowników Festo FEC
po³¹czonych magistral¹ Ethernet z pozosta³¹ czê�ci¹
instalacji.

Ze wzglêdu na rosn¹c¹ komplikacjê po³¹czeñ komu-
nikacyjnych pomiêdzy ró¿nymi elementami systemów
cyfrowych dzia³aj¹cych w Elektrowni Siersza, a tak¿e q

rosn¹ce ich znaczenie i potrzebê zwiêkszenia niezawod-
no�ci dzia³ania, przyjêto unifikacjê zmierzaj¹c¹ do przej-
�cia na ³¹cza �wiat³owodowe. Dotyczy to wiêkszo�ci
po³¹czeñ cyfrowych w standardzie RS232, RS485 (ma-
gistrale Profibus, Modbus, Festo Feldbus) oraz Ethernet.
Wszystkie po³¹czenia d³u¿sze ni¿ 50 m wykonuje siê
w technice �wiat³owodowej. Wykorzystywane s¹ urz¹-
dzenia ró¿nych producentów m.in. Lanex, 3COM, Allied
Telesyn. Znakomicie poprawi³o to jako�æ komunikacji
systemowej.

Edward W¹sik
Elektrownia Siersza
EOQ Quality Auditor

Marian Kwiatkowski
Elektrownia Siersza
EOQ Quality Auditor

Norma ISO 14 001 w Elektrowni Siersza

Elektrownia Siersza nale¿y do starszych elektrowni za-
wodowych w Polsce. Zastosowane technologie nie prefe-
rowa³y rozwi¹zañ technicznych ograniczaj¹cych negatyw-
ny wp³yw na �rodowisko, co te¿ ujawni³o siê w trakcie
d³ugoletniej eksploatacji.

Wzmo¿ona dzia³alno�æ polskich ekologów w latach
90., w konsekwencji której nast¹pi³o zaostrzenie przepi-
sów w tej dziedzinie, spowodowa³a powstanie w Polsce
listy najwiêkszych �trucicieli� �rodowiska, na któr¹ nieste-
ty zosta³a wpisana równie¿ Elektrownia Siersza.

Sta³o siê to jednym z powodów podjêcia dzia³añ maj¹-
cych na celu poprawê ekosystemu. W wyniku zaistnia³ej
sytuacji dyrekcja Elektrowni Siersza stanê³a wobec ko-
nieczno�ci podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zminima-
lizowanie wp³ywu na �rodowisko. Dzia³ania takie zosta³y
podjête, a do ich wyników nale¿¹:
� wybudowanie instalacji odsiarczania spalin metod¹ pó³-

such¹, co przynios³o zmniejszenie emisji SO2,
� wymiana palników w celu zmniejszenia emisji tlenków

azotu, w wyniku której zmniejszono wytwarzanie NOx

w procesie spalania wêgla,
� zmodernizowanie elektrofiltrów, co spowodowa³o zmniej-

szenie emisji py³ów do atmosfery,

� przej�cie z hydraulicznego odbioru popio³ów na odbiór
suchy � pneumatyczny, co umo¿liwi³o zagospodaro-
wanie otrzymywanych popio³ów w sposób kontrolowa-
ny w wyrobiskach kopalnianych,

� modernizacja gospodarki wodno-�ciekowej, dziêki któ-
rej nast¹pi³o zmniejszenie zu¿ycia wody do celów tech-
nologicznych.
Kolejnym krokiem maj¹cym na celu dalsz¹ poprawê

wp³ywu na �rodowisko by³o podjêcie decyzji przez Zarz¹d
o przyst¹pieniu do rewitalizacji najstarszych dwóch
bloków energetycznych elektrowni. Po ich wyburzeniu roz-
poczêto budowê dwóch kot³ów fluidalnych ³¹cznie z tur-
bozespo³ami wysokiej sprawno�ci. Efektem tej rewitaliza-
cji w zakresie kot³ów jest zmiana technologii spalania
wêgla, a tym samym zmniejszenie emisji do atmosfery
w stopniu umo¿liwiaj¹cym skre�lenie z �listy 80� najwiêk-
szych �trucicieli�. Co te¿ siê dokona³o.

Kolejne analizy dowiod³y, ¿e proces ograniczania ne-
gatywnego wp³ywu na �rodowisko mo¿na zintensyfiko-
waæ nie tylko poprzez poprawê technologii, ale równie¿
poprzez zmianê sposobu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
ze szczególnym uwzglêdnieniem zapobiegania negatyw-
nym zjawiskom z punktu widzenia ekologicznego.
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Decyzj¹ Prezesa Zarz¹du przyst¹piono do wyboru
najbardziej optymalnej metody zarz¹dzania. Okaza³o siê,
¿e powszechnie uznan¹ za skuteczn¹ jest metoda oparta
na za³o¿eniach i wymaganiach normy ISO 14 001. Wów-
czas w 1998 roku zapad³a kolejna decyzja o przyst¹pieniu
do wdro¿enia systemu zarz¹dzania �rodowiskowego
opartego na tej normie.

�wiadome trudno�ci, jakie mo¿na napotkaæ przy wdro-
¿eniu systemu, kierownictwo zak³adu przyst¹pi³o do dzia-
³añ. W�ród za³o¿eñ znalaz³a siê konieczno�æ zmiany �wia-
domo�ci za³ogi co do wp³ywu na �rodowisko wynikaj¹ce-
go z funkcjonowania elektrowni, stworzenie udokumento-
wanego systemu zarz¹dzania, takiego, aby zarówno do-
datni jak i ujemny wp³yw na �rodowisko ze strony elek-
trowni by³ nadzorowany i szczególnie w przypadku ujem-
nego eliminowany. Za³o¿enia te zaczêto realizowaæ poprzez:
l zadeklarowanie siê kierownictwa zak³adu co do podjêcia

i realizacji ustalonej polityki �rodowiskowej,
l ustawiczne szkolenie za³ogi w celu podniesienia �wiado-

mo�ci ekologicznej,
l systematyczne wprowadzanie zak³adowych regulacji

prawnych maj¹cych na celu udoskonalenie system za-
rz¹dzania �rodowiskiem,

l proceduralne podej�cie do za³o¿onego celu.
Pocz¹tkiem realizacji by³a wymagana przez normê

tzw. deklaracja Najwy¿szego Kierownictwa i stworzenie
zespo³u wdro¿eniowego, który przej¹³ obowi¹zki zwi¹za-
ne z ustanowieniem polityki �rodowiskowej, tworzeniem
procedur systemowych, zinwentaryzowania istniej¹-
cych w elektrowni aspektów �rodowiskowych i to za-
równo dodatnich jak i ujemnych, stworzeniem procedur

maj¹cych na celu ustalenie postêpowania w przypadku
zagro¿eñ, wy³onieniem i szkoleniem kadry auditorów
zak³adowych.

Proces ten trwa³ do momentu auditu przedcertyfiku-
j¹cego przeprowadzonego przez organizacjê zewnêtrzn¹,
w którym to zosta³y ujawnione kolejne braki wymagaj¹ce
dalszego doskonalenia systemu.

W tym miejscu nale¿y podkre�liæ, ¿e faktu ujawnienia
tych braków nie traktowano jako niew³a�ciwego podej�-
cia b¹d� niezrozumienia wymagañ normy, lecz przyjêto ja-
ko swoist¹ prawid³owo�æ, zgodnie ze stwierdzeniami jed-
nego z pierwszych twórców systemu ISO Edwarda Demin-
ga, wed³ug którego b³êdy s¹ zjawiskiem normalnym, a na-
wet wrêcz niezbêdnym w doskonaleniu systemu zarz¹dza-
nia i obrazowo przedstawi³ ten proces w postaci spirali.

Dalsze prace skoncentrowane zosta³y na doskonaleniu
systemu i przygotowaniu siê do wyboru organizacji certy-
fikuj¹cej. W pa�dzierniku 2000 roku uruchomiony zosta³
proces certyfikacji. Wynikiem auditu certyfikacyjnego by³o
wykazanie kilku niezgodno�ci z równoczesnym ustaleniem
terminu przeprowadzenia dzia³añ koryguj¹cych. W grudniu
2000 roku Elektrownia Siersza uzyska³a certyfikat Syste-
mu Zarz¹dzania �rodowiskowego wed³ug normy ISO 14 001
w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Tajemnic¹ sukcesu wdro¿enia systemu jest pe³ne zro-
zumienie normy przez kierownictwo elektrowni i jego za-
anga¿owanie. W tym miejscu nale¿y podkre�liæ determina-
cjê Prezesa i ca³ego Zarz¹du we wdra¿aniu, a tak¿e wysi-
³ek zespo³u wdro¿eniowego oraz zespo³ów opracowuj¹-
cych dokumentacjê systemow¹ i auditorów zak³adowych,
którzy swoj¹ dzia³alno�ci¹ nadzorowali wdra¿anie systemu.

Mo¿na postawiæ pytanie: jakie korzy�ci, poza ju¿
wymienionymi, daje system zarz¹dzania �rodowiskowego
wg normy ISO 14 001?

Otó¿ w dobie, kiedy na ca³ym �wiecie toczy siê batalia
o produkcjê i zbyt wyrobów ekologicznie nieska¿onych,
wyrób jakim jest energia elektryczna nigdy nie by³ uzna-
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wany za wyrób ekologicznie z³y. Niemniej proces produkcji
tego wyrobu w przypadku z³ych technologii powoduje po-
wstanie �wtórnego negatywnego efektu ekologicznego�.

Je�li uwzglêdni siê fakt rozpoczêcia w Polsce funk-
cjonowanie rynku � gie³dy energii elektrycznej, ³atwo za-
uwa¿yæ, ¿e potencjalny nabywca energii elektrycznej
bêdzie zainteresowany nabyciem wyrobu, który zarówno
sam w sobie, jak i podczas procesu jego wytwarzania
jest ekologicznie czysty. Zatem wdro¿enie systemu
spowodowa³o �cis³y nadzór nad technologi¹ produkcji,
a uzyskanie certyfikatu jego potwierdzi³o skuteczno�æ
zarz¹dzania �rodowiskiem w Elektrowni Siersza.

Mo¿na zwróciæ uwagê, ¿e system zarz¹dzania �rodo-
wiskiem to przede wszystkim ludzie. Ludzie ten system
stworzyli, ludzie go u¿ytkuj¹ oraz ludzie dziêki czystszemu

�rodowisku bêd¹ z niego korzystaæ. Cel ten realizuje siê
na ró¿ne sposoby. M.in. bezpo�rednio na stanowiskach
roboczych wyja�nia siê zasady ochrony �rodowiska na
tych ma³ych obszarach, na który pracownicy maj¹ wp³yw.
Z tych ma³ych obszarów dzia³añ bior¹ siê bowiem efekty
dzia³alno�ci firmy.

Do�wiadczenia, jakie nabywaj¹ pracownicy w obcowa-
niu z ekologi¹ w swoim zak³adzie pracy przenosz¹ do swo-
ich domostw, czego efektem s¹: rosn¹ca w okolicy liczba
pojemników s³u¿¹cych do segregacji odpadów, tworzenie
przydomowych kompostów, akcja zbierania przez uczniów
szkó³ surowców wtórnych. Mo¿na by stwierdziæ na zakoñ-
czenie, ¿e wy¿sza �wiadomo�æ za³ogi w aspekcie �rodowi-
skowym daje efekt wtórny zarz¹dzania �rodowiskowego,
zarówno w domu jak i otoczeniu.


