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Od powiq dq m zs B EZAWARYJ NA
prqce mqszln i ufrzqdzerl.

Pork moszynory, zo kt6ry odpowiodom iest
bordzo zr6inicowony zor6wno pod wzglg-
dem iechnologicznym iok i ,,wiekowym".
Stqd poszukiwolem Srodk6w smorowych
spelnioiqcych bordzo r5ine, czgsto specyfi-
czne wymogonio.

Od wybieronych przeze mnie olei6w zowsze
iqdolem bordzo wiele. Chciolem, oby zopew-
nio ly zmnieiszenie koszf6w eksplootoci i
dzigki mnieiszei liczbie prrymusowych poslo-

i6w i remont6w oroz wydtviloly iywotno6i
mosryn i urzqdzeri. No i oelnrri6cie, oby mioly
korrysfnq ceng i byty totwo dostgpne.

Bordzo lrudno bylo dokonod wyboru
ODPOWIEDNIEGO oleiu.

Tercz iuiwybrolem ...

Wybrolem producenlo, kt6rego do6wiod-
czenie w produkcli olei5w przemyslowych
i wielokrofnie potwierdzono ioko6d (certyfi-
koi f SO 9OO2) sprowio, ie potrofi zopewnii
BEZPIECZENSTWO EKSPTOATACYJNE
moim moszynom i urzqdzeniom.
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Certificate No. PL 16411198

Certyfikat Nr 164/1/98

Gwarancj4 jako5ci naszych
uslug jest
50 lat do6wiadczefi
w dzialalno6ci
pomiarowo-badawczej
w kraju iza granicq,
wdro2ony system jako6ci
ISO 9002 - certyfikat PCBG
Nr 164/1/98 i cerQfikat lQNet
Nr PL 16411198
oraz uznanie ll stopnia
laboratorium badawczego
spelniaj4cego kryteria normy
PN-EN 4s001 i DT-U95 -
Swiadectwo uznania CLDT
Nr Lll-016/07.

ENERGOPOMIAR

Zaproponujemy
skuteczne
i profesjonalne
rozw,Ezan,a
Zaklad nasz oferuje:
o pomiary kontrolne blokow, szczegolnie pod

kqtem Swiadczenia uslug systemowych,
o badania diagnostyczne blokow oraz oceny

stanu technicznego i pozostalej zywotnoSci,
o pomiary gwarancyjne, pomiary przed i po

modernizacyjne - remontowe blokow,
o ustalanie optymalnego procesu spalania

w kotlach pod wzglgdem sprawnoSci,
jak i emisji zanieczyszczen gazowych
(modernizacje palnikow, wdrazanie
niskoemisyjnych metod redukcji emisji NO,),

. badania bilansowe i regulacyjne rozptyw6w
ciepla w sieciach cieplowniczych, lqcznie
z montazem cieplomiezy,

o badania i pomiary specjalne technikq
izotopowq (np. przeplyw6w Sciek6w
w kanalach, oczyszczalniach),

. wdrazanie komputerowych systemow
bilansowania medi6w i energii oraz techni-
czno-ekonomicznej kontroli pracy elektrowni
lub cieplowni,

o modernizacje i uruchomienia ukladow
kontrolno-pomiarowych, automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczen,

o doradztwo w procesach modernizacyjno-
inwestycyjnych (in2ynier kontraktu),

. dostawQ aparatury pomiarowej do nadzoru
pracy maszyn wirujqcych, korektorow
pomiarowych, wraz z monta2em,
uruchomieniem i serwisem.

ZPBE ENERGOPOMIAR sp. z o.o.
ZAKTAD TECHNIKI
I GOSPODARKI CIEPLNEJ
I ELEKTROENERGEWCZNEJ
ul. Sowiriskiego 3, 44-101 Gliwice

Kontakt:
tel.: (032) 237 63 00
fax: (032) 237 63 01

L-i l-016/07



WARUNKI PRENUMERATY ,,ENERGETYKI" NA ROK 2000

Nasze czasopismo moina zaprenumerowa6 na kwartal, p6lrocze lub rok dokonuj4c wplat przelewem
(Uwaga: blankiet pnekazu na ostatniej sttonie numeru)

na konto:

Stowarzyszenie Elektryk6w Polskich, Ztz4d Gl6wny w Warsawie
BIG Batrk Gdaiski SA I Ortdzial w lVarszewie 11601029-30448001

podaj4c sw6j dokladny adres, okres prenumeraty i liczbg zam6wionych egzemplarzy (oraz NIP)

Cena prenumerety rrEnergetykitt

Cena I egzemplarza, zl Prenumerata krvartalna, d Prenumerat a p6hocnra, zl Prenumerata tocnta, z)

normalna ulgowa normalna ulgowa normalna ulgowa normalna ulgowa

8 4 u t2 48 u 96 la

Terminy wplrt:
na II, [I i IV kwartal do 15 kwietnia 2000 r.
na III i [V kwartal do 15 czenvca 2000 r.
na IV kwartal do 15 wrze6nia 2000 r.

r Pturmerete ulgowe prryslugrrje szlonkom stowarryszef naukowo-technicaych oraz studentom i uczniom szkol zawodowych.

Blankiet wplaty musi by6 opatrzony na wszystkich odcinkach piecz4ci4 kola SNT lub szkoty.

. Oferujemy r6wniei prcnmeretp dot6wkowq ze zlecenie,m wysylki ze grrnic4. Jej cena jest dwukrotnie wyisza od ceny prenumeraty

normalnej, a deoaj4cy powinien poda6 dokhdny adre.s odbiorcy za. gtanic4.

. W prenumerecie zegreniczrej cena egnmplaruz,,Energetyki" wSmosi 8 USD.

Dodatkowych informacji udzielaj4: ZG SEP (ul. Swigtokrzysha l4A; 00-050 Warszawa) - tet. (0-22) 827 OZ 65,828 56 99.

Redakcja,,Energetyki" (ul. Jordana,2l;40-952Katowice)-tel.fax (0-32) 2516209,257 87 85,257 87 86.

Prenumeratg ,TENERGETYKI" moina r6wnie2 zanawiad za po6rednictwem ,TRIJCI{" SA

Czarno-biale

1100 zl

Cala stron

t/2

r/3

l/4

Pelnobarwne

22OO zl

800 zl

700 zl

600 zl

1 600 zl

1 4OO zl

1 200 zl

Koszt zamieszczenia gotowej wkladki reklamowej: 700 zl. Do cen nale?y doliczyi 22%VNI.



Mgr inh. Wojciech BLONSKI
13 M949-28 I 2000 r.

Wiadomo66 o naglej Smierci Wojciecha Blofskiego, kt6ra dotarla w sobotg 29 stycznia 2000 r.

spadla na nasi, Jego koleg6w i przyjaci6l jak prryslowiowy grom z jasnego nieba. Nie skoriczyl przeciez

pig6dziesi4tego pierwszego roku izycia i wydawalo sig, 2e jeszcze wiele przed nim lat owocnej pracy

dziennikarskiej w Jego ukochanej redakcji Energetgki. Niezbadane s4 jednah wyroki Opatrzno6ci,

a wezwanie do przej6cia na drug4 strong nie do odrzucenia.

Byl Wojtek, tal( o Nim i do Niego m6wili bowiem bliscy koledzy i przyjaciele, cdowiekiem

wyj4tkowym, bo przeciei do wyj4tk6w nale24 ludzie, kt6rzy potrafi4 pogodzi6 wiedzg i zamilowania

techniczne z humanistycznym zacigciem redaktora i dziennikarza.

Urodzony dnia 13 kwietnia 1949 roku w Sosnowcu, jako pierwsry syn Marii i Tadeusza Bloriskich,

byl absolwentem zn:rnego liceum og6lnoksztalc4cego im. Stanislawa Staszica, rocznik 1966/f967.

Z faktu, ie naleial do grona ,,Staszicak6w" byl Wojtek zawsze dumny i podkreSlal czgsto, 2e tg licz4c4
ponad sto lat uczelnig ukoriczyli tacy wybitni Po1acy, jak Jan Kiepura czy Bogdan Suchodolski.

SzkoXa ta tradycyjnie prrygotowywala swych ucznri6w do studi6w politechniczrrych i matema-

tyczno-prryrodniczych. Nic wigc dziwnego, ie i Wojciech Bloriski rozpocz4l studia na Wydziale

Elektrycznym Politechniki St+triej w Gliwicach specjalizuj4c sig w zakresie elektrowni i gospodarki

elektroenergetycznej. Uzyskal dyplom i tytut magistra in2yniera w 1974 r., ale zamilowania humani-

styczne, kt6re takie wyni6sl ze sdroty Sredniej, daty o sobie nta6, kiedy to podczas ostatnich lat studi6w

wsp6lpracowal z czasopismami P oliteehnik i Stunsfi .

Te dziennikarskie zainteresowania, a takie lewicowe przekonania spowodowaly, ie pracA zawo-

dow4 rozpocz4l jako dziennikarz katowickiej T4lbung Robotniczej specjalizqj4c sig w problematyce

techniczno-ekonomicznej dotycz4cej rozwoju mahroregionu poludniowego.



Od 1957 roku zwi4zal sig na stale z miesigcznikiem Stowarzyszenie Elektryk6w Polskich - Enagetgkq,
- zostajqc zastgpc4 redalrtora naczelnego, kt6rym byl w6wczas Zdzislaw Olszewski, wybitny specjalista

w dziedzinie maszJm elektrycznych. W swych wypowiedziach poSwigconych trzydziestopigcioleciu

Energetgki i swym dzialaniom zmierzqi4cym do jako6ciowego rozwoju redakcji mgr in? Azislaw

Olszewski wspominal ,,(...) Jednoeze*nb usgstqpiln ugrattw potrzeba stutorzsnia zespolu procotrni-

lclu etatourych, przedz utszgstkim d,atourych dzi,enrnlcarzA. hni.m,iol sie bouiqn ut tgm e,o,ne stgl

prac7g e,osopism techniczngeh, ntalaib, zrozwninfi,e celr'utofiG rozszerzenio sposob6us przedstauionia

Czgtelnilcom artAhil&tt teelmiengch i uzupel,nionia xrclwgo, slndtnuego prezentouto-nio. problzm6ut

tnchniczngeh publikacjanni, bordziej borumAmio o dtaraldqze dzi,snnikorskiego feliztonu - rbusni,e2

u: e,osopismoch bran2ou>yeh. htorzenic takicgo zespolu nie bglo Wroutq lotuq i trusolo kitko Lat.

Pinutszg d,at ud,aln nq uzgskot ut Wgdoumictutie dopiao po roku. Objqf go u charoldqze nrcgo

zastgpq, od 7 Lipco, 1976 r. mgr in2. Wojcicch Blnftski - obeeng redaktor naezelng. Byl to naAytek

szczegdlnin eswtA, gda2 Kolego- Wojcicch Blo{rski je.st jednoczeSnb absolutsntqnWgdziolu Elektrgcznego

Potitechniki StqskieJ i dziarnikorzetn mnjqqm zo sobq stoi ut Potitech,niku', ,studencie', Przeglqdzie
T eehniqnArn' i,T rybunic Rob otniq,ej' (... )".

Wspomnied tak2e trzeba, ie Kolega Wojciech Btoriski byl kierownikiem katowickiego oddziatu

Przeglqdu Techniqnego. Na lamach tego bardzo pocz5rtnego w owych latach og6lnopolskiego tygod-

nika przez kilkanaScie lat publikowal artylruly dotSrcz4ce iywotnych spraw regionu Sl4skiego. Za

caloksztalt dzialalno6ci dziennikarskiej zostal w6wczas wyr6iniony nagrod4 tr stopnia Prezesa

Naczelnej Organizacji Technicznej.

W starrie wojennym, po odwieszeniu zakazu wydawania czasopisma i licznych perturbacjach

zakofrczonych odwolaniem Zdzislawa Olszewskiego, Wojciech Bloriski uzyskal w l98il roku nominacjg

na redaktora naczelnego Enargetgki od 6wczesnego Prezesa SEP Jacka Szpotafskiego. F\rnkcjg

tg petrril przez siedemnaScie lat, ai do swej przedwczesnej Smierci.

Niekwestionowan4 zastug4 ttrlojtka bylo to, 2e potrnfil w trudnych chwilach skonsolidowa6

zesp6l redakcyjny i zachowad ci4gloS6 wydawarria czasopisma, a tak2e nada6 mu nowego rozmachu nie

roni4c prry tym niczego z dorobku czasopisma osi4gnigtego pmez Jego poprzedrrik6w.

Niezaleinie od dbaloSci o wysoki poziom merytorycany Entrgetgkt nie zarriedbywal strony

ekonomiczrrej. PodkreSli6 moina, ie czasopismo bylo przez ca$ czas wydawania czasopismem do-

chodowym.I to zar6wno kiedy bylo wydawane przez Wydawnictwo Czasopism i lGi4iek Technicznych

NOT, jak i Wydawnictwo NOT SIGMA.

Po rozpoczgciu transformacji gospodarczej w Polsce Enargetgko jako jedyne czasopismo SEP

opuScila szeregi SIGIVIY i stala sig wydawnictwem Tarz4du Gl6wnego Stowarzyszenia Elektryk6w

Polskich. To dzigki Wojtkowi, Jego pracy i zapobiegliwoSci, a tah2e umiejgtno6ci skutecznego

kierowania niewielkim zespolem redakcyjnym, udzial Enugetgki w tworzeniu budietu SEP byl

i jest znaczqcy.

Gdy w lutowe pohrdnie stangli6my przy otwartej mogile na sosnowieckim cmentarzu przy

Alei J. Mireckiego, wszyscy, zar6wno osierocona 2ona, c6rka, syn, rodzefstwo jah r6wniei liczne grono

zn4jomych, koleg6w i prryjaci6l, byliSmy i jesteSmy przekonarri, 2e ,,non omnis moriar", a takie

towarzysryla nam w6wczas mySl, jakie trafrrie w;rraiona ptzez Norwida ,,Autor6w - sedze ich dziela,

nie - autorzy autor6w!"

Tornosz E. Kolakoutski

Na rgce zespohr redahcyjnego ,,Enngetgla" wpfynety kondolencje i w5rrary 2alu z powodu
odej6cia Redaktora Naczelnego. Serdecznie za nie dzigkqiemy: Prezesowi Zam4du Gl6wnego SEP,
Cdonkom Honorowym SEP - Tadeuszowi Malinowskiemun Zygmuntowi Rozewiczowi, Jackowi
Szpotafskiemu, Prezesowi i Tam4dowi Oddziatu Zrylgbia Wgglowego SEP, profesorowi Tadeuszowi
Halawie z IASE Wroclaw, profesorowi Januszowi Skierskiemu z Politechniki L6dzkiej, ministrowi
Klemensowi Scierskiemu z Etektrowni X,aziska SA.
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BIULETYN zfBE ENERGOPOMIAR

Badanie glgboko6ci penetracji wody w powloki gumowe
element6w Instalacji Odsiarczania Spalin

System ciaglej obsenvacji stopnia trwalo6ci materialu element6w
ciSnieniowych pracuj4cych w warunkach pelzania

Swi atlowodowe zab ezpieczenia tukoochron ne trypu 7L
stacji transformatorowych i rozdzielnic 6n/nn

KONFERENCJA

,,Symulacja, pomiary i diagnostyka w elektrotermii i energetyce"

PRZEGL,ID ZAGRANICZNYCH CZASOPISM TECHNICZNYCH

Z ZYCIA SEP

Rafal BUDZISZ
Marian GRUCA

Janusz PECIAK

Zbigniew KOCHEL
PiOtr PROCHOWNIK

Franciszek RODON

8 l Zbigniew DMOCHOWSKI
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73

77

84

**

Walnlelsa dane tedrnlczne:
Napiqcie odniesienia
Prqd bazowy (prqd maks.)
Klasa dokladno6ci
Zakres temperatur pracy
nadainik impuls6w
rzekr6j przewod6w

Znak zatwierdzenla typu RP T 90
(decyzja Prezesa Gl6wnego

nr 21995/99)

Urzqdzenie pomiarowe idealnie nadalQos
towania na szynie 35 mm w malych
wyQcznik6q bezpiecznik6w
Cena kompletu rozdzielnica Rl&lr12 +
wynosi 181,86 zl ijest niisza od
zloionego z rozdzielnicy RBP-3 ilicznllo
kosztujqcego 194, zl.

n
ul.
5 8 - 1 0 0  6
tel. 074

074
faks 074 85El

220V s(30)A,50Hz
RPTee281  l@
Nr OO012-1999

I

UWAGA PROJEKTANCI I INSTALA
Pierwszy w Polsce

jed nofazowy, elektron iczny
licznik energii elektrycznej

do monta2u na szyne
DIN EN 50022

luz mozna 2a
cena promocyjna 150, zl'

typ 6EA4ldg

220(2301 V 50 Hz
5(30) A
2 wg IEC EN 61036
-10 + 500c
pasywny OG wg DIN 43864
7 mm'



ROK LIV

The monthly ENERGETYKA - establishod
n 1947 - the magazine of the Polish Electri-
cal Enginecrs Association (SEP), presents the
powcr gcncration, transmission and distribution
problcms, as wcll as thc problcrns of power plant
and tranmission lines construction.

Die Zeitschrift ENERGETYKA - die im Jahrc
1947 gegn:ndet wurde - ist ein Orgau des Vereins
Polnischer Elektriker (SEP). Sie ist den Problemen
der Erzcugung Ub€rtragung und Distribution der
Elektro- und Wirmecnergie gewidmet wie auch
d"m Bau der Kraftwerke, Heizkraftwerke und
Starkstromnetze.LUTY 2INO N r 2

UKD 621.1:.001.76
KUCIIARSKI I., SZPAK M.
Modernizacja ko0a OP-140
Energetyka 20(X), nr 2, s.43, tab. I

UKD 681.5:621.311 El. Jawormo III
WIENSZ H.
System automatyki Instalacfl Odsiarcza-
nia Spalin w Elelitrowni Jaworzno III
Energetyka 20fl), nr 2, s. 47, rys. 7

UKD 621.165:621.31 l.2l EC Zabrze
LIPOWICZ C.
Komputerowy system nadzoru precy hr-
bozespolu TG 30 w Elektrocieplowni Zab
tze

Energetyka 20fi), nr 2, s. 50, rys.5

LJDC 621.1:.001.76
KUCTTARS|KI I., SZPAK M.
Modernisation of tte OP-140 Boiler
hurgetyka 20fi), No. 2, p. 43, I tab.

UDC 681.5:621.311 El. Jawormo III
WIENSZ H.
ConEol System for Flue Gas DeSul-
phurisation Installation in Jaworzno III
Power Station
Energetyka 20fl), No. 2, p. 47, 7 figs

UDC 621.165:621.311.21 EC Zzbrze
LIPOWICZ C.
Computerised System for Supervision of
the TG30 Turboset Operation in Zsbrze
Power Stetion
Energetyka 20fi), No.2, p.50, 5ligs

UDK 621.1:.001.76
KUCHARSKI I., SZPAK M.
114s{glnisienng des Kessels OP-140
Energetyka 20fl1, Nr. 2, S.43, I Tab.

UDK 681.5:621.311 El.  Jawormo II I
WIENSZ H.
Autometisches System der Rauchebga-
sentschwefdmgsanlage im Kraftwerk Ja-
worzno III
Energetyka 20fl), Nr. 2, S. 47,7 Abb.

UDK 621.165:621.311.21 EC Zzbrze
LIPOWICZ C.
Komputerunterctff tztes tibervaelungssystem
fiir rlen TG-30 -Turbosatzbetrieb im Heinz-
kraftwerk Zabrze
Erurgetyka 20fl), Nr. 2, S. 50, 5 Abb.

UKD 621.313.3:.001.76
NOWAK M.
Modernizacja ukladu regulacii turbogene
ratora 9CSO|32
Energetyka 20(X), nr 2, s, 53, rys. 2

UDC 621.313.3:.001.76
NOWAK M.
Modernisation of the 9C50/32 Turboset
Control System
Energetyka 20fl), No. 2, p. 53, 2 frgs

UDK 621.313.3:.001.76
NOWAK M.
Modernisierung des Regelungssysterur
Yom Turhgenerator 9C5O 132
Energetyka 20fl), Nr. 2, S. 53, 2 Abb.

UKD 621.165:621.317.7
PRZEPADLO K.
Diagnostyka maszln wirujqcycl
Energetyka 20(X), nr 2, s. 57, rys. 3

UKD 504.03:662.6
ROGOZ J.
Mniej nirytej energii - czystsze Srodo-
wisko
Energetyka 20(X), nr 2, s, 61, rys. 3

UDC 621.165:621.317.7
PRZEPADLO K.
Diagnostics of Rotary Machines
Ercrgetyka 20fl), No. 2, p. 57, 3 frgs

UDC 504.03:662.6
ROG6Z J.
Less Consumed Energy - Cleaner En-
vironment
Energetyka 20fi), No. 2, p. 51, 3 figs

UDK 621.165:621.317.7
PRZEPADLO K.
Diagnostik yon mleufenden Maschinen
Energetyka 20fi), Nr. 2, S. 57,3 Abb.

UDK 504.03:662.6
ROGOZ J.
Kleiner Energieverbrauch saubere
Umwelt
Energetyka 20fi), Nr. 2, S. 61, 3 Abb.

UKD 62t.3ts.6
LUCZKOWSKI L., CIIOJNOWSKI P.
Dlaczego SFe? Wybtir medim izolacyi
nego dla przekladnik6w najwyiszycl na-
pi96. Obawy i do5wiadczenia eksploata-
cyjne
Energetyka 20(X), nr 2, s. 64, rys. 5

uDc 621.315.6
LUCZKOWSKI L., CITOJNOWSKI P.
Why SFe? Choice of the Inmlation Me
dim for LJHV Measurement Transfor-
mers. Concerns and Operation Experien-
ces
Ernrgetyka 20fl), No.2, p. 64, 5 figs

UDK 621.315.6
LUCZKOWSKI L., CIIOJNO\rySKI P.
Warrm SF5? Auswahl eines Isolierungs.
mediun fffr Hdchstspannrngswandler.
Beffrrchtugen ud Betriebserfahrungetr
Energetyka 20fl), Nr. 2, S. 64, 5 Abb.



UKD 620.L93:621.311
BUDZTSZ R., GRUCA M.
Badanie gl€bokofci perctrac$ wody w po-
wloki grmowe elementiw Instalacii Od-
siarczanie Spalin
Enagetyka2W, Dr 2, s. 69 @uletyn ?BE Energo-
pomiar, s. l), tab. l, rys. ll, tibl.3

Przpdstswiono mctodg oceny glpboko6ci peuctracji
wody w powloki grmowc atosowanc jako zttrlz-
pieczc,nic antykorozyjne clcncnt6w Instalacji Od-
siarczania Spalin (IOS). Metoda ta umo2liwieokrc$
leuic stopnia wycksploatowania badanej powloki.
Ponadto om6wiono dofwiadcznia i efekty prze-
prowadzooych badui w jodnej z polskich elektrowni,
w kt6rej Instatacja Odsiarczania Spalin pracuje od
trzech lat.

LJDC 620.193:621.311
BUDZTSZ R., GRUCA M.
Investigation of Wrter Penehation Depth
into Rubber Covers of Elemmts of tr'Iue
Gas DeSulphuisetion Plant
Ercrgetykz2$00, No. 2,p.69 (?BB Energopomiar
Bullctin, p. l), I tab., ll ligs, 3 refs

Thcrc has bcar prcscntcd a method of assesment of
watcr pcnctration deptb into rubbcr covcrg uscd as
anti-oonosion protcction for eleinc,rts of flugc gas
de-su$hurisetion plant. This mcthod enables to
dcfiuc wear-out gradc of investigatcd covers. Moreo-
vcr, thcrc arc prcsentod opedenccs and cffects of
testr in onc of Polish power stations, which flue gls
desulphurisation plant for three years is under opera-
tion.

UDK 620.193:621.311'
BUIT7,ISZ R., GRUCA M.
Prfffung der Wasserpenetrationstiefe in
Gmmihffllm von Elementen der Rauchab
gasentsclwefelungsanlage
Erurgetyka 2000, Nr. 2, S. 69 (ZPBE Energopomiar
Bulletin, S. l), I Tab., ll Abb.,3 Bibl.

Dargestellt wurde eiae Pr0ftrethode der Wasscr-
penetrationstiefe in Gumnihrillen, die els Kono-
sionsschutz von Ele;srcntcn der Rauchabgascnt-
schwefelungsanlage (IOS) verwendet werden. Die
Mcthodc erm6glicht es, den Abnutzungsgrad der
gepriiften Schicht zu bestimmen. Besprochen wurdeu
Erfahrungen und Ergebuisse dcr Prflfungcn, dic in
cinein der polnischen Kraftwerke durchgefiibrt wur-
den, in den eine Rauchabgaseatschwefelungsanlage
seit drci Jahrc,n in Bctrieb ist.

UKD 004.42:620.9
PECIAK J.
System ciqglej obsemacii stopnia trwalo-
Sci meteridu element6w .iftieniorych
pracujtcych w warukach pelzania

Energetyka2U0o, Dr 2, s.73 @iuletyn ?BE Bnergo-
pomiar, s. 5), rys. 7, bibl. 3

Om6wiono jedu4 z metod ci4glej obserwadi stop-
nia zuiycia rratcriatu elacot6w ci6nieniowych pra-
cuj4cych w warunkach pebani6, opracowan4 przez
angielsk4 ftrmg AEA Techmlogy. Om6wiono po-
szczeg6lnc warianty systcsru oraz najwainicjezc
wykonanc obliczenia. Przedstawiono r6ine moi:li-
wo6ci pracy programu komputerowego na podsta-
wie wynik6w badai jodnej z aagiclskich elektrowni.

UDC 004.42:620.9

PECIAK J.
Continuous Observation System for Mate
riat Durability Grade of Pressurised Ele-
ments Operating in Creeping Conditions
Emrgetyka2$(X), No. 2,p.73 (?BE Encrgopomiar
Bulletin, p. t, 7 figs, 3 refs

There ig discuss€d one of continuous obsenation
methods of matcrial durability grade of presurisod
cleincnts opcrating in creeping conditions, developcd
by Eaglish compaay AEA Teclmology. Discusod arc
partioilar variants of the system and performod are
thc most important cdculations. On thc bese of
investigation results in one of English power station,
various possibilities of the computer prograsrme
opcration arc presentcd.

UDK 004.42:620.9
PECIAK J.
System fiir Uberwachung yom Material-
bestindigkeitsgrad der Druckelemente,
die unter den Krieclbedingungen arbeiten
Emrgetyka 2000, Nr.2,5.73 (ZPBE Energfpomiar
Bulletin, S. 5),7 Abb., 3 Bibl.

Basprochen wurde eine der Methoden der Uber-
wachung vour Materialabnutzungsgrad der uuter den
Kriechbedingungen arbeitenden Druckelemente. Die
Methode wurde von der englischen F:trlrrt AEA
Techrclogy bearbeitct. Besprochen wurden die cin-
zelnen Systenrvarianteq rmd die wicbtigsten aogestel-
Iten Berechnungen. Dargestellt unrrden verschiedene
Mdglichkeiten der Arbeit vom Komputerpro grarnm
anhand der Pnifergebnisse eines dcr englischen
Kraftwerke.

UKD 621 .372: 535.8:621.314
KOCTIEL 2., PROCHOWNIK P.,
RODONI F.
Swiatlowodowe zabezpieczenie lukooch-
ronne typa ZL stacii tramformatorowych
i rozdzielnic Sn/nn
Energetyka2$(X), nr 2, s. ?7 @iuletyn ?BE Encrgo-
pomiar, s. 9), rys. 5

W artykule przodstawiouo charaherystykg tcchnicz.
n4 Swiatlowodowych zabczpierzci tukoochronnych,
typu ZL, kt6rych dziahnic jart opartc na detekcji
Swiath lukq co unoi:liwia impulsowanie wyl4pznika
w czasie kr6tszym nii l0 ms. Om6wiono zalcty tlah
zabezpieczeil.

UDC 621.37 2:535.8:621.314
KOCITEL 2., PROCHOWNIK P.,
R,ODOIq F.
Fibre-Gless Arc-Proof Relay Protection
oI 7,1, Type for MV&V Transfomer
Substations and Switelboards
Ercrgetyka2Affi, No. 2, p.77 (ZPBE Energopomiar
Bullctin, p. 9), 5 ligp

Therc havc becn prcscntcd technicd fcaturcs of thc
ZL type trbt u$as g arcaroof relay pro tcction, which
opcration is bascd on arc light detcction; it cnables to
trip a circuit breakcr within the time shortcr than l0
ms. Thc advantagcs of thc rclay protcction arc
discuss€d.

UDK 621.37 2: 53 5.8:621.314
KOCITEL 2., PROCHOWI{IK P.,
RODON F.
Lietrtleiter-BogenscluE vom Typ 7-L von
Transfomratoren-Stationen und Mittel-
und Niederspannungsnscbaltanlagen
Ercrgetyka 2000, Nr. 2,5.77 (ZPBE Energopomiar
Bulletin, S.9),5 Abb.

Im Artikel wurdc die tcchnischc Charaktcristik dcs
Lichtlcitcr-Bogerschutz$ vom Tlp Z- dargcstelll
dcsscn Funktionicrcn auf der Bogcnlicbtdctcltion
bcruht, was dic Abtastung des Schaltcrs in wenigeu
als l0 ms crm6glicht. Barprochcn wurdsn Vortcilc
von diqs€an Scbutz.

D ro gi C z ytelniku !

Czy zaprenumerowaleS jui ,,Energetykq" na 2000 rok?



Nr 2 - 2000 ENER.GETYKA Str. 4l

ZAKTADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE

Spdlka Akcyjna

ul. Gen. Jankego 13, '10-615 Katowice
tel. (0-32) 789 82 13
fax (0-32) 789 &l s2

Pocz4tki dzialalnoSci Zaklad6w Remontowych
Energetyki Katowice siegdq 1951 roku, cho6 oficjal-
n4 dat4 jej rozpoczgcia jest I lipca 1955 roku. ZRE
Katowice zostaty powolane do wykonywania remon-
t6w urz4dzef energetycznych, pocz4tkowo kotl6w,
a nastgpnie turbin, armatur5r, AKPiA i urz4dzef po-
mocniczych w elektrowniach, elektrocieplowniach
i cieplowniach wodnych. W latach szeS6dziesiatych
ZRE Katowice wykonywalo remonty silowni okrg-
towych w Gdafskiej Stoczni Remontowej na Wl7.
Do kofca 1988 roku flrma prowadzila dzialalnoSd
zwi4zan4 z kompleksowJrm wykonawstwem remon-
t6w, gl6wnie w energetyce zawodowej, otaz produk-
cj4 czg6ci zamiennych na potrzeby remontowe -

jako jeden z zaklad6w przedsigbiorstwa wielozaklado-
wego Pohrdrriowy Okrgg Energetycznry Katowice.

Decy4j4 Ministra Przemyshr I styczrria 1989 roku
ZF.E zostalo przeksztalcone w samodzielne Przedsig-
biorstwo Pafrstwowe. Po przeprowadzeniu procesu
prywatyzacyjnego 10 sierpnia 1992 roku rozpoczgly
dzialalrro6t Zaklady Remontowe Energetyki Kato-
wice SA. W wyniku przeksztalcenia wlasnoSciowego
ZRE Katowice SA z zakladu typowo remontowego
staly sig zakladami produkcyjno-remontowo-monta-
2owymi.

Aby zrealizowa6 program zamierzef intensywnie
rozbudowywano (wybudowano od pod.staw) now4 ba-
zg ushrgowo-prodtrkcyjn4 w Jaworznie przy ul. Mar-
tyniak6w 2. Od 1997 roku w ramach Zahlad6w Re-
montow;rch Energetyki Katowice SA dzialqjA:

D Biuro Technicznro-Handlowe,

CD Zaklad Kotl6w,

) Zaklad Turbin i Armatury,

D Zaklad Automatyki,

CD Zaklad Konstrukcji i Urz4dzef Przemyslowych,

N) Zaklad Ushrg Technicznych.

Zakres uslug Swiadczonych przez ZRE Katowice
zleceniodawcom jest bardzo szeroki i obejmqje:

O prace dozorowe oparte na uprawnieniach nada-
nych ptzez [IDT;

0 prace remontowe i monta2owe dotycz4ce kot-
I6w (parowych i wodnych) rusztowych, pylowych,
fluidalnych oraz urz4dzeri pomocniczych w zahresie:
czgSci ciSnieniowej, konstrukcji no6nych i wspor-

crych kotl6w, wentylator6w powietrzai spalin, urz4-
dzefi przygotowania i transportu mieszanki pylowo-
-powietrznej, ukladu palnikowego i elektrofiItr6w;

O realizacjg kompleksowych zadari ,,Fod klucz"
(od projektu do rozruchu technologicznego z przeka-
zaniem obiektu do eksploatacji);

O montaie i modernizacje obiekt6w energetycz-
nych i przemyslowych;

1 remonty suwnic, dfwig6w towarowo-osobo-
wych, wywrotnic wagonowych, wci4gnik6w i wci4ga-
rek, iurawi, podest6w ruchomych;

O produkcjg element6w ciSnieniowych kotl6w pa-
rowych i wodnych (uprawnienia UDT);

r) prace budowlane, remontowe, modernizacyjne
i inwestycyjne, izolacyjne, roboty betoniarskie i wy-
mur6wki, budowg rusztowari elewacyjnych i kubatu-
rowych: rurowych i ramowych typu PLETTAC oraz
TIIYSSEN;

O montaie turbozespol6w wraz z urz4dzeniami
pomocnic zymi i ruroci4gami;

O remonty i modernizacje turbin, remonty sprgia-
rek, remonty generator6w od strony mechanicznej;

1 diagnostykg wibracyjn4 nraszJm wiruj4cych
z wywaianiem w loiyskach wlasnych, naprawy wir-
nik6w turbin wg wlasnej oryginalnei technologii;

O rewitdizacjg kadtub6w turbin i innych elemen-
t6w odlewanych, regeneracjg tatcz kierownicrych,
prodtrkcje i regeneracjg vrymierurik6w ciepla, pro-
dukcjg czgSci zamiennych turbin, sprgiarek i pomp,
remonty pomp wodnych i olejowych, w5rmiang i re-
monty skraplaczy;

O projektowanie i montai trklad6w regulacji
EHR;

1 produkcjg i regeneracjg loiysk Slizgowych z wy-
Iewaniem metod4 od6rodhow4lub statyczn4 do Sred-
nic 1000 run, remont5r armatury wysoko- i niskoprgi-
nej, obr6bkg skrawaniem: toczenie, frezowanie, wyta-
czanie, szlifowanie i dfutowanie;

1 projekty opomiarowania i automatyzacji, kom-
pleksowe prace montaiowo-modernizacyjne obwo-
d6w pomiarow5rch i sterowania z kompletacjq do-
staw, oprogramowanie sterownik6w i stacji opera-
torskich, rozruchy urz4dzef i instalacji technolo-
gicznych, naprawg urz4dzefr AKPIA, przegl4dy ser-
wisowe, remonty i uruchomienia oprogramowarria
i automatyzacji, pomiary parametr6w sprawno6cio-
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wych, produkcjg: szaf pomiarowych, sterowniczych
i skrzynek obiektowych, osprzgtu montaZowego, czuj-
nik6w temperatury, k6l zgbatych o module rn:0,2-2,
nagrzewnic indukcyjnych i oporowych, frezowanie
numeryczne, serwis elektronarzgdzi i ukosowarek do
rur, serwis wszelkiego typu urz4dzef do spawania
autogenicurego i elektrycznego, w tym w oslonie CO2
i argonu, remonty wyzarzarek indukcyjnych i opo-
rowych, w6zk6w z napgdem elektrycznym i spali-
nowym, urz4dzef diwignicowych, sprgiarek, FomF
i elektrycznych urz4dzefr napgdowych, nagrzewanie
oraz obr6bkg termiczn4 element6w urz4dzeri prze-
myslowych i energetycznych, laboratoryjne spraw-
dzanie element6w i aparatury pomiarowo-regulacyj-
neJ;

1 produkcjg urz4dzefr przemyslowych: dla ener-
getyki, przemyslu przetw6rstwa drewna, hutnictwa
oraz g6rnictwa;

1 produkcjg konstrukcji stalowych: zbiornik6w
wielkogabarytowych, kanal6w i przewod6w wielko-
gabarytowych, zbiornik6w i urz4dzef z odbiorem
UDT, konstrukcji wsporczych i no6nych, zbiornik6w
og6lnego przeznaczenia (pomieszczeri typowych,,pod
klucz", np. stacji benzynowych, warsztat6w itp.);

a czyszczenie strumieniowo-6cierne, malowanie,
wykonawstwo wyrob6w jednostkolvych i seryjnych
z powyLszego zakresu;

O prace spawalnicze ptzy wytwarzaniu, remon-
tach, montaiach i modernizacjach obiekt6w energe-
tycznych i przemyslowych, prace spawalnicze wy-
magaj4ce uprawnief UDT, TUV, SLV, kursy, egza-
miny i weryfikacje w wydzialowym OSrodku Szko-
lenia Spawaczy (takZe dla os6b spoza ZRE Kato-
wice SA);

O prace diagnostyczne element6w instalacji kot-
I6w, turbin i armatury z okre3leniem warunk6w bez-
piecznej eksploatacji oraz trwalo6ci diagnozowanych
urz4dzeri nad zadaniami inwestycyjnymi, wypo2y-
czanie i dzieriawa narzgdzi, sprzgtu i urz4dzeri;

O badania urz4dzefr ci3nieniowych i urz4dzef
diwignicowych (akredytacja Centralnego Laborato-
rium UDT do wykonywania badaf na potrzeby wlas-
ne zakladu oraz w zakresie uslug decanych przez
wytwarz4j4cych, naprawiqj4cych i eksploatuj4cych
urz4dzenia techniczne podlegaj4ce dozorowi tech-
nicznemu), badania element6w i wyrob6w ze stop6w
zelaza i metali nie2elaznych, badania niszcz4ce i nie-
niszcz4ce, sprawdzanie i kalibracjg narzgdzi pomia-
rowych;

O zaladunek i transport ladunk6w wielkogabary-
towych o du2ej masie jednostkowej, specjalistyczne
uslugi przeladunkowe, nadz6r techniczny nad prze-
biegiem realizacji przyjgtych decer{, kompleksowe
uslugi transportowe na terenie kraju i za granic4.

\

,.xr'!*!'fl'Ffr'

Bramouse centrunt obr6bcze PMC5500 AG finny Waldnch Coburg do obr6bki elemqtt6us u;ielkogabarytawych, uyposa2one
u pelnc sterousante nuflrcrAcznq rnagozAn twrzqdzi, spegalistUcznc glotuice i twrzgdzia
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Wszystkie wymienione prace s4 wykoirywane przy
uiyciu wlasnych urz4dzef i sprzgtu specjalistycznego,
w tym m.in.:
- tokarko-wywaZarki do wirnik6w GEORG KMBB,
- centrum obr6bczego PMC 5500 AG firmy Waldri&,

Coburg,
- aparatur5r do pomiaru drgaf firm Sefteflclc, Brilrcl

Kio,w, funtlg Neuo;do.,
- przewotnej fuezarki do Bilaszczyz.n podziaXowych

korpus6w,
- sterowanej numeryczrrie przewofnej wytaczarki

do korpus6w turbin,
-- urz4dzef pomiarowych frrm Tniss i Prt4fiechnik,
-- nagrzewnic indukcyjnych 40--200 kW,
-- nagrzewnic oporowych 45-125 kW,
- sterowanej cyfrowo wypalarki do blach YUN3000,

-- urz4dzenia do grgcia (w Wm walcarek Awalowe
FACCIN),

- urz4dzeri do spawania: elektrodami otulonymi,
metodami MAG, MIG, TIG, lukiem krytym, cie-
cie plazm4,

-- urz4dze6 do napawania IDWeld 25 Castolin Eutec-
tic oraz urz4dzerl flrmy Kempi,

-- specjalistycznego sprzgtu do transportu poaralajq-
cego przewozi6 ladunki nietypowe, wielkogabary-
towe na naczepach z ci4gnikami siodlowymi Bros-
huis, Goldhofer, Fayrnomnlln z moi:liwo6ci4 trans-
portu element6w dlugo6ci do 60 m i masie do 200 t.

10 czerwca 1999 roku urocryScie otwarto nowe
centrum obr6bcze w Jaworznie przy ulicy Martynia-
k6w 2. Podczas otwarcia zaprezentowano r6wniei
nowe logo 4,E Katowice SA.

Od dw6ch lat firma coraz mocniej wchodzi na ry-
nek niemiecki, gdzie prowadzi dzialalno66 ushrgow4
w wielu dziedzinach. Stalo sig to powodem zmiany
dotychczasowego zrraku firmy. Zachowqj4c kolory-
stykg przyjgto ksztatt niedomknigtego kola, symbo-
lizujecego d4ienie do doskonaloSci, wewngtrznej jed-

noSci, precy4ji i kompleksowoSci, bgd4cego jedno-

czeSnie symbolem gupy skupiaj4cej specjalist6w
z r6iznych dziedzin SciSle ze sob4 wsp6lpracuj4cych.

Ci4gle doskonalenie ustug i wyrob6w zaowocowa-
Io zalcofczeniem procesu wdraiarria systemu jako3ci

i uzyskaniem w styczniu 2000 roku certyfikatu sy-
stemu jako6ci ISO 9001.

Jednostka certyfikujqca TiiV Rheinland Euroqua
Kft. potwierdzila zgodnoS6 systemu jako6ci ZRE Ka-
towice SA z nonn4 PN ISO 9ll0l w zakresie: prac
rozwojorrych, projektowania, nontaiu, serwisu, dia-
gnostyki urzqilzei energetycaych, przenyslowych
i automatyki oraz slu24cych do ochrony Srodowiska.

Nadany certyfikat ma numer rejestracyjny 75100 6574.

MgE in2. Ignacy Kucharski, - CBKK Tarnowskie G6ry, Sp. z o.o.
mgfr ini. Michal Szlpak - ZRE l{r'towice SA, Zaklad KotlSw

UKD 621.1:.001.16,l,rngry

Modernizacja kotla OP-140
W Elektrocieplowni Bgdzin SA w latach 1973 i 1975

oddano do eksploatacji dwa kotly OP-140 produkcji
Fabryki Kotl6w RAFAI(O w Raciborzu, kt6rych pro-
jektowa wydqjnoS6 wynosila f40 t/h pary przeglza-
nej o temperaturze 540oC, gtry temperaturze wody
zasil,aj4cej 220'C. Kotty charakteryzuje dwuci4go-
wy nklad przeptywu spalin. Sciany komory palenis-
kowej, migdzyci4gu oraz g6rnq czg66 drugiego ciqgu
wykonano z ekran6w membranowych, a doln4 czgSd
ci4gu konwekcyjnego w postaci skrryni blaszanej
zawieszonej na komorach dolnych 6cian membrano-
wych.

Pierwszy ci4g kotla stanowi komora paleniskowa
wyekranowana rurami parownika. Nad komor4 pa-
leniskow4 umieszczono przegrzewacz grodziowy,
a w migdryci4gu wylotowy III stopieri przegrzewacza
pary. Natomiast w drugim ci4gu zabudowano pierw-
szy stopiefr przegrzewacza pary i podgrzewacz wody.

Wszystkie powierzdrnie ogrzewalne wraz z walcza-
kiem, rurami opadowymi, obudowq Scian, izolacj4
i opancerzeniem zostaly zawieszone w ruszcie no6nym.

Kaidy z kotl6w jest wyposaZony w instalacjg
palenishowq z bezpo6rednim zasilaniem paliwem,

z trzema mlynami wentylatorowymi MWK16 oraz
nastgpuj4ce urz4dzenia pomocnicze:
. 2 obrotowe podgrzewacze powietrza DB1S/1300,
. 2 wentylatory powietrza WPWS9O - 1,84,
. 2 wentylatory spalin WPWS120 - 184.A.,
. 4 strumieniowe palrriki pylowe,
. 4 palniki olejowe rozpalowe,
r jeden mokry odntllacz zgrzeblowy.

Palniki pylowe s4 umieszczone w naroiach czwo-
rok4tnej komory paleniskowej o wymiarach 6x6 m
i wsparte na gl6wnym pode6cie obstugi. Mieszanka
pylowa z kaidego z mlyn6w jest doprowadzona prze-
wodami do wsrystkich czterech palnik6w, przy czym
jeden mtyn zasila jeden poziom dysz pylowych we
wszystkich palnikach.

Wggiel w mlynach jest suszony mieszank4 gor4-
cego powietrza i spalin zasysanych z g6rnej czg6ci
komory paleniskowej. Dodatkowo, aby ograniczy6
temperaturg mieszanki z mlynem moie byi zasysane
przez uklad mlynowy zimne powietrze z kotXowni.

W celu ograniczenia emisji tlenk6w azotu kotty
zostaly wyposa2one w dysze OFA wg projektu firmy
EI(OSET.
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SI drriu 22 styczrtia 1998 roku ffi,E Katowice SA
otrzymalo zapytanie ofertowe z EC Bgdzin dotycz4ce
tematu: ,,ModernizacJa kotla OP-141t nr fabr. ?74"
Producent RAFAKO Racib6rz. Rok produkcji 1973.

Zakres prac

Modernizacja czg6ci ci6nieniowej w celu uzyskarria
wyd4jnoSci kotla 145 tl}r pary wraz z wymian4 pal-
nik6w pylowych o regulowanym poziomie dysz py-
lowych podczas pracy kotXa.

Modernizacjg naleiy wykona6 dla nastgpuj4cych
parametr6w pracy kotla:
- temperatura pary wylotowej 540"C,
-- ciSnienie obliczeniowe kotla po:15,9 MPa,
- temperatura wody zasilqi4cej 150'C.

Obecna maksymalna wydajnoS6 kotla wynosi 120 t/h
pary przegrzanej przy temperaturze wody zasilaiqcej
150"c.

Zalohenia do opraeowania oferty

Prryj gto nastepuj4ce zaloienia:
- motliwoSd pracy kotla z wydajnoSci4 do 145 t[h

pary przy sprawnoSci nie mniejszej nth 90Yo;
- urz4dzenia pomocnicze kotla oraz osprzet doffch-

czasowy naleiy pozostawi t, bez zmian;
- przy modernizacji uwzglgdrri6 aktualnie wsp6l-

pracqj4ce z kotlem urz4dzenia i uklady np.: insta-
lacjg SET NO,, pylofony, elektroffltr;

- palniki pylowe musze umoijliwi6 prace kotXa zv{y-
dajno6ci4 145 t[h psry, przy temperaturze wody
zasilaj4cej 150"C;

- palniki muszq by6 przystosowane do spdania we-
gla o nastepuj4cych parametrach:
o wartoSd opalowa
r zawarto66 popiotu
o zawarto6i wilgoci

calkowitej

18000-25000 kJ/kg,
lg-270h,

ll-140 ,
o zawarto6d siarki 0,6{,870 i powytej,
r ziarnisto66 pyfu Rzoo 2-4% i powyiej,

Rgo l+-22% i powy2ej;
- produkty spalania

O zawartoS6 czgSci palnych
w popiele

O zawartoS6 czgSci palnych
w iuilu

O temperatura spalin
przed elektrofiltrem

- palniki naleiy dostosowad do istniej4cych otwo-
r6w konstrukcyjnych komory paleniskowej.

Gwarancje

Oferta powinna gwarantowa6:

wydqino66 kotla do 145 t/h pary, prry tempera-
turze wody zasilajqcej 150oC, temperaturze pary
wylotowej 54OoC i ciSnieniu wylotowym 13,5 MPa;
sprawno66 kotla nie mniejsz4 ttth,90o/o;

. emisjg NO, nie wigksz4 trr? l7O glGJ oraz emisje
CO i CO2 nie wigksze od dotychczasowych;

. poprawne spalarrie paliwa po zmodernizowarriu
palnik6w, Qi. charahteryzuj4ce sig parametrami
podanymi wyiej.

Po przeanalizowaniu zaloizefi i gwarancji dotycz4-
cych przedmiotowej modernizacji ZRE Katowice SA
zaprosilo do udziafu w realizacji tego tematu CBKK
Tarnowskie G6ry. Po zapoznaniu sig z tematem, cha-
rakterystykami wsp6lpracqj4cych z kotlem urzq-
dzef pomocnicrych i przeprowadzeniu wi4ii lokalnej
(zwr6cono wtedy dodatkowo uwage na sdakowanie
kotla w g6rnej jego czgSci), specjeli(ci CBKK wyra-
zili porytywn4 opinie o realnoSci calego przedsig-
wzigcia.

Na podstawie przyj gtych, og6lnych, prrybliionych
ingerencji w konstrukcjg kotla ZRE Katowice SA
zloirylo oferte na wykonanie ,,modernizacji kotla
OP-140 nr fabr. 774".

W drriu 2'l marca 1998 r. ZRE Katowice SA zostalo
powiadomione o wygraniu przetargu na przedmioto-
w4 modernizacjg. Spowodowalo to uruchomienie de-
cenia do CBKK Tarnowskie G6ry na opracowarrie
dokumentacji dla postawionego zadania. Niezaleinie
od tego frE Katowice SA rozpoczglo negocjacje do-
tycz4ce opracowarria i podpisarria umow;l na moder-
nizacjg kotla.

W celu spelnienia wymagaf zawartych w zapyta-
niu ofertowym specjaliSci z CBKK zaproponowali
modernizacjg:

r komory paleniskowej,
r podgrzewacza wody,
p instalacji paleniskowej,
r leja iuiilowego i odiruiilacza.

W dotychczasowym rozwi4zaniu komory palenis-
kowej podstawowym ograniczeniem wydqjnoSci ko-
tla bylo jej szlakowanie, zwlaszcza w g6rnej czg6ci
oraz zarriecryszczanie ptzegtzewacza grodziowego
jak i oblepianie popiolem usys6w spalin do mlyn6w.
SI tej sytuacji zdecydowano sig na wydluienie komo-

ry o 1300 mm ku dolowi oraz wymiang palrrik6w
pylowych na nowe z uchylanymi koric6wkami. Mialo
to poprawid proces spalania oraz zwigkszyd odbi6r
ciepla w komorze paleniskowej i obni2y6 temperaturg
spalin przed grodziami o ok. 50"C.

Z uwagp na erozyjne zuizycie rur w rejonie palni-
k6w pylowych naleialo wymieni6 wszystkie ekrany
od poziomu +12750 do przegigcia ekran6w na leju
popiolowym. Caty blok leja komory paleniskowej
5bniiono o 1300 mm. Rozgigcia rur na palniki pylowe
pozostal5r w prrybliieniu na tym samym poziomie,
jedynie zostaty dopasowane do wymiar6w now5rch
palnik6w. R6wniei palniki rozpalowe pozostal5r na
dotychczasow;rch miejscach.

Na wymienianych ekranach paleniska zabudo-
wano nowe bandale obudow;r, odpowiedrrio roz-
mieszczone na powigkszonej komorze paleniskowej.

l-3o ,

+-BYo,

140-145"C;
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W zwi4zku z obniieniem dolnych kom6r paro-
wnika ulegty uiydtuieniu rury opadowe (l4cz4ce).
Uzyskanie sprawnoSci kotla nie niiszej od 90% prry
podwyiszeniu wydajnoSci do 145 t7h wiqzalo sig r6w-
rlieL z koniecznoSci4 zwigkszenia powierzchni ogrze-
walnej podgrzewacza wody tak, aby temperatura rrry-
lotowa spalin nie byla wyisza od 140"C. Poniewai
wgiownice podgrzewacza w ztrracznej czgSci kwali-
fikowaly sig do wymiany, zdecydowano sig na od-
budowg w caXoSci podgrzewacza wody z pozostawie-
niem jedynie kom6r. Novrry podgrzewacz o zwigkszo-
nej powierzchni ogrzewalnej zaprojektowano w ist-
niej4cych gabarytach poszczeg6lnych pgczk6w przez
zaggszczenie podzialki rur.

W projekcie modernizacji kotla nie przewidywano
ingerencji w irure elementy ciSnieniowe kotla ani
armatury. Bez zmian pozostawiono r6wniei schemat
przeplywowy kotla.

W instalacji paleniskowej zasadrricza zmiana po-
legala na wymianie palnik6w pylowych na nowe
z uchylnymi kofrc6wkami o k4cie wychylenia 15".
Nowy uklad dysz mieszanki i powietrza zapewnia
poprawne spalanie z wlaSciwym nadmiarem powie-
trza pozwal4i4cym jednoczeSnie na ograniczenie emi-
sji tlenk6w azotu.

Kaidy palnik sklada sig z nastepuj4cych zespo-
l6w:
-- skrzynia palnikowa podparta na poziomie obshrgi,
-- trzy dysze pylowe,
-- sze6i dysz powietrza.

Dysza pylowa i prryndeine dysze powietrza g6rne
i dolrre m4iq wsp6lny napgd uchyhr tll" za pomocq
Sruby z grvintem trapezowym.

Do regulacji temperatury mieszanki za ml5lnem
wykonano dodatkowe przewody pobieraj4ce powie-
trze zimne z przewod6w tlocznych wentylator6w
przed obrotowymi podgrzewaczami powietrza, r ezy g-
nuj4c z zasysania powietrza z otoezenia. Na przewo-
dach powietrza do palrrik6w pylowych i dysz OFA
tui nad ka2dym przewodem doprowadzaj4cym po-
wietrze zabudowano zwgiki pomiarowe pol4czone
w zesp6l trzech zwgiek, z czego dwie s4 Frzewidziane
do palrrika pylowego, a jedna do dysz OFA.

Przewody, kt6re rozdzielaj4 powietrze do skrzyni
palnika pylowego i dysz OFA s4 wl4czone do istnie-
j 4cego przewodu tut nad palnikami. W zmodernizowa-
nym ukladzie instalacji pdeniskowej wykorrystano
istniej4ce dysze OFA firmy EKOffiT. Jednak ich prze-
kroje wylotowe zostaly zmienione, aby zapewnid od-
powiednie prgdkoSci wyplfwu powietrza.

W zmodernizowanym kotle zastosowano lej iui-
lowy zawieszony bez uszczelnienia wodnego. Tak
opracowana konstrukcja pozwala na rerygnacjg
z konstrukcji wsporczej leja oraz systemu uszczel-
nienia wodnego migdzy lejem a ekranami kotla.
W nowym rozwi4zaniu caty lej lqczrrie z komor4

paleniskow4 podlega pionowym przemieszczeniom,
kt6re s4 kompensowane ptzez uszczelnienie wodne
w wanrrie odizuLlacza. Lej stanowi konstrukcjg wi-
sz4c4 o pionowych Scianach oslonigtych specjalnym
opancerzeniem skladaj4cym sie z dzielonych 1firt
zapewniaj4cych swobodg wydlutef w podwyhszo-
nych temperaturach. Przestrzefr migdzy Scian4 ze-
wngtrzn4 leja i wewngtrzznym opancerzeniem jest

wypelniona warstwami mat termoizolacyjnych zape-
wniqj4cych bezpieczn4 temperaturg zewngtrznych
Scian leja, jak r6wniei zmniejszaj4cych cigiar sarne-
go leja z uwagi na eliminacjg tradycyjnego cigikiego
obmurza. W dolnej czgSci leja przewidziano wzierniki.
Pomigdry doln4 czgSci4leja 2uiilowego a odiuilaczem
przewidziano uszczelnienie ze stali nierdzewnej, do-
szczehdone sznurem z moiliwoSci4 latwego montaiu
i demonta2u, co umoiiliwia wyjazd odiruiilacza spod
Ieja. Ochrong przed skutkami uderzef ewentualnych
nawis6w popiohr zwytszych poziom6w komory pale-
niskowej stanowi wzmocniona konstrukcja wanny
odiluizlacza.

Konstrtrkcja odiuilacza zgrzeblowego nowej ge-
neracji charakteryzuje sie lepszymi parametrami
techniczmo-eksploatacyjnymi dzigki temu, 2e zasto-
sowano:
+ wygiunianie iuiila g6rne czg6ci4 wanny odituzlacza;
+ zgqzebla o wigkszej wysokoSci;
+ wysokowytrrymaloSciowe laricuchy ogniwowe

zgrzeblowe z srybkorozl4czkami;
+ segnentowe blachy Slizgowe o podwy2szonej wy-

trzymaloSci, aby wydtuiyd iywotnoS6 odiuZla-
czai

=+ szczelne i srybkootwieraj4ce sig wlary interwen-
cyjne i remontowe;

+ dwupoziomow4 wanne z dodatkowym odprowa-
dzeniem wody z czgSci wysypowej odiuilacza, co
zdecydowarrie poprawi transportowalno 3t iruiila;

+ zmodernizowany napgd z sygnalizacj4 pracy lari-
cucha zgrzeblowego i sprzgglem przeci4ienio-

urym;
+ nowoczesne zespoly napgdowe i napinqj4ce w od-

zttzLaczu, zapewniaj4ce bardzo dobr4 szczelno66
i dui4 niezawodno66.

Wraz z czg6ciq mechaniczn4 zmodernizowano r6w-
nie2 uklad automatyki instalacji paleniskowej, wg
zaloizefi CBKK SA.

DIa przedstawionych propozycji modernizacji ko-
tla Biuro Projektowo-Technologiczne ZRE Katowice
opracowalo technologig i oprzyrz4dowarrie do opusz-
czenia leja komory paleniskowej. Oprryrz4dowanie
wykonal T.aklad Konstrukcji i Urz4dzef Przemyslo-
\rrych 4,E Katowice.

W celu zrralezienia wykonawcy nowych palnik6w
i odiu2lacza w;lslano zapytarria ofertowe do kilku-
nastu zaklad6w. Ostatecznie wykonarrie palrrik6w
i nowego odhtiilacza zlecono Zaktadowi Konstrukcji
i Urz4dzef Przemyslowych 4,E Katowice SA, nato-
miast podgrzewacza wody i ekran6w, w w;piku prze-
targu, zlecono Enagosa uisouti w Lublifcu.
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WielkoS6 mierzona
Wy-
nuar

Nr pomiaru
WartoS6

gwarantowana
I 2 3

Wyd4ino36 kotla
Sprawno6i brutto
Temperatura pary

przegrzaneJ

Emisja NO,
Emisja CO
Temperatura spalin

za podgrzewaczem
powietrza

t/h
%

'c
mc/m
mc/m

'c

1.,/',5
92,5

54
3,18

t2

t2s

126,1
92,17

541
324

t2

l12

89,6
92,04

529
u25
t2

107 l{0
Grojektowa)

t4
90

5,()
459
120

Przedstawiony zakres modernizacji otaz remont
pozostalych urz4dzef pomocniczych kotla i po-
wierzchni ogrzewalnych zostaly wykonane w okresie
od I czerwca 1998 r. do 7 listopada 1998 r. Podczas
ruchu pr6bnego kotla stwierdzono iuilowanie po-
wierzchni ogrzewalnych ekranu przedniego w miejs-
cach ujg6 spalin do rurosuszak6w. ZaproponowErne
przez CBKK dodatkowe rozwi4zanie schlodzenia

Mgrr in2. Henryk Wiensz -

spalin w tym obrgbie, a nastgpnie zrealizowanie przez
brygady remontowe dalo zadowalaj4ce wyniki. Pozo-
stalo w tym momencie do wykonania decenie wyko-
narria pomiar6w kotla i ocena wynik6w modernizacji.
Tak zwany pomiar g\rarancyjny przy akceptacji kie-
rownictwa EC Bgdzin decono Enagopomiaroui-
-Glitoiee, a jego wyniki przedstawiono w tabeli. Za-
warte w niej wyniki pomiar6w potwierdzaj4 dotrzy-
manie zakladanych parametr6w sprawno6ciowych,
emisji NO, i maksymalnej wydajno6ci.

Po uryskaniu porytywnych wynik6w moderriza-
cji kotla nr 6, potwierdzonych w okresie kilkumie-
sigcznej eksploatacji, w 1999 roku w podobny spos6b
byl modernizowany kociol nr 7 w Elektrocieptowni
Bgdzin SA. Zastosowane przy tych modernizacjach
rozwi4zania i technologie prac mog4 byt z powodze-
niem wykorrystane w podobnych kotlach opalanych
wgglem kamiennym, jeieli chodzi o obni2enie emisji
NO,, poprawe procesu spalania oraz podwyZszenie
sprawno6ci.

o

zRE Katowice sA, zaktal*3T"r!:: 
\,i2,,,

UKD 681.5 :621 .311
El. Jaworzno III

System automatyki Instalacji Odsiarczania Spalin
w Elektrowni Jaworzno III

W czerwcu 1996 r. zostala oddana do eksploatacji
Instalacja Odsiarczarria Spalin w Elektrowni Jaworz-
no fll SA. Odsiarczanie spalin nastgpqje mokr4 meto-
d4 wapienn4 wg technologii firmy Steinmiiller. Do
realizacji zadania zostalo powolane konsorcjum firm
Stetnmiiller i PAFAI{O. W przedsigwzigciu przewi-
dziano zrLaczrLy udzial przedsigbiorstw krqiowych.

Rys. l. System wizualizacji i sterowania IOS
w Elektrowni Jaworzno m SA

I l :  I

l l :  l { : 0 6  W P I ' L I  t r U t i  G F r  f l o
I l : 1 4 : 0 5  0 t r 0  0 5  A l 0 0 l -  s { L i C ! .  P o X  X 0

7-nacz4cy udzial produkcji i montaiu element6w me-
chanicznych oraz w pracy systemu automatyki mialy
ZRE Katowice SA.

Proces odsiarczania spalin jest prowadzony w spo-
s6b automatyczny z nastawni IOS przez system cyf-
rowy zapewniqi4cy sterowanie i wizualizacje para-
metr6w procesu.
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Zasadnicz4 czg56 systemu cyfrowego wykonala
firma Sternmitller z wykorrystarriem sterownik6w
A500 firmy AEG.

Pozostala czg56 systemu cyfrowego - obejmuj4ca
rozladunek, transport i skladowarrie m4czki kamie-
nia wapiennego, skladowanie i gospodarka gipsem,
pompownig wody procesowej i wapna hydratyzowa-
nego - zostala zrealizowanaptzez ZR.E Katowice SA
z w5rkorzystaniem sterownik6w serii 984A145 firmy
AEG Modicon.

Do wizualizacji procesu wykorzystano oprogra-
mowanie FD( 32 firmy Interllution.

W czerwcu 1999 roku systemem objgto takie roz-
ladunek grpsu dla zakladu przerabiaj4cego gips na
materialy budowlane fabryki KNAUF.

lrlgka hamlcnla weplrn nlgo

Rys. 2. Schemat struktury sprzgtowej
instalacji odsiarczania spalin

Struktura sprzetowa instalacji
odsiarczania spalin

Obiekty pomocnicze

Sterowniki systemu cyfrowego pracuj4 w sieci
MODBUS PLUS, a komputery w sieci Srodowiska
MS Windows z protokolem Net BEUI.

Sterownik ,,Magaryn i ekspedycja" gipsu wsp6l-
dziala z systemem 2pgalizs\f,ranym przy uiyciu sterow-
nik6w A500 nadzorqj4cych blokady zaladunku grpsu
orazze sterownikiem Simatic S5 sten{4cym urz4dze-
niem urygarni{4cym grps w magazynie gipsu.

Po uruchomieniu rozladunku magazJmu gipsu dla
fabryki KNA|d.F zmodyfikowano uklad komunikacji
z wag4 taSmow4 firmy Schenck przenoszqc j4 do
komputera centralnego.

Pneumatycny rodadunek mqctft i karnienia
wapiennego z samochod6w i wagon6w

Urz4dzeniami rozladunku pneumatycure-
go wagon6w i samochod6w dostarczqj4cych
m4czkg wapierur4 moina sterowa6 dla dw6ch
niezaleinych nitek.

Proces rodadunku do zbiornik6w jest po-
przedzony odpylarriem zbiornika, kt6re na-
stgpqje przez odpylacz komory i wentylator
zabudowany w zbiorniku.

Instalacja aeracji zbiornika zapobiega
zbryleniu sig m4czki wapiennej.

Ze zbiornika m4czka jest dozowana do
dziatu hydratu za pomoc4 podajnik6w cel-
kowych z czgstotliwoSci4 wynikqiqc4 z regu-
lacji prgdko6ci obrotowej.

Rys.3. Rozladunek m4czki kamienia wapiennego
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Zaladunek gipsu

Gips po odwodnieniu jest transportowa-
ny do magazynu za pomoc4 dw6ch ta6moci4-
g6w. Ta6moci4g zasypuj4cy bezpoSrednio
magazyn jest niestacjonarnym- rewersyjnym
taSmoci4giem umoiiliwiaj4cym zasypywanie
magazynu w dw6ch strefach w zale2no6ci od
polo2enia urz4dzenia wygarniaj4cego. Ka2da
strefa jest zasypywana w miejscach okre6lo-
nych przez 2L poloLefi przeno6nika niestac-
Jonarnego.

W ruchu automatycznym zmiana poloZe-
nia przeno6nika nastgpqie przy okre6lonej
wysoko6ci slupa glpsu mierzonego okresowo
za pomoc4 silopilota.

Rys. 4. Zaladunek magaz;mu gipsu
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Ci4g transportowy zaladunku gipsu
dla fabryki KNAUF

Uklad rozladunku gipsu umo2liwia zada-
nie odpowiedniej nawaiki w przypadku zala-
dunku wagon6w lub samochod6w oraz sta-
lego zliczania przy zaladunku dla fabryki
KNAUF.
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Magalyn gipsu
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Ci4g transportowy zaladunku gipsu na
samochody i wagony

Ci4g transportowy zaladunku gipsu skla-
da sig z urz4dzeria wygarniaj4cego gips i ze-
spolu ta6moci4g6w.

Rys. 5. Uklad rozf,adunku gipsu

| 18274 xg I
to

Rys. 6. Ekspedycja gipsu do fabryki KNAUT'
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Ekran synoptyczny sterowanla
pomlnurnin wody procesowej

W pompowni wody procesowej umiesz-
czono dwie pompy diagonalne. Jedna znqi-
dqje sig w stalej rezerwie.

Przedstawiony system cyfrowy zostal wy-
posa2ony w zesp6l blokad, sekwencji i auto-
matyki. Umoiiliwia on ci4gle monitorowanie,
generowanie ehrm6w, raportowanie i archi-
wizacjg.

Od lipca 1997 roku, po okresie grvaran-
cyjnym, system jest serwisowany przez ZRE
Katowice SA.

Rys. 7. Sterowanie pompowni4 wody procesowej

Od czerwca 1999 r. rodadunek magazynu gipsu
przeznaczonego dla fabryki KNAUF jest sterowany
za pomoc4 systemu rozbudowanego samodzielnie
przez ZRE Katowice SA.

Opisany w artykule system cyfrowy jest czgSci4
instalacji, o kt6rej mo2na jui powiedzied, ie spehria
zaloienia techniczne i technologiczne dotycz4ce wy-
sokiej niezawodno6ci zapewni{qc€j ci4gloS6 pracy
instalacji odsiarczarria spalin. Dzigki temu stalo sig
moiUwe w5rchwycenie do chwili obecnej emisji kil-
kuset tysigcy ton SO2.

Gl6wn5rmi p roj ektantami opisanego systemu s4 :

BIPROKWA,S - Gliwice
oraz EIIPF,OCEIW TAP SA - Krak6w

Gl6wnym wykonawce s4:

ZRE I(ATOWICE SA,
a wsp6lwykonawc4

A&MICFoO s.c., Biuro Technicz Gliwice

UKD 621.165:621.311.21
EC Tabrzn

Cyfronry system automatyki i pomiar6w

Konfiguracjg systemu sterowania turbozespolem
TG 30 przedstawiono na rysunku 1. Sterownik PLC
GE FANUC przejmqie sygnaty analogowe i binarne
z aparatury obiektowej i specjalizowanych trklad6w
Bentlq-Netsada, Woodusord. Sygnaly analogowe s4
formowane jako pr4dowe o standardzie 4-20 mA,
natomiast sygnaty binarne poehodzq ze styk6w bez-
napigciowych aparat6w pomiarowych, inicjator6w
dwustanowyctr i zestyk6w przekainik6w poSrednicz4-
cych. Sygnaty wyj3ciowe sterownika w postaci binar-
nej sq wprowadzane przez separatory transoptorowe
do uklad6w steruj4cych napgdami urzqdzeri wykonaw-
czych. Sygnaly binarne przekazuj4ce stan wylqczni-
k6w kraricowSrch, momentow;rch sq wprowadzane do
sterownik a ptzez separatory transoptorowe.

Mgr tni,. Czeslaw Lipowic ZRE l/,;,towice SA, Zaklad Automatyki

Komputerowy system nadzoru pracy turbozespolu
TG 30 w Elektrocieplowni Zabrze

Zaklady Remontowe Energetyki Katowice SA -

realizuj4c w EC T,abrze zadanie inwestycyjne pole-
g44ce na dostawie i monta2u zmodernizowanej tur-
biny cieptowniczej, odbudowie wgda cieplowniezego
oraz ukladu wyprowadzenia mocy z generatora -

opracowaly pod wzglgdem dokumentacyjnym i wdro-
iyty komputerow;r system nadzoru pracy turbozes-
pohr cieplowniczego. Ptzy tworzeniu tego systemu
wykorrystano urz4dzenia najnowszej generacji. Uk-
lad regulacji turbiny oparto na regulatorze elektro-
hydraulicznym firmy Wooduord. Pomiary spe-
cjalne turbozespohr s4 kontrolowane przez system
pomiarowy Bentlq-Neuoda. Centraln4 jednostk4
nadzorqi4ce prace turbozespohr jest sterownik mi-
kroprocesorowy firmy GE FAITIUC, wsp6lpracqjecy
z dwiema redundancyjnymi stacjami operatorskimi
oraz jedn4 stacj4 iniyniersk4.
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Stacje operatorskie sA sprzggnigte ze sterowni-
kiem l4czem Ethernet TCPIIP za po6redrrictwem
koncentratora HUB SAPO spelni{qcego funkcjg 14-
czeniow4 oraz regeneruj4cego sygnal, dzigki czemu
uzyskqje sig wigkszy zasigg przekazywanych danych.
Stacja iniyniersha jest dodatkowo pol4czona ze ste-
rownikiem l4czem szeregowym RS 232.

Wy6wietlacz lokalny MIKSTER jest dokalizowa-
ny przy przednim stojaku turbozespohr i sprzegnig-
ty ze sterownikiem l4czem szeregowym RS 485. Wy-
Swietlacz ten wskazuje warto6ci najwainiejszych pa-
rametr6w niezbgdnych zwlaszcza podczas rozruchu
Iub odstawiania turbozespohr.

Sterownik mikroprocesorowy, stacje operators-
kie, regulator Woodutord, jednostka gl6wna knt-
Lq-Neoado s4 zasilane przez bezprzerwowe fr6dlo

rr|p rr|g

Rys. 1. Konfiguracja systemu
sterowarria turbozespolu TG 30

zasilania elektryczrrego, wspornagane bateri4 ahumu-
lator6w.

System pomiaroury Bentley-Nevada

Czqiniki do pomiar6w specjalnych zainstalowane
w obrgbie turbozespohr przekazqi4 sygnaly analogo-
we do jednostki gl6wnej Bentl4-Net:ado, gdzie s4
monitorowane. SI jednostce tej s4 wypracow]rwane
sygnaty ostrzegawcze dwustopniowe oraz sygnal wy-
l4czenia turbiny. W obrgbie turbozespolu s4 mierzone:
. drgania bezwzglgdne pokr5nv loiysk,
. drgania wzglgdne walu turbozespohr,
. przesuw osiowy wirnika,
. wydtuZenie ealkowite,
. wydluienie wzglgdne,
. temperatura loiysk.

1\lASTAWNIA

STEROWNIKPLCGE FANUC

Rys. 2. Maska podstawowa: para robocza wraz z turbin4
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ECZABRZE TG 9C5O/02
Torri 23.7 oc

Moc 23.72 Mlr
Obrcly 0

I mmoSroOovoS ! remper,atuy ! o,ga n ! wyc.eenc ! Oo.ofy r,rtny

Rys. 3. Maska podstawowa: pomiary specjalne

.0.02 [Fa
76.f oc
-5,5 kPa

. generator,

. podgrzewacze cieplownicze.
Pozostale 4 maski obejmqie uklady pomocnicze.

Ekran aplikacji wizualizacyjnej jest podzielony
na trzy okna (rys. 3). Okno w g6rnej czgSci ekranu
zawiera pola: alarm6w, sygnalizator6w akustycznych,
wskazari bieZqcych warto6ei zasadrdczych wielkoSci,
ahtuatrej daty i czasu. Pod maskq ukladu technolo-
gicznego w dolnej czgSci ekranu znajduje sig okno
nawigacyjne, kt6re pozwala na wyb6r masek, tabel,
wykres6w i dodatkowych funkcji. Sterowanie proce-
sem technologicznym jest prowadzone za pomocq sta-
cyjek sterowniczych przypisanych poszczeg6lnym na-
pgdom i wywo$'wanych z masek technologicmych.

Ze stacyjki operator ma mo2liwo56 wyboru try-
bu sterowania pomiedzy ZDALI\IYI\4[, LOKALNYM
i AUTOMATYCZI{NVI.

W zaleino6ci od typu napgdu wyr6iniono naste-
puj4ce rodzaje sterowania:
. napgdem jednokierunkowym - np. pompa Ie-

warowa, obracarka walu;
. napgdem jednokierunkowym z zabezpieczeniem

SZR - np. pompy kondensatu (rys. 4);
. napgdem dwukierunkovrym - np. zasuwy, za-

wory;
. napgdem regulacyjnym - np. w ukladzie regulacji

ciSnienia i temperatury pary do uszczelnief (rys. 5).

Sygnal wylqczenia turbiny jest wyzwalany w przy-
padku przekroczenia granicznych wartoSci przesuwu
osiowego wirnika w lo2ysku oporowo-noSnym oraz
prry przekroczeniu granicznych warto6ci temperatu-
ry bialego metalu loiysk.

System sterowania i wizualizacji

Do wizuaUzacji pracy stacji zastosowano program
FIX-32 firmy lntellution, wprowadzany do dw6ch re-
dundantnych komputerowych stanowisk operators-
kich wyposaionych w system operacyjny Windows
NT 4.0. Stacje operatorskie i iniynierska oraz ste-
rownik s4 pol4czone w sie6 grviafdzist4 o standar-
dzie Ethernet l0 Base-T. Centralnym elementem jest
koncentrator HUB. Pakiet FD(-32 pobieraj4c syg-
naly ze sterownika umoiliwia wizualizacjg proces6w
zachodz4cych na obiekcie, natomiast wysylaj4c syg-
naly daje operatorowi moiliwo6d sterowania napg-
dami w obrgbie turbogeneratora.

Uklad technologiczny turbozespohr i przynale2-
nego otoczenia podzielono funhcjonalrrie uzyskuj4c
w ten spos6b 9 masek tematycanych. Do grupy ma-
sek podstawowych nalei4:

. para robocza wtaz z turbin4 (rys. 2),

. pomiary specjalne (rys. 3),

. uklad olejowy,
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Rys. 5. Sterowanie napgdem regulacyjnym -
w ukladzie ciSnienia i temperatury pary do uszczelniefi

Podstawowym zbiorem zawieraj4cym informacje
o alarmach jest lista alarm6w. Plik alarm6w histo-

rycznych zawiera r6wnie2 informacje o pracy systemu
oruz o kaidej przeprowadzonej operacji. Pliki alar-
m6w historycznych moi,na przegl4da6, drukowa6, ale
nie moZna dokonywa6 w nich zmian ani ich kasowa6.

Komputerowy system nadzoru turbozespolu zostal
opracowany w Zakladzie Automatyki 4E Katowice SA,

ul. Gen. Z. Jankego 13;
40-615 Katowice, tel. (032) 78 98 280, fax (032) 78 98 281.

Zaklad Automatyki oferuj e komputerowe systemy
sterowania i wizualizacji proces6w technologiczznych
wraz z pelnym zakresem uslug dotycz4cych AKPiA.

o

- ZRE Katowice SA, Zaklad Turbin i Armatury

Rys. 4. Sterowanie napgdem jednokierunkowym -
pompe kondensatu

Do sterowania napgdami zawor6w regulacyjnych
mo2na wykorrysta6 maski regulator6w wywolanych
z okna nawigacyjnego. Maska regulatora przedstawia
opr6cz stacyjki wykresy zmian warto6ci regulowanej
i zadanej. Stacyjka umoiliwia zmiany warto6ci zada-
nej oraz nastawy dynamicznych regulatora.

Sygnalizacj a stan6w alarmowych

Komunikaty stan6w alarmowSrch obejmqjq nie-
wla6ciwe lub awaryjne funkcjonowanie procesu tech-
nologicznego oraz nieprawidlowo6ci dziatarria syste-
mu komputerowego. W zaleino6ci od czasu wyst4pie-
nia i sposobu wy6wietlania alarmy podzielono na
bie24ce i historyczne. W oknie alarm6w s4 wy6wietla-
ne bieZ4ce alarmy: moina je potwierdza6 i kasowa6.

Mer,inr. Mik.1l*T:**
i iai Sl "l 
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Modernizacja ukladu regulacji
turbogeneratora 9C50 132

Modernizacja ukladu regulacji turbogeneratora
9C50132 polega na zast4pieniu typowego ukladu me-
chaniczno-hydraulicznego (rys. 1) ukladem elektro-
hydraulicznym (rys. 2) zrealizowanym dzigki zainsta-
Iowarriu nowoczesnych urz4dze6, takich jak:
r regulator cyfrowy 505

(firmy Woodutard-Z na rys. 2),
r przetwornik elektrohydrauliczny TM-25LP

(firmy Woodusard-7 na rys. 2),
. przetwornik ci6nienia pary wylotowej - E na rys. 1,
. czqjniki magnetyczne prgdkoSci obrotowej

(firmy Woodusard-I na rys. 2).

Regulator cyfrowy 505 jest urz4dzeniem wykona-
nym w technice mikroprocesorowej, ptzeznaczonym

do sterowania turbin4 parow4. Moie by6 uiywany
z jednym lub dwoma przetwornikami (serwomoto-
rami) elektrohydraulicznymi, pneumatycznymi lub
elektrycznymi.

P o d s t a w o w e  f u n k c j e  r e g u l a t o r a  5 0 5 :

- regulacja i zdalne zadawanie prgdko6ci obrotowej,
- regulacja ci6nienia pary wylotowej z turbiny,
- ograniczrrik otwarcia zawor6w regulacyjnych,
- ograniczenie mocy,
- wybieralny spos6b uruchomienia (automatyczny,

reczny, p6lautomatyczny),
- dwa niezale2ne kanaly pomiaru prgdko6ci obro-

towej,
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P*:2 MPa - olej roboczy,
Pzn:0,5-1,8 MPa - olej steruiqcy zaworami

regulacyjnymi,
Pzo:O-2 MPa - olej do zaworu odcinai4cego,
PsM:0115 MPa - olej smarowania
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-- sze56 wyj66 programowalnych dla wskafnik6w
analogow;lch,

-- dwa porty ModBus,
-- sterowanie miejscowe lub zdalne,
- - zabezpieczenie przed nry izk4prgdkoSci obrotowej,

wySwietlanie maksymalnej prgdkoSci podczas tes-
tu regulatora bezpieczeristwa,

-- logika sterowania wylqcznikiem generatora,
- zapamigtanie przyczpy ostatniego odgtawienia

(pierwszego z sygnal6w, kt6ry spowodowal od-
stawienie).

Zaleintie od zastosowania i potrzeb uiytkowania s4
r6wniei moiliwe irme funkcje regulacyjne. Wain4
cech4 regulatora jest latwo6d konfigurowania i obstu-
gi dzigki zastosowaniu prostego systemu oprogramo-
wania blokowego typu ,,Menu". Na dwuwierszowym
wy6wietlaczu r.ED sA prezentowane instrukcje latwe
do zrozumienia i zastosowania. Operator mo2e obej-
ruet, i por6wna6 na tym samym ekranie wielkoSci
zadane i rzeczywiste. Proste komunikaty s4 wy6wiet-
lane w jgzyku angielskim. Regulatory prrystosowano
do montaiu zar6wno bezpo6redrrio przy turbinie, jak

tei w oddalonej od turbiny nastawni. Zastosowanie

P' W Y L

0,042 MPa
76'C
87,4 Vh

odej mowanych l4cznik6w kolorowych umoiiliwia lat-
wy montaZ okablowania. Co istotne, zastosowanie re-
gulatora wymaga minimalnego nakladu pracy, a kosz-
ty instalacji i uruchomienia s4 niewielkie.

o 'o  .

Fot. 1. Regulator cyftowy 505

f

oq,' W Y L  i
Woda sieciowa

7H5"C 3F70'C
2875 thPodgrzewacze

cieplownicze

Rys. 1. Schemat ukladu regulacji i smarowania turbogeneratora 9C50 Grzed modernizacje)
I - regulator prgdkoSci obrotowej z blokiem suwak6w,2 - ogranicznik prz5npieszeh, S - serwomotor zaworu_regula-
cyjnego, 4 - serwomotr zaworu odcinaj4cego, 5 - reczny wyl4cznik turbiny, 6 - regulator ci6nienia pary wylotowej,
7 - suwak regulatora ciSnienia pary wylotowej, 8 - zadajnik ciinienia pary wylotowej, 9 - pompa oleju roboczego,

I0 - pompa oleju smarowania
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Regulator 505 (fot. 1) jest zasilany prqdem statym
o napigciu 24V, moie pracowa6 w temperaturze od
-25'C do *65'C.

Czqiniki magnetyczne (fot. 3) prgdkoSci obroto-
wej MPU pracuj4 w zakresie sygnalu wej6ciowego od
1,0 do 30 V wartoSci skutecznej, od 100 Hz do 12ldlz.
Przetwornik elektrohydrauliczrry TM25LP (serwomo-
tor) (rys. 3, fot. 2), sterowany sygnalem 20-160 mA,
jest zasilany olejem z dokladnoSci4 filtrowania25 pm
o ci6nieniu 2 MPa-

Skr6cony opis dzialania
elektrohydraulicznej regulacji

turbogeneratora 9C50/32

Zadaniem regulacji jest:

. utrzymanie stalej zadanej prgdko6ci obrotowej
podczas biegu jalowego oraz zadanej mocy po
zsynchronizowaniu generatora z sieci4 (gttzy za-
chowaniu nie zmienionych parametr6w pary do-
Iotowej i wylotowej);

. utrzymanie stalego zadanego ci6nienia pary wylo-
towej (moc turbiny jest przy tym wielkoScie wy-
padkow4).
Wymienione wielko5ci s4 utrrymywane na statym

poziomie w granicach proporcjonalnoSci regulatora.

Praca turbiny
na biegu jalowym i pod obci4ieniem

bez zel4cznnei
regulacji ciSnienia pary uylotowej

Proces regulacji przebiega w spos6b nastgpuj4cy
(rys. 2).

Przy wzro6cie prgdkoSci obrotowej turbiny czuj-
niki magnetyczrre (1) przesylqiq impuls elektryczny
do regulatora cyfrowego 505 (2) zainstalowanego wna-
stawni. Regulator przesyla nastgpnie przetworzony
impuls elektryczrry do przetwornika elektrohydrau-
liczrrego TM25LP (7), kt6ry obniia ciSnienie oleju
steruj4cego (Pzi; powoduje to przymknigcie serwo-
motora zawor6w regulacyjnych (3) nie dopuszczatr4c
tym sam5rm do nadmiernego wzrostu prgdko6ci obro-
towej turbiny. Gdy prgdko66 obrotowa maleje dziala-
nie regulacji jest odwrotne.

@1daorq prgdko66 obrotow4 rra biegu jalowym
ustala sig programujqc odpowiednio regulator 505.
Po synchronizacji generatora z sieci4 og6lnokrqjow4
prgdko66 obrotowa wvnikqieca z czgstotliwoSci pr4du
utrzym{e sig na statym poziomie i regulatorem 505
ustala sig i4dan4 moc, ciSnienie pary wylotowej jest
prry tym wielkoSci4 wypadkow4.

t+F+++{

.€

Pn:Z MPa - olej robocry,
Pzn:0,5-1,8 MPa - olej steruiqcy zawo-

rami regulacyjnymi,
Pzo:O-Z MPa - olej do zaworu odcinajq-

cego,
Psr=0,15 MPa - olej smarowania

1
- o

P
@

f -

P,WYL

0,04-4,19 MPa
8r160'C

Woda sieciowa

sF127'C 3$70'C
120r2s00 vh

Podgrzewacze
cieplownicze 

.

Rys. 2. Schemat ukladu regulaqii i srnarowania turbogeneratora 9C50/32 Go modernizaqii)
I - kolo impulsyjne prgdko6ci obrotowej, 2 - cyfrorry regulator 505 ,,Sloodward", 3 - serwomotor zaworu regutrac$nego,
4 - serwomotr zaworu odcinqiqcego, 5 - reczny wylqcznik turbiny, 6 - tozdziel,acz do uzbrojenia i otwarcia zaworu
odcinqi4cego, T - przetwornik EII T1\425LP ,,Tfoodward", t - przetwornik ciSnienia pary wylotowqi, 9 - pompa oleju

roboczego, I0 - pompa oleju smarowania
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I skok
f  2 5 m m

2,0 MPa,25pm

Rys. 3. Schemat przetwornika
elektrohydrauliczrrego TM25LP

Praea turbiny pod obci4ieniem
i przy zil4etnnej regulacji ciSnienia

pary wylotowej (rys. 2)

Prry wzro6cie ci6nienia pary wylotowej przetwor-
nik ciSnienia (8) przesyla impuls elektryczny do regu-
latora (2), kt6ry za poSrednictwem przetwornika elek-
trohydraulicznego (7) prrymyka serwomotor zawo-
r6w regulacyjnych (3) nie dopuszcz4j4c do nadmier-
nego wzrostu ciSnienia pary wylotowej. JednoczeSnie
nast4pi obniienie mocy, kt6ra jest wielko6ci4 \Mypad-
kow4. Gdy ci6nienie pary wylotowej obniiy sig dzia-
Ianie regulacji jest odwrotne. Z4dane ci6nienie pary
wylotowej ustala sig progtamqi4c odpowiednio regu-
lator 505.

Zmiany wprowadzone
w poprzednim ukladzie regulacji

Z poprzedniego ukladu regulacji usunigto nastg-
pujqce elementy:
r regulator prgdkoSci obrotowej wraz z blokiem su-

wak6w (I na rys. 1),
r ograniczrrik przyspieszef (2 na rys. 1),
r elementy regulacji ciSnienia pary wylotowej (6, 7,

8 na rys. l).

Wymienione elementy jak wykazqie prahtyka ma-
j4 wady, mianowicie, nale2y je systematyczrrie re-
montowad, a przede wsrystkim oczyszczad z brudu
(osadu) naniesionego przez olej. Osad powoduje
zmniejszenie czulo6ci, a nawet calkowite zatarcie
czg6ci suwliwych. W mechanizmach takich jak sworz-
nie, tulejki, loiyska itp. z biegiem czasu powstaj4 co-
raz wigksze lury i odksztaXcenia. Zainstalowane sprg-
i16y w elementach regulacyjnych trac4 sztywnoS6
co bezpo6redrrio urytywa na jakoS6 regulacji. Nie bez
znaczenia jest takie koszt remontu lub zabudowarria
nowego elementu.

Fot. 2. Przetwornik
elektrohydrauliczny TM25LP

Fot. 3. Czdnik magnetyczrry

' r f f i - . . * ! f f f f i v j r r
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Mgr ini. Krrysztol hzepadlo - ZRE l|r,towice SA, Zaklad htrbin i Armatury
UKD 621.165:621.317.7

Diagnostyka maszyn wirujEcych

Stan dynamiczny turbozespotu jest oceniany na
podstawie pomiar6w poziomu drgaf toiysk. Jest on
jednym z wainiejszych wskainik6w eksploatacyj-
nych turbozespolu, a czgsto r6wniei jakoSci wSrkona-
nego na nim remontu. Maj4c to na uwadze 4,E
Katowice SA, jui od wielu lat, podczas prac remon-
towych na turbozespolach wykonqje r6wniei po-
miary ich stanu dynamiczrrego: przed remontem, po
remoncie i w trakcie jego eksploataqii.

Wyniki i analizy pomiar6w s4 przechowywane
w komputerowej bazie danych i w archiwum pomia-
row;rm. Kaida z mierzonych masz5m ma wlasn4,
czgsto wieloletni4 historig. Dane te umoiliwiaje ana-
lizy por6wnawcze ulatwiaj4ce wnioskowarrie o przy-
cz5mach zmian dynamiki maszJmy.

Wraz z rozwojem technik diagnostycznych ulegala
zmianie uiywana aparatura pomiarowa. Od prostych
miernik6w drga6, popnzez analizatory drgpf takich

ff rm, jalr : Retrtlingez., Brilrcl &Kjaa, Sclvnnk, do wspo -
nraganego komputerowo wielokanalowego systemu
diagnostycznego.

Obecnie do pomiar6w stanu dynamicznego maszyn
jest uiywany przeno5ny komputerowy system diag-
nostSrczery ARDE for Windows. Umoiiliwia on zbiera-
nie sygnal6w diagnostyczrych z szesnastu punkt6w
pomiarowych jednocze6nie.

Pod.staw4 systemu s4 dwa niezaleine, 8-kanalowe
przetworniki analogowo-c5&owe DAIU 208P, umoi-
Iiwiaj4ce utworzenie z nich dw6ch 8-kanalowych,
oddzielnych zestaw6w pomiarowych. Przetworniki
s4 przystosowane do przetwarzania sygnal6w z czuj-
nik6w drgaf: indukcyjnych, elektromagnetyczrrych,
piezoelektrycznych i wiropr4dowych. Moina r6wniei
wprowadzi6 do nich standardowe sygnaty rejestrato-
rowe arrierurych procesowych, jak np.: mocy, tem-
peratury lub wydtuierl.
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Dane z pomiar6w sq zbierane w pamigci kom-
putera. Program diagnostyczny systemu umoiliwia
pehr4 analizg i wizualizacjg graffczn4 danych pomia-
rowych. Wyniki pomiar6w mo2na przedstawi6 w po-
staci: tabeli, przebieg6w czasowych, orbity (ruch
walu otrrymany po do2eniu przebieg6w czasowych
z dw6ch, wzqiemnie prostopadlych, kienrnk6w po-
miarowych), widma drga6, wykres6w amplitudo-
wo-czgstotliwo6ciowych, wykres6w amplitudowo-fa-
zow5lch, wykres6w zmian widma drgan ze zmian4
obrot6w, wykres6w zmian widma drgatr w czasie lub
wykres6w ruchu Srodka czopa watu.

Ciekawym prrykladem zastosowania systemu jest
pomiar jednokadtubowej, dwuloiyskowej turbiny
l3CK60 (o mocy zrramionowej 60 Mtrt). Do pomiaru
wykorrystano sygnaly z monitor6w drgaf wzglgd-
nych walu, do kt6rych podl4czono s4dy wiropr4do-
we systemu 3300 o Srednicy 8 mm, zamontowane
po dwie w kaidym z loiysk. Prostopadle poloienie
plaszczyrt pomiarowych czujnik6w wzglgdem osi
walu i prostopadle wzglgdem siebie (uklad X-n umo-
tUwia pomiar drgaf oraz przemieszczef wahr w lo-
iysku.

P odczas obci42arria turbozespohr wykonywano ci4-
gty pomiar drgari wzglgdnych wafu obu lotysk ied-
nocze6nie. Po uzyskaniu 42,5 IU$I nastqpil gwal-
towny wzrost drga6. Obsltrga obniiyla moc do 40 MW
i drgania na loiyskach zmalaly do poprzedniej nis-
kiej warto6ci. Na rysunkach I i 2 pokazano przebiegi
zmian drogr drgafr loiysk 7 i 2 w czasie obci4iania
turbiny.
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W celu znalezienia ptrycrylny gwaltownego wzro-
stu drgaf loiysk wykonano analizy por6wnawcze
widm drgart (rys. 2) i przebieg6w czasow;rch drgafr
z orbitami (rys. 3). Na wykresach waterfall zazna-
czono kursorem dominqj4c4 czgstotliwoS6 20 Hz
(0,4 x skladowej obrotowej), kt6ra pojawila sig
dokladnie w chwili zwigkszenia mocy turbiny do
42,5IVI\il. Wykresy przebieg6w czasowych drgaf i or-
bity potwigs,lzily wzbudzarrie sig skladowej podhar-
moniczrej, bedqcej przyczyn4 niestabilnej pracy lo-
zysk. Orbity s4 wsp6lbieine z prgdko6ci4 obrotow4
wirnika.

Na podstawie analiz stwierdzono, ie przyczp4
wysokich drgaf loZysk podczas obciqiania turbiny s4
samowzbudne drgania olejowe. Widoczera na wykre-
sach waterfall czgstotliwoS6 charakterystyczna 0,4 x
to tzw. bicz olejowy. Prryczyn4 niestabilnoSci olejo-
wej byly nieprawidlowe Iury w loiyskach. Ich po-
prawa umoijliwila stabiln4 prace turbiny w cat5rm
zakresie mocy.

Opisany system diagnostyczny stanowi obecnie
podstawow4 aparaturg diagnostyczn4 wykorzysty-
wanq przez Oddzial Diagnostyki Turbin. Na pod-
stawie pomiar6w ni4 wykonanych oraz doSwiadczef
diagnostyczrrych i remontowych jest oceniany stan
techniczrry maszJm. W prrypadku stwierdzenia nie-
prawidlowo6ci pracy maszyny poszukuje sig ich ptzy-
czyny i proponqje sposoby usunigcia.

10 nEo m/dv ROTATION: Y TO X (C\ /) 5 rrE/dv #nqr l0 mtsro m/dv RoTATIo'l: Y To x (cw) 5 rEec/dv 29{B rsn

Rys. 3. Wykresy przebieg6w czasow;rch drgan i orbity lo2ysk w chwili wzbudzenia sig drgafr olejowych
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Jan Rog62 - Prezes Zarz4du Elektrowni Lagisza SA

Ju2 dzisiaj koszty rtti4zane z ogrzevtaniem stanowi4 jeden

z najistotniejszych wydatk6w, ponoszony ch przez przecigtn4
polsk4 rodzing. Krokiem do utworzenia rynku ciepla s4 ar-
tykuly 17, 18 i 19 nowego Prawa energetycznego,kt6re czp4
odpowiedzialnymi za planowanie i organizacjg zaopttrzenia
w energig samorz4d wojew6dztwa, wojewodg, gning.

Aktywno66 gmin w tej materii powinna zosta6 wyzwolona,
jako 2e art. l9 pkt 3 Prawa energetycznego naklada na gminy
obowi4zek opracowania projektu zaloLei do planu zaopatrze-
nia w energig, zawieraj4cego:

. ooeng stanu aktualnego i przewidywanych mrian zapo-
trzebowania na cieplo, energig elektryczn4 i paliwa Eazoutq,

r przed sigwzigci a racj on ali zuj 4ce u2ytk owanie ciepla, ener-
gii elektrycznej i paliwa gazowego;

r moiliwo6ci wykorzystania istniej4cych nadwy2ek z lo-
kalnych zasob6w paliw i energii, z uwzglgdnieniem skoja-
rzonego wytwarzania ciepla i energii elektrycznej ora;z za-
gospodarowania ciepla odpadowego z instalacji przemyslo-
wych;

r zakres wsp6tpracy z innymi gminami.

Rynek cieplowniczy poludniowej Polski

Rejon G6rnego Sl4ska jest najwigkszym z centr6w ener-
getyki na poludniu kraju Qtatrz rys. l). Umownie obszar ten
moZna podzielid na wyodrgbnione rejony:

GOP Zach6d: Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Sl., Piekary
Sl., Tarnowskie G6ry.

GOP Cenhum: Katowice, Siemianowice, Swigtochlowice,
Chorz6w, Tychy, Mikol6w, Laaska G6rne.

GOP Wsch6d: D4browa G6rnicza, BqAin, Wojkowice,
Sosnowiec, Czeladfl, Myslowice, Jaworzno, Chrzan6w, Ttze-
binia.

ROW: Rybnik, hory, Wodzislaw Sl., Jastrzgbie ZJr6j.

W wymienionych rejonach l4cmie majduje sig ponad
3 tys. ir6del ciepla, w tym 90 o mocy cieplnej od l0 do 50 MW
i 68 zr6del o mocy powyiej 50 MW.

Mniej zu?ytej energii
czystsze Srodowisko

Rynek energii elektrycznej w Polsce zaczql siq ksztaltowaf z chwilq stworzenia
podstaw prawnych, a jego zasady wydajq siq coraz bardziej jasne i oczywiste.
Inaczej wygl4da sytuacja na rynktt ciepla, kt6ry w Polsce - z uwagi na
specyficzny charakter produkQi, przesyfu i odbioru ,,towart)", jakim jest

cieplo - praktycznie nie r'stnl'e.y'e. W wigkszofici polskich mr'asf systemy cie-
plownicze nie pozwalajq na wprowadzenie kor*urencii w spos6b prosty,
szybki i tani. Powstanie rynku ciepla przyczyni siq do racionalnego i efek-
tywnego wykorzystania energii, gwarantuj4c tym samym optymalne planowa-
nie inwestycji oraz lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruHury technicznej.

Omawiany rejon charakteryzuje sig rozwinigt4 sieci4 cie-
plownicz4, hcz4c4 prawie ll50 km - w tym okolo 300 km
sieci o 6rednicach powy2ej Dn400. Istniej4ce systemy sie-
ciowe s4 zaru4dzane przez samodzielne Przedsiqbiorstwa
Energetyki Cieplnej, powstale po rozpadzie Wojewodzkiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach.

Przewidywana wielkoSi (moc cieplna) rynku ciepla w po-
szczeg6lnych rejonach (do roku 2015) jest szacowana pfizez
firmy konsultingowe w ,,Planach energetycznych" na:

- 2690 MW w GOP Centrum,
- 2340 MW w GOP Zach6d,
- 2580 MW w GOP Wsch6d,
- 1190 MW w ROW.

Przewidywane l4czne zapotrzebowanie na moc cieplna
na tym obszarze wynosi wigc 8800 MW. Du2a liczba ir6del
ciepla o mocach od l0 do 50 MW i ir6del o mocach powy2ej
50 MW oraz zr^acz4cy rynek ciepla w pol4czeniu z rozwinigt4
sieci4 cie,plownicz4 stwarzaj4 dogodne warunki do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej w ukladach skojarzonych.

Korzy6ci
ze skojarzonego wytwarzania energii

Istota skojarzenia produkcji energii elektrycznej i ciepla
polega na skierowaniu czgSci pary zupustu turbiny do wymien-
nika cieplowniczego (patrz rys. 2).W ten spos6b wykorzystuje
sig energig ciepln4 zlwart4w wodzie chlodz4cej, kt6ra stanowi
najwigksz4 stratg w procesie produkcji anergii elektrycmej
w ukladzie kondensacyjnym. Efektem tego jest macmy wzrost
sprawno6ci obiegu z 35 do ponad 60%.

Stopieri przemiany anergii zawttej w paliwie, w zale2no6ci
od mocy cieplnej, uzyskanej drog4 skojarzania, wykazuje, 2e
sprawno66 obiegu znlcz4co wzrasta wrlz ze wzrostem mocy
cieplnej $ntrz rys. 3). Wzrost sprawnoSci obiegu powoduje
znaqzn4redukcjg nLyaapaliwa, a co za tym idzie - obniZenie
poziomu emisji substancji szkodliwych do powietrza.
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Jako podstawowe roali4zanie dla blok6w energetycz-
nych 120 MW moinz przyjp zabudowg wymiennika cieplo-
wniczego o mocy 130 MW, zasilanego ptqtzpol4czenia czg6ci
Srednioprginej i niskoprginej turbiny (zastosowane w Elek-
trowni Lagisza SA). Typowym rozwi4zaniem dla blok6w
energetycznych 200 MW jest natomiast zastosowanie wymien-
nika podstawowego, zasilanego pur1 z pol4czenia czg&i 6red-
nioprginej i niskoprginej turbiny oruz w),rniennika szczytowe-
go, zasilanego par4 zt?.kzvrxnej gor4ccj szyny.

Wraz z obniZeniem zui:yaa paliwa przy ptucy skojarzonej
pojawia sig zysk, kt6ry moina przeloizyf nie na obniZanie
koszt6w wytwarzania energii elektrycznej, lecz na obniienie
koszt6w wytwarzania cicpla.

KorzySci ze stosowenia skojarzonego wytwerzanh energii
elektrycznej i ciepla powinny byd w cdo5ci przenoszone na
energig cieplng zwlrszcza w okresie ntzwoju i modernizecii
systemr cieplowniczego. W Polsce niezb$ne jest wykorzy-
stanie do6wiadczei z.agrariic ych, zar6wno w ustalaniu po-
ziomu oplat za cieplo i energig elcktryca4, jak i w stosowa-
niu mechanizm6w polityki €nergetycanej i ekologicacj.

Naleiy podkreflid, i:e w krajach zachodnich korzy5ci ze
skojarzonego wytwerzenia energii elektrycznei i ciepla, aby
zapewnid konkurencyiro5d tego sposobu zeopetrzenie w cieplo,
sq przypisywane eoergii cieplnej. Trm, gdzie nr to pozwda

Rys. l. hAA energii
w Polsoe

uklad pol4czei sieciowycl, powinno sig preferowa6 mergig
cieplnq prcdukowanq w *oiarzeniu z energil elektryczne. hzy-
czyni sig to znacznie do mnieizenie zuiycia energii pienotnej,
jak i do ogreniczenie zrnieryszvnnie Srodowiska naturdnego.

Blhr mrrgtycary bbtn:
-pr!c! kondan.rcylnr
-praca w skojarzeniu

Rys. 2. Istota skojarzenia produkdi energii elektrycznej i cieph
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R1's. 3. hzemiana energii zawartej w paliwie w stosunku do mocy'
cieplnej, 7o

Produkcja w skojarzeniu - tendencje

W latach 1990-1995 w Polsce zaobserwowano zjawisko
ograniczania prznz odbiorcow zar6wno mocy zam6wionej,
jak i ilo6ci zakupywanego ciepla. Szacuje sig, 2e l4czra moc
cieplna zam6wiona osi4gala poziom od 41000 do 42000 MW.
Zjawisko to jest wynikiem drastycmego ograniczenia potrzeb
cieplnych przemyslu, efektem racjonalizacji zachowai i dna-
lari technicznych u wszystkich odbiorcow, a tal<2e efektem
wprowadzania licznik6w poboru ciepla.

W chwili obecnej Polska ma niski wskainik skojarzenia -

ok. 20Yo - w por6wnaniu z 30%o w Finlandii, Danii i Ho-
landii. Komisja Europelska 15 paidziernika 1997 r. przyjg'la
komunikat o promowaniu gospodarki skojarzonej cieplno-elek-
trycznej.

Dzisiaj udzial gospodarki skojarzonej na rynku Unii Euro-
pejskiej wynosi 9%. Podwojenie tego wskainika do 2010 roku
do l8% spowoduje zrnniejszenie emisji SO2 o 150 mln ton
rocznie, tm. ok. 4o/o l4cmej emisji SO2 wszystkich kraj6w Unii
Europejskiej w 2010 r.

Najwainiejsze elementy
proF)nowanej strategii LIE

I Promowanie gospodarki skojarzonej przez wprowa-
dzenie zrnian podatkowych - Komisja Europejska propo-
nuje zwolnienie gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej
z podatk6w.

r Zwigkszone finansowanie gospodarki skojarzonej w ra-
mach program6w Unii Europejskiej, takich jak: JOULE-
.THERMIE, SAVE, ALTENER, SYNERGY, PHARE,
TACIS oraz MEDA.

r Wykorzystanie instrument6w finansowych, np. finan-
sowania przez strong trzeci4, umoiliwiaj4cego realizowanie
inwestycji bez naruszania wlasnych zasob6w finansowych.

r Wymiana informacji i do6wiadczei midzy krajami
czlonkowskimi, dotycz4cych polityki i dzialari avi4zanych
z gospodark4 skojarzon4.

Z uwe$ na korzy6ci plynqce ze skojarzenia produkcii ener-
gii elektrycznej i cieplnej Komisja Europelska dopuszcza w ra-
mach urynkowienia gospodarki energetycznej stosowanie prroz
kraje czlonkowskie mechanim6w wspomagaj4cych. Dotyczy
to przede wszystkim zapewnienia priorytetu w dysponowaniu
moc4 dla urzqdzei pracujqcycl w skojarzeniu, i to zar6wno na
poziomie systemn przesylowego jak i dystrybucji. Brak wspom-
nianych wy2ej meclaniznr6w w prawie polskim powodqie, ir
z formalnoprawnego punktu widzenia gospodarka skojarzona
jest obarczona zleczllym ryzykiem. 7* wzgl$6w technologicz-
nych energia elektrycma produkowana w skojarzoriu z ener-
gA cieplnA musi by6 sprzedana w 100%. Przymus produkcji
energii elektrycmej w skojarzeniu powoduje stawianie elek-
trocieplowni om nieko rzystnych warun k6w zakupu pr zez sp6lki
dystrybucyjne.

Problemem dla gospodarki shojarzonej jest r6wniei wyb6r
sposobu nstelania oen na wyproduhowanq energig. Zgodnie
z Rozporz4dzeniem Ministerstwa Gospodarki podzial kosz-
tow pomigdzy aeplo i energig elektrycm4 w gospodarce sko-
jarzonej naleiry przeprowadzi6 metod4 koszt6w uniknigtych.
Klopot w tym, 2e owe koszty nie zostaly nigdzie zdefinio-
wane.

Utrzymanie obec,nego poziomu produkcji energii w skoja-
rzeniu - mimo spadku produkcji ciepla - jest moiliwe po-
przez nniang wsp6lczynnika skojarzenia. Nie da sig jcdnak

zrealizowf tego zadania bez zapewnienia bezpieczeristwa in-
westowania w gospodarkg skojarzon4. Rynek, kt6ry niesie
za sob4 ryzyko niesprzedania produktu lub uzyskania zbyt
niskiej ceny pflez elektrocieplownig sprawia, ie oferta sprze-
da|y EC staje sig mniej atrakcyjna.

Podsrmowanie

c Prawo energetyczne stworzylo ramy i podstawy, kt6re
powinny sprzyja6 obni2eniu koszt6w wytwarzania energii
oraz przyczyni6 sig do jej racjonalnego u2ytkowania.

p W procesie planowania i organizacji zaopatrzenia w cieplo
na szczeblu samorz4d6w lokalnych bgdzie okreSlany op-
tymalny spos6b pokrycia lokalnych potrzeb cieplnych, co
przyczyni sig do dynamicznego rozwoju ir6del realizuj4-
cych skojarzon4 produkcjg.

r W celu utrzymania obec,nego rynku ciepla, a w perspekty-
wie jego powigkszenia, elektrocieplownie powinny wraz
z przedsigbiorstwami energetyki cieplnej oraz samorza-
dami lokalnymi uczestniczy1, we wsp6lnych przedsigwzig-
ciach, maj4cych na celu modernizacjg i rozbudowg sieci
cieplnych.

r Do 2020 roku spalanie wggla pruez odbiorc6w indywi-
dualnych i w przestarzilych lokalnych kotlowniach (tzw.
niskie emitory) do ogrzewania pomieszczen i produkcji
cieplej wody uiytkowej powinno zosta6 zredukowane,
a docelowo - dikwidowane. W ich miejsce wejdzie cieplo
scentralizowane - sieciowe, gaz aemny oraz anergia elek-
tryczna.

Jan ROG62

o
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Dlaczego SF.?
Wyb6r medium izolacyjnego

dla przekladnik6w najwyhsrych napied
Obawy i doSwiadczenia eksploatacyjne

Rozrroj techniki i proces6w technologicznych w dzie&inie wytwarzania aparatow elektrycznych wysokiego
napigcia sprawil, 2e w prrypadku przekladnikow mamy mo2liwoSc wyboru pomigdzy izolacj4 papierowo-olejow4
i gazow4 (SFc). Dotyczy to napi96 ILO,22O i 400 kV oraz wszystkich rodzajow przekladnikow (kombinowane, pr4dowe
i napigciowe). WyjAtek stanowi4 przeklarlTiki kombinowane 400 kV, kt6re na daien dzisiejszy s4 wytwarzane tylko
z izolacjq gazow4 (SF6) oraz przekladniki napigciowe pojemno6ciowe, kt6re z kolei w zakresie wszystkich napigc
mog4 miec tylko izolacjq papierowo-olejow4.

Wszqdzie tam, gdzie pojawia siq mo2liwo6c wyboru powstaje dylemat, jakie rozwiqganie byloby lepsze, Tradycja
podpowiada izolacjg olejow4, niestety obarczon4 przypadkami wycieku oleju i eksplozji przekladnikow. Izolacja
gazowa natomiast, jako rozrri4ganie, w przlpadku przekladnikow stosunkowo mlode i malo urane w6rod szerokiego
grona eksploatator6w, wzbudza wqtpliwoSci.

W artykule podjgto wigc probg uporz4dkowania pewnych informacji, !X6re jako niepelne i nie ?awsze prawdziwe
prnlcryriaj4 sig do obaw wobec przekladnik6w z izolacj4 gazow4.

Przedstawione pogl4dy wynikaj 4 z ar:n,llzy dokumentacji udostgpnionej przez producent6w przekladnik6w oraz
z do6wiadczefi eksploataryjnych.

Dlaczrgo izolacja garmwr zostala wprowadzone
do przeklednik6w wysokiego napigcia?

Wraz z rosnec4 liczbe stacji energetycmych wprowadza-
no do eksploatacji coraz *igcej przekladnik6w. Byly to oczy-
wiScie przekladniki z izolacj4 olejow4, bo tylko takie jeszcze
kilkana6cie lat temu byly mane. Coraz bardziej zauwtilalny
stawal sig problem eksplodowania przekladnik6w przy zaist-
nieniu wewngtrmego stanu awaryjnego. Sytuacja taka qpra-
wiala, ze przy koricz4cej sig eksploqi4 awarii przekladnika
nastgpowaly nie tylko wyl4czenie pola rozdzielczego i koniecz-
no66 wymiany przekladnika, ale takie liczne uszkodzenia
aparatury bgdecej w s4siedztwie, na skutek niszcz4cych dz'alait
odlamk6w porcelany z izolatora. zewngtrmego rozerwanego
.rrzekladnik a. Zaczgto ta;kie nx nca6 uwagg na to, Le t ozrzltrca-
ne podczas eksplodi odlamki porcelany stanowi4 r6wnie2
zagroLenie dla obstugi, a w prz)?adku stacji zlokalizowanych
w pobliiu miejsc, gdzie mog4 przebywa6 ludzie nie zwi4zani
z obiektem energetycznyn, takie dla nich. Stwierdzono bo-
wiem, irc odlamki porcelany po eksplo{i przekladnika mog4
sig zrajdowa6 w odleglo6ci nawet lfi) m od miejsca jego
zainstalowania. Naleialo wiec dokladnie rozpomrf qi awisko,
aby m6c wprowadzid odpowiednie Srodki zaradcze wobec
n ar ast aj 4ce go zagr oteria..

Analiza mechanimru proces6w przebiegaj4cych w pne-
kladniku podczas ntarcia. wewngtrzrego dowiodla, irc po
przebiciu izolacji wewngtrmej nastgpuje szybki rozw6j kana-
lu wyladowania lukowego i wytwarza sig fala uderzeniowa
w nieSci6liwym o6roilku olejowym. Fala udeneniowa tozsadza

izolacjg porcelanow4 od wewn4trz i z duL4 sil4 rozrzuca
odlamki nL ar czrr1 odleglo66. Producenci rozpoczgfi wigc
pr6by doskonalenia swych wyrob6w, maj4ce na celu ogranicze-
nie moiliwo6ci zaistnienia awarii i zredukowanie ich uci4i-
liwych skutk6w. Pojawili sig jednak i tacy, kt6rzy uznali, 2e
strategig nieustaj4cej poprawy naleiy w energetyce zachowa6
tylko dla wsp6lczynnika mocy (cos g), a w ka2dym innym
przypadku wykorzystywa6 nowe zdobyczn techniki. Z wigk-
szym zainteresowaniem zarczgto sig wigc przyflad#: moiliwo-
Sciom zastosowania w przekladnikach szeroko ju2 znanego
z rozAaelni gazowych (GIS) i wyl4cznik6w medium izola;cyj-
nego, jakim byl sze$ciofluorek siarki (SFc).

Zar6wto przeprowadzone roiattzLania jak i pr6by do6-
wiadczalne potwierdzity, 2e w o5rodku gazowym - jako
6ci6liwym - nastgpuje podczas wewngtrmego zwarcia tuko-
wego wzrost ciSnienia wewngtrztego, kt6re niekoniecznie musi
prowadzi6 do rozerwania izolatora zewngtranego. Wystarczy
wigc wprowadal odpowiedni wentyl bezpieczenstwa, kt6ry
zadntla, w przypadku nadmiernego wzrostu ciSnienia i dodat-
kowo ukierunkuje wyrzut ga:nr w spos6b nie zagrtilaj4cy ani
s4siednim urz4dzeniom, ani przede wszystkim ludziom, kt6W
w czasic awarii maleihby sig w pobliZu. I tak powstal prze-
klad ni k z izolarq 4 ga:zow4 i mcmb r an q, bezpieczeistwa zn aj d u -
j4c4 sig na. szczyae glowicy - tak dobran4, aby utrzymywala
Eaz w przekladniku podczas jeg6 normalnej pracy otu pfizy
wzro6cie ciSnienia podczas przeplywu pr4du ayarciowego,
a zadaalala pd wptywem wzrostu ciSnienia wi4znego zr
zwarciern wewngtrmym w przekladniku. Efekt, jaki osi4gnigto
ilustruj4 zAjgcrr (p.rys. I i2).
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R1's. 2. Eksplozja przekladnika w izolacji gzzowej

Po zakoriczeniu pr6b nale2alo juZ tylko opracowa6 na
skalg przemyslow4 technologig wytwarzania i jak najszerzej
wprowadza6 now4 generacjg przekladnik6w do eksploatacji.
I tak sig te2 stalo.

W stosunkowo kr6tkim czasie elektroenergetyka wzboga-
cila sig o macz4c4liczbg przekladnik6w gazowych. Oczywi6cie
w og6lnej liczbie eksploatowanych obecnie przekladnik6w te
gazowe stanowi4 zaledwie kilka procent. Nalei jednak pa-
migta6, 2e pozostale, czyli te z izolacj4 olejow4 to dorobek
kilkudziesigciu lat tworzenia i rozbudowy elektroenergetyki
zawodowej i proporcje w 2adnym wypadku nie mog4 by6
inne. Je2eli jednak kto6 chcialby koniecznie tworzy6 jaka6
statystykg, to niech raczej por6wnuje liczby przekladnikow
instalowanych w ostatnich latach, kidy moina jui bylo po-
wiedzie6, 2e technologia olejowa i gazowa s4 w r6wnym stop-
niu opanowane, a rozw6j moi:liwo6ci technicznych doprowa-
dzil do zr6wnowa2enia sie cen.

Efekt cieplarniany

Pojawienie sig na rynku nowej generacji przekladnik6w
i pochlebne o nich opinie spowodowaly,2e coraz wigcej firm
wytwarzrj4cych przekladniki wysokiego napigcia wzbogacilo

swoj4 ofertg o aparaty z izolacj4 gazow4. I wtedy wlaSnie
ujawnila sig czujno66 ekolog6w, kt6rzy przypomnieli sobie,
2e SF6 to gaz cieplarniany. Trudno w tej chwili powiedzie6
czy byla to reakcja spontaniczna, czy mo2e inspirowana przez
tych wytw6rc6w, kt6rym poziom rozwoju nie pozwalal na
wdro2enie technologii gazowej i chcieli wytrwa6 z produkcj4
przekladnikow olejowych, ale elektroenergetykg z^czQto po-
strzegat jako wsp6hw6rc9 wielkich zagrohen. W tej chwili,
kiedy emocje nieco opadly, warto chyba powiedzie6 parg
sl6w o samym zjawisku i skali uczestnictwa w nim elektroener-
getyki.

Efekt cieplarniany to rodzaj ,,kocyka" utworzonego przez
pewne gazy wok6l powierzchni Ziemi, dzigki kt6remu cieplo
oddawane przez Ziemig jest zatrzymywane i nie emitowane do
atmosfery. Promienie sloneczne docieraj4ce na Ziemig mog4
swob odnie przez ten,,kocyk" przenika6 i ogrzewa6 powierzch-
nig Ziemi, za6 cieplo oddawane nie ma moiliwo6ci ucieczki.
I wszystko byloby dobrze, gdyby gazy aeplarniane nie wy-
stgpowaty w nadmiernej ilo6ci, a tym samym nie przyczynialy
sig do ocieplenia klimatu. Nie jest naszym zamiarem ukrywa-
nie faktu, Le gaz SF6 nale2y do gaz6w cieplarnianych, bo na-
leiry i co do tego nie ma najmniejszych w4tpliwo6ci. Warto
jednak uSwiadomi6 sobie, jaka jest skala zjawiska i jaki jest
w nim udzial energetyki.

Je2eli chodzi o fakty, to s4 one nastgpuj4ce. WSr6d gaz6w
cieplarnianych najwainiejszy jest dwutlenek wggla z udzialem
okolo 600/o w stosunku do calej iloSci gaz6w cieplarnianych.
Interesuj4cy nas SF6 znajduje sig na do56 odleglym miejscu,
z udzialem poni2ej jednej setnej procenta. Chcialoby sig wigc
powiedzie6 - tyle odpowiedzialno6ci, ile uczestnictwa. Ale to
jeszcze nie wszystko. SF6 to nie tylko elektroenergetyka. Gaz
ten jest stosowany w wielu dziedzinach dzialalno6ci gospo-
darczej do proces6w technologicznych. Na czele tej listy s4:
hutnictwo, produkcja p6lprzewodnik6w, akceleratory i izo-
lacje termiczne. Elektroenergetyce daleko do tej czol6wki,
gdyi ilo56 Eazu pruez ni4 stosowana nie przekracza 5% ilo6ci
przypadaj4cej na wszystkich u2ytkownik6w. Koniecme jest
takie nxr6cenie uwagi, 2e w zastosowaniach energetycmych
nie nastgpuje uwalnianie ganr do atmosfery, poza ewentual-
nymi stanami awaryjnymi, a jedynie jest on utrzymywany
w szczelnych zbiornikach aparat6w b4di calych rozdzielni.

Bior4cpod uwagg wymienione wielko6ci warto zauwazyl,ie
gdyby nawet elektroenergetyka zrezygrowala calkowicie ze
stosowania gazu SF6, to i tak globalnie nie nast4pilaby 2adna
zauwa|alna zniana w efekcie cieplarnianym. Tak wigc ko-
rzy6ci nie byloby iadnych, a problem6w corarz *iecej. Bo czy
ktokolwiek wyobra2a sobie obecnie powr6t do wyl4cznikow
olejowych, maloolejowych i powietrznych w miejsce po-
wszechnie stosowanych wyl4czrik6w gazowych? Czy zasadna
bylaby budowa w centrum miasta rozdzielni klasycmej za-
miast rozdzielni z izolacj4 Eazow4 SFu? Wszystkim elektro-
energetykom moina wigc powiedziefl, aby spali spokojnie.

Po tych wyja6nieniach mo2na stwierdzi6, 2e Srodowisko
naturalne cierpi duio mniej z powodu przekladnik6w gazo-
wych ani2eli olejowych. W przypadku awarii przekladnika
olejowego zawarty w nim olej dostaje sig do gleby i powo-
duje jej skaZenie. Jeieli natomiast uszkodzi sig przekladnik

Eazowy, to zawarty w nim gaz zostaje uwolniony do atmo-
sfery, a ze wzglgdu na jego ilo56 w pojedynczym aparacie
zjawisko jest praktycznie niezauwa2alne, nawet w najbliZszym
otoczeniu.
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Ryzyko rrystqpienia wycieku Earxtr
w stanie normalnej pracy

Czgsto mo2na uslyszec pogled, irc zs wzSqAu na nadci6-
nienie panuj4ce w przekladniku izolowanym gazem moLe
w przypadku nieszczelno6ci nast4pi6 wyciek gazu, nawet w sta-
nie normalnej pracy. Pogl4d ten ma ponadto porwierdza6 fakt,
i2 producenci podaj4c dane przekladnika z izolaq,4 gazow4
informuj4, ze ubytek gazu w ci4gu roku jest mniejszy nL l%.
A tymczasem podawanie tej informacji jest nicrym innym, jak
czynieniem zado66 wymaganiom odpowiednich norm, kt6re
nakladaj4 na producenta obowi4zek zapewnienia., i dopusz-
czalny poziom ubytku nie bgdzie przekroczony. W praktyoe
za6 ubytki nie wystgpuj4w og6le, a najlepiej przekonali sig o tym
ci, kt6rzy na pierwszy okres eksploatacji zam6wili u produ-
centa przekladnik6w dodatkowe butle z Eurum w celu uzupel-
niania ewentualnych ubytk6w,lecz z nich nie korzystali.

Oczyrvi6cie nie moina m6wi6, i2 brak ubytk6w gazu jest
tylko i wyl4cznie dzielem przypadku. Obudowa znumgtrma.
przekladnika w postaci glowicy, izolatora i podstawy podczas
wytwarzania jest poddawana bardzo dokladnej obr6bce, gdyZ
ktLdy wytw6rca zdaje sobie sprawg z tego,Ze elementy te bgd4
stanowily oslong dla gazu pod ciSnieniem i wyr6b moirc przej66
przez stacjg pr6b tylko wtedy, jezeli dopasowanie element6w
zapewni szczelno66 dla ciSnieri wigkszych ni2 robocze i przy
napehrieniu Eazam pr6bnym o cz4steczkach du2o mniejszych
anizeli cz4steczki SF6. W praktyce jest za6 tak, Le to olej
w przekladnikach olejowych, nie b$4cy pod ciSnieniem, czg6-
ciej wycieka aniieli sprgiony gaz z przekladnik6w gazowych.

Przy omawianiu wycieku gazu warto wspomnie6 o jesznzn
jednej, bardzo istotnej kwestii ewiazanej z przekladnikami
gazowymi. Ot6i mog4 by6 one wyposaZone w czujniki ggsto6ci
gazu, dngki kt6rym jest moiliwa ci4gla kontrola stanu izo-
lacji przekladnika bez konieczno6ci jego ogledzin. Informacja
o ggstoSci gazu moin by6 bowiem przetwarzana na sygnal
elektryczny przesylany do centrum dyspozytorskiego. Czujnik
taki moie miec dwa poziomy reakcji. Pierwszy jako sygnal
ostrzegawcry, a drugi jako impuls wyl4czaj4cy pole rozdzielczn
z uszkodzonym przekladnikiem dla zapobieienia skutkom
uszkodzeri wewngtrzrych wynikaj4cych z pogorszenia stanu
izolacji. Przebieg zjawiska jest nastgpuj4cy. Je2eli na skutek
ubytku gazu nast4pi obniicniejego ggstoSci, to po przekrocze-
niu pewnego, wcze6niej zadanego poziomu jest wysylany do
dyspozytora sygnal o zaistnialej okotczro6ci. Dyspozytor ma
wigc czas na podjgcie odpowiednich 6rodk6w zaradczych, np.
wykonanie przel4czei. Gdyby ggsto66 gazu obniZala sig na-
dal, a nie nast4pityby iadne dzialania zapobiegawcze, to po
przekroczeniu drugiego nastawionego wcze6niej poziomu jest
wysylany sygnal, kt6ry moin by6 wykorzystany do wyl4czenia
obwodu z uszkodzonym przekladnikiem. Dzigki temu uszko-
dzony przekladnik po dikwidowaniu nieszczelno6ci moie by6
ponownie napehriony glzem i oddany do ruchu.

W przlpadku przekladnika olejowego takich sygnal6w
wygenerowa6 nie moina i praktycmie kaide pogorszenie stanu
izolacji wewngtrzrej omtcza wewngtrzre avarcie lukowe kori-
cz4ce sig awari4 przekladnika, pol4czon4 z jego eksplozj4.

Dob6r izolatora zewngtrznego

Wyb6r izolacji wewngtrzrej przekladnika to tylko jedna
grupa zagadnieri. Calkowicie odrgbnym zagadnieniem jest do-

b6r wla6ciwego izolatora zewngtrznego. Obecnie moina doko-
nywa6 wyboru pomidzy izolacj4 porcelanow4 a kompory-
tow4 (z gumy silikonowej). Warto sig wigc zastanowi6, kt6ry
rodzaj izolacji zewngtraej bylby odpowiedniejszy dla prze-
kladnika zizolaq4 wewngtrzn4 gazow4 w postaci gazu SF6.

Analizuj4c informacje producent6w moina stwierdzi6, ic
bardzo waine dla zapewnienia wla6ciwej szczelno6ci przeklad-
nika z nolacj4 Euzovr4jest wykonanie popravmych pol4czeri
midzy izolatorem a glowic4 i podstaw4 przekladnika. I tu
okazuje sig, ie zewzflqA6w technologicanych duio lepsze efekty
uzyskuje sig przy l4czeniu izolatora kompozytowe5o z pozo-
stalymi czgSciami przckladnika aniircli przy l4crcnru izolatora
porcelanowego. Tak wigc decyduj4c sig na przekladnik z izo-
I acj 4 wewn gtrzn 4 Exzovt 4 warto wyb ra6 j ak o izol ator zswngtrz-
ny izolator kompozytowy. Wyboru takiego nie nale2y oczywi-
6cie rozwaia6 w kategorii przymusu.

Izolator kompozytowy ma wiele pozytywnych wla6ciwo6ci.
Po pierwsze elastycmy zewngtrzny izolator kompozytowy nie
jest elementem przenosz4cym obci42enia. Guma silikonowa
jest bowiem w procesie technologicznym nanoszona na rurg ze
szkla epoksydowego i wlaSnie ta rura stanowi o wytrzymalo6ci
mechanicznej przekladnika, kt6ry musi nie tylko przenosi6
obci42enie pochodz4ce od wlasnego cigiaru i cigiaru przyl4-
czonych przewod6w, ale takLe wytrzymywa6 dzialania sil
pochodz4cych od pr4d6w zwarciowych. Przy nanoszeniu sili-
konu na rurg ze szkla epoksydowego istotna jest stosowana
przoz danego producenta technologia. Warto preferowa6 te
rozvti4zania, w wyniku kt6rych naniesiony kompozyt stanowi
lit4 calo66 pozbawion4 szw6w i widocznych l4czei. Wszelkie
szwy i l4czenia. mogA bowiem wptywa6 na rozw6j w tych
miejscach wyladowari.

Rozpatruj4c w dalszym ciagu izolator kompozytowy na-
lezy r6wnieiz zwr(A6 uwagg na jego doskonale wl#ciwo6ci
hydrofobowe. Powoduj4 one, ie woda na kloszu izolatora nie
tworzy 6cie2ek, wzdluL kt6rych mogfuby sig rozwija6 wyla-
dowania. Bardzo istotne jest takie to, 2e wla6ciwo6ci hydro-
fobowe przenosz4 sig na osiadaj4ce na izolatorzn zanie.crysz-
cznnia. Izolator kompozytowy nie wymaga praktycznie 2ad-
nych zabieg6w profilaktycmych w calym okresie eksploatacji.
Mycie powierzchni izolatora jest niezbgdne tylko frdy, gdyby
kto6 chcial podnieS6 jego walory estetycme. Obecnie w miejs-
cach szczeg6lnych zanirczyszrzeti nanosi sig na izolacjg po-
rcelanow4 (takile aparatow4) gumg silikonow4 w celu poprawy
wlasno6ci izolacyjnych porcelany. Moina wip zaloLy6, iE
wybieraj4c od razu izolacjg kompozytow4 uniknie sig takich
dzialari w przyszlo6ci.

Oczywi6cie izolacja porcelanowa jest tak2e bardzo dobrze
mana ze wzgl$u na stosowanie jej od wielu lat i wiadomo,
czego mo2na sig po niej spodziewa6 w ciagu dtuZszego czasu.
Nale2y jednak zatwaLyl, in izolacja kompozytowa przed jej

wprowadzeniem byla poddana badaniom starzeniowym, mig-
dzy innymi w laboratorium firmy Kema i nie naleiy chyba ni-
komu obja6nia6, irc badania te wlpadly pomySlnie i potwier-
dzily utrzymywanie przez ten rodzaj izolacji korzystnych wla6-
ciwo6ci przez caly okres spodziewanej eksploatacji.

Korzy6ci wynikaj4ce ze stosowania przekladnik6w
z izolrci4 gazowq

Budowa,,przeciwwybuchowa" przekladnik6w z izolzq44
gazow4 jest szczeg6lnie waZna teraz, kidy zewzfl$a na brak
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terenu stacje energetycme musze miec coraz bardziej zwart4
budowg. Mo2na to osi4gn46 przez zbliianie aparat6w do sie-
bie lub wprowadzenie element6w zintegrowanych, doZonych
z kilku aparat6w. Przy takim upakowaniu latwo sobie wyob-
rrzi6, en by sig stalo, gdyby elementem ukladu byl przekladnik
olejowy, kt6remu zlrrzyloby sig eksploatowa6. Oczpvi6cie nie
pr6bujemy twierdzi6, in kaidy przekladnik olejowy musi prg-
dzej czy p6iniej eksplodowa6, ale czy nie lepiej zastosowa6
przekladnik Eazowy, kt6ry nie eksploduje nigdy? Te sarne
problemy dotycz4 sytuacji, w kt6rych nowy przekladnik nale2y
wbudowa6 w istniej4ce pole rozdzielni. W6wczas tak2e nale2y
nnacat uwagg na blisko66 aparat6w wzglgdem siebie.

Calkowicie odrgbnym zagadnieniem jest zagroienie ludzi
ze strony mog4cych wybuchn46 przekladnik6w. Jezeli prze-
kladnik jest zainstalowany na stacji energetycmej dokalizo-
wanej z dala, od skupisk ludzi i do tego bezobstugowej, to
i za.groilerue jest mniejsze, dotyczy bowiem tylko sytuacji, kie-
dy uszkodzenie nast4pi podczas pracy na stacji brygady re-
montowej. Ale s4 miejsca, gdzie w rejonie przekladnik6w
ludzie przebywaj4 niemal bez przerwy. Przykladem takich
miejsc mog4 by6 przedpola elektrowni, w ostatnim czasie do56
licznie wyposaZane w przekladniki stosowane w ukladach
pomiar6w rozliczeniowych. W tym przypadku przekladniki
gazowe z izolacj4 kompozytowA sA niemalZe powszechne. Ta-
ka sytuacja nie dziwi, bo kto Swiadomie zaryzyktje tworzenie
miejscowych zagroLei, gdy ma do dysporycji aparaty elimi-
nuj4ce te zagroilenia.

Przyklady stosowania w Polsce przekladnik6w
z rE;olacj4 g zowq

W celu poparcia om6wionych zagadniefi warto poda6
kilka przyklad6w zastosowai przekladnik6w gazowych z izo-
lacj4 kompozJtow4, kt6re ciesz4 sie bardzo dobr4 opini4
i pracuj4 bezawaryjnie. Nale24 do nich:
r uklady rozliczeniowe energii wyprodukowanej i pobieranej

na potrzeby wlasne elektrowni Dolna Odra, Pomorzany,
Rybnik i elektrocieplowni Siekierki, Bydgoszcz;

r uklady rozliczeniowe pomigdry kontrahentami:
- PSE SA - linie wymiany migdzynarodowej,
- PSE SA - sp6lka dystrybucyjna - stacja Kielce Piaski.

Rys. 4. hzekladniki kombinowane I l0 kV typu SVAS-123
produkcji firmy Haefely Trench w Elektrowni Dolna Odra

(opomiarowanie trausformato ra potrzeb og6lnych)

Rys. 5. hzekladniki kombinowane 220 kY typu SVAS-245
produkcji firny Haefely Trench na stacji Krajnik kolo Szczecina

(opomiarowanie linii wyniauy mi$zynarodowej z Niemcani)

stacje energetyki zawodowej i przemyslu:
- PSE SA stacja Dobrzert,
- ZE Gorz6w,
- KGHM Polska Miedi.

Podsrmowanie

Przedstawionych w artykule pogl4d6w i informacji nie na-
leicy odczytywa6 jako pr6by agitacji na rzecz przekladnik6w
z izolacj4 gazow4. Jest to jedynie pr6ba szerszego naSwieflenia
problemu i pomocy wszystkim tym, kt6rzy przed podjgciem
decyzji o wyborze przekladnik6w do bieZ4cych zastosowari
chcieliby dysponowa6 moiliwie dui4 liczb4 informacji.

Z cal4 jednakze odpowiedzialno6ci4 autorzy pragn4 stwier-
dA6,2e z ich wieloletnich doSwiadczeri wynika jednomacmie,
ii izolacja Eazowa w przekladnikach wysokiego napigcia bg-
dzie rozwi4zaniem najlepszym aL do czasu, kiedy zostanie
w pehri opanowane wytwarzanie przekladnik6w optyczrych
i ich wykorzystywanie zar6wno do zabe4ieczeri jak i wysokiej
klasy pomiar6w.

o

Rys. 3, hzekladniki pr4dowe 400 kV typu SAS420 produkcji
firmy Haefely Trench na stacji Dobrzeri kolo Opola
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Instyhrt Elektroenergetyki PoHtechniki L6dzkiei
orarz LJniversity of Lidge, Montefiore Electrical Institute

organizujq

9. Mig drynarodowe Sympozium

Prqdy rwatciowe w systemie elektroenergetycznym
(Short Circuit Current in Power Systems)

www.p.lodz.pl/ I 1 5/ SCC2000

Sympozium odbedzie sig w Krakowie od 11 do 13 pafdziernika 2000 r.
w Instynrcie Poloniinym Uniwersytenr Jagieloiskiego

Program Sympozium
przewiduie analizg nastgpui4cych zagadniei szczeg6lowych dotycz4cych pr4d6w zwarciowych

w systemie elekuoenergetycznym:

l. Wyznaczrnie prqd6w zmarciorvych 3. Ogreniczanie pr4d6w zwarciowycl

r modelowanie syste,mu elektrocnergetycznego o utz4dzenia do ograniczanh pr4d6w alarciowych

o syrnulacja stan6w nieustalonych r p6lprzewodnikowe urz4dzenia do ograniczania pr4d6w

r oblicze,nia komputerowe pr4d6w avarciowych i oblicze- anarciowych

nia w trybie on-line . nowe materialy w urz4dze,niach do ograniczania pr4d6w

r zastosowanie sztuczrej inteligencji atarciowych

r pomiary pr4d6w anarciowych r struktura sieci a pr4dy zwarciowe

r stand ary zrcja, obliczania pr4d6w alarciowych

4. Oddziafywenie pr4d6w zwerciowyel

2. Skutri prqd6w zwarciowycl o oddziatywanie tuku zwarciowego

r skutki mechaniczne . bezpieczensfwo

r skutki termiczne . uplyw pr4d6w alarciowych na Srodowisko

o zzloLenia projektowe . rvplyw pr4d6w anarciowych na przepigcia

Terminarz Syrnpozium:

30 kwietnia 2000 ro - zgloszenie udzialu w Sympozium lub przyslanie pelnego tekstu referatu
w igzyku angielskim

15 czerwca 2000 ro - zaffiierdzenie referanr

Sekretariat Sympozium:

SCC 2000 Organising Comrnittee

Instytut Elektroenergetyki Politechniki L6dzkiej, ul. Stefanowskiego 18/22,90-924 n6OZ

fax 48 42 6312606, tel. 48 42 6361193
e-mail : scc 2OOO @ ck-s g.p.l odz.pl
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Rozwarstwienia arkusza gtmy, male pgcherze - jest to
wada powstaj4ca najczg6ciej w procesie produkcji arkuszy
gumowych (D na rys. 1).
Pocienienia - powstaj4 w wyniku nieprawidlowego na-
kladania arkuszy gumowych (c na rys. l).
Uszkodzenia meclaniczne, takie jak: pgknigcia, rozcigcia,
wtr4cmia powstaj4 podczas eksploatacji pod wptywem
uderzet'r ostrych element6w, drgan i naprg2eri. Elementy
metalowe np. opilki, kropelki stopionego metalu po sdifo-
waniu czy spawaniu wbite w powlokg gumowA ulegaj4
korozji wielokrotnie zwigkszaj4c swoj4 objgto6d i powigk-
szaj4 obszar uszkodzenia(d na rys. 1,2i3).
Erozja - podczas eksploatacji nastgpuje wycieranie po-
wierzchni gumy. Proces tan przyspiesza pgcznienie gumy
pod wplywem wody lub substancji ropopochodnych, np.
produkt6w spalania mazutu (e na rys. I i 4).

E I ' E F O O P O U I A R

Badanie glgboko5ci penetracji wody
w powloki gumowe element6w
lnstalacj i Odsiarczania Spalin

Powstaj 4ce w elektrowniach Instalacje Odsiarczania Spaltn
(lOS) zawieraj4 wiele element6w i urz4dzei zabezpieczanych
przed wplywem crynnik6w korozyjnych za pomoc4 powlok
gumowych, m.in. powierzchnie wewngtrzne absorber6w, kana-
low sp alin od si arczon ych, ruroci 4gi, zbiorn ikl.. Tabezpierczana.
w ten spos6b powierzchnia IOS moZe osi4ga6 kilka tysiecy
metr6w kwadratowych, a koszt takiego przedsigwzigcia moie
stanowi6 do 20oh koszt6w calej inwestycji. Trwalo66 powloki
gumowej w zale2no6ci od rodzaju uzytej gumy i sposobu
eksploatacji wynosi od 4 do l?lat. Poniewai decyzja o wybo-
rze okre6lonego rodzaju gumy jest jednorazowa, to jedynie
p opr zaz pr awid low4 ek spl o atacj g m oin a m aksym alnie wydlu-
2y6 okres trwalo6ci wykonanych zabezpieczeri antykorozyj-
nych.

Typowe uszkodzenia wykladzin gumowych

Poni2ej om6wiono najczgSciej spotykane uszkodzenia po-
wlok gumowych oraz przyczyny ich powstawania, co zobra-
zowano na rysunku l.

Rys. |. Rodzaje uszkodzeri powloki gumowej

t Odklejenia od podloia (pgcherze) - najczgstsz4 przyczp4
jest zbyt mala przyczepnoSd gumy do podlo2a, spowodo-
wana zlym przygotowaniem powierzchni podlo2a, obec-
no66 powietrza pod gum4 lub obec,no66 wody (a na rys. l). Rys. 2. Uszkodzenia mechaniczre powloki gumowej
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Rys. 3. Uszkodzenia. mechanicme powloki gumowej
w rnnlTn mreJscu

O Osady - w zalebto6ci od skladu chemicmego mog4 czg6-
ciowo chroni6 powlokg przed erozj4,jednak nadmiar pro-
wadzit, mo2e nawet do oderwania wykladriny od podlo2a.
Osady zawieraj4ce produkty spalania mazutu dzialaj4 de-
strukcyjnie na material wykladziny powoduj4c jego szybkie
zniszczenie (/na rys. 1 i 5).

OkreSlenie stopnia zuity cia wykladziny gumowej

Istnieje kilka parametr6w ch arakteryzuj4cych gum g, dzigki
kt6rym moina okre6li6 stopieri jej degradacji, a tym samym
skutecmoS6 ochrony podloia stalowego. 54 to:
. przywieralno66 do podlo2a, wyra2ona w N/mm,
. twardo6d powloki gumowej podawana w stopniach Shore'a A,
. grubo66 powloki w mm,
. nasi4kliwo6d w procentach.

Wraz z uplywem czasu powloka wchlania wodg w warstwg
powierzchniow4 maj4c4 kontakt z agresywnym medium. Ob-
jawem tego zjawiska jest pgcznienie powloki gumowej, do-
chodz4ce do l0-157o gruboSci wykladziny gumowej przed
eksploatacj4 oraz obni2enie twardo6ci powloki, w zale2no6ci
od zastosowanego gatunku gumy z 50-60 do ok. 40 stopni
Shore'a A i mniej.

Wymienione procesy powoduj4 obni2enie wla6ciwo6ci me-
chanicanych gumy, co prowadzi do zwigkszonej erozji po-
wierzchni powloki, atakLe zwigksza ryzyko uszkodzeri mecha-
nicznych.

Metod4 pozwalaj4ca okre6li6 stopieri n2yc.a wykladziny
gumowej, a co za tym idzie przewidzie6 pozostaly czas pracy,
jest badanie zawarto6ci wody w wykladzinie gumowej. Bada-
nie to ma na celu stwierdzenie, na jak4 glgboko66 wnikngla
woda w powlokg gumowA po okre6lonym czasie jej eksplo-
atacji.

Rys. 4. Erozja powierzchni wykladziny gumowej

Rys. 5. Narosty osad6w w ,,strefach martwych"
(p ozi om n aszanil, absorber)

POZIOIIY ZRAI'AMA

Rys. 6. Miejsca poboru pr6bek wykladziny gumowej
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Jako przyklad podano badania przeprowadzone w jednej
z polskich elektrowni, w kt6rej IOS pracuje trzns, rok [].
Pr6bki wykladziny gumowej pobrano podczas postoju in-
stalacji z nastgpuj4cych miejsc absorbera (rys. 6):
r powyijej odkraplacza koficowego (glowica absorbero, po-

ziom +34,5 m),
r pomiSzy poziomami nasztria (poziom *24,0 m),
r na wysoko6ci lustra crwzy (poziom * ll,4 m),
r przy dnie absorbera (poziom * 1,5 m).

Przebieg badai

Pr6bki do badari pocigto na odcinki, kt6re nastgpnie roz-
cinano zdejmuj4c kolejne warstwy gutny.Tak otrzymane pr6b-
ki wa2ono na wadze analitycmej z dokladno6ci4 do 0,0001 g,
a nastgpnie suszono przez minimum 24 godziny w tempera-
turze l05oC. Po wysuszeniu pr6bki ponownie zwa2ono na tej
samej wadze analitycmej 12,3f.

Masg wody zawart4 w pr6bce obliczano wg wzoru:

M*: Mp^-Mp,

M* - masa wody ztwartej w pr6bce, g;
Mr^ - masa pr6bki przed suszeniem, g;
Mo" - masa pr6bki po suszeniu, g.

( l )

Procentow4 zawarto66 wody w pr6bce, w odniesieniu do
masy gumy suchej, obliczano wg wzoru:

w:Mo\ :M",oo (2)
Mo"

W - ilo66 wody zawartej w pr6bce, 7o;
Mr^ - masa pr6bki przed suszeniem, g;
Mo, - masa pr6bki po suszeniu, g.

Om6wienie wynik6w baderfl

Badania laboratoryjne potwierdaly duilq zawarto66 wody
w powloce gumowej, dochodz4c4 do ok. 80% w warstwie
0,2-4,3 mm przy powierzchni gumy dla pr6bki pobranej
z glowicy absorbera (rys. 6). Jednocze6nie glgboko66, na jak4

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Grubo66 prdbki gumy, mm

Rys. 7. Graficzra interpretacja wynik6w badaf glgbokoSci penetracji
wody w wykladzing gumow4 przy dnie absorbera

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
GruboSd prdbki gumy, mm

Rys. 8. Graliczna interpretacja wynik6w badaf glgbokoSci penetracji
wody w wykladzing gumow4 absorbera na poziomie lusfra cieczy
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Rys. 9. Graficzna interpretacja wynik6w badaf glgboko6ci penetracji
wody w wykladzing gumowe absorbera na poziomie naszania
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Rys. 10. Graficzna interpretacja wpik6w badan $gboko5ci penetracji
wody w wykladzing gumow4 absorbera w glowicy absorbera

zdolala wnikn46 woda wynosi 1,2-2 mm od powierzchni
wykladziny przy grubo6ci norninalnej 4 mm tlO%. Penetracja
wody do takiej glgboko6ci pozwala na dalsz4 eksploatacjg
powloki gumowej.

Interpretacjg graficzn4 wynik6w badania zawarto6ci wody
w wykladzinie gumowej przodstawiono na rysunkach 7-10.
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Rys. I |. Rzeczywista glgbokoSd penetracji wody w wykhdzing gumowe absorbera:
t, ptzy dnie, b) na poziomie lustra cieczy, c) na poziomie naszania, d) w glowicy absorbera
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Z rysunk6w 7-10 wynika, ir-kaida badana pr6bka niezt-
leinie od miejsca pobrania traci na wadzn ok. 2,5o/o. Jest to
spowodowane wydzielaniem gtz6w zawartych w mieszance
gumowej. W tabeli I i na rysunku ll podano rzeczywist4
zawarto66 wody oraz odpowiadaj4c4 jej glgboko66 wniknigcia
w gleb gumy.

Naleiy doda6, ie osad wystgpuj4cy na powierzchni utrud-
nia wnikanie wody w gtab struktury gumy przedtuZaj4c jej
2ywotno66 (rys. 7-9 i lla-c).

Podsumowanie

Stosowane dotychczas na wykladziny gatunki gumy s4
zastgpowan e ptz:ez now4 generacj g mieszanek gum owych, wul-
kanizowanych nie podczas procesu produkcji, lecz po naloiB-
niu na powierzchnie ochraniane, podczas eksploatacji. Mate-
riaty te charakteryzuj4 sig bardzo dobr4 przyczepnoSci4 do
podloia, ulatwionym sposobem nakladania, a Po pehej wul-
kanizacji maj4 dobre parametry fizykochemiczne. Niestety

Mgfr ini. Janusz Peciak - Zaklad Chemii i Ochrony Zasob6w Wodnych

w czasie wulkanizacji, potrzebnej do uzyskania para^metr6w
grvarantowanych przEz producenta, powloki te maj4 bardzo
nisk4 odporno66 mechaniczn4 i czgsto ulegaj4 uszkodzeniom.
Firma Eturgopomrar prowadzi obec'nie badania maj4ce na oelu
skr6ccnie czasu osi4gnigcia przez wykladziny wymaganych
parametr6w i zminim alizowanie ryzykl usz.kodzenia wykladzi-
ny podczas procesu wulkanizacji.

LITERATTJRA

fll Budzisz R.: Sprawozdenic z przcgl4du Instaladi Odsiarczada Spalin w El.
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[2] PN-tl/C44200 Guma. Og6lnc wytycznc wykonywania badaf wtaiciwo5ci
frrycaycb

[3] PN-93/C{4277 Grnit. Przygotowanic pr6bek do badad. Badania fityczne
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System ciqglej obserwacji stopnia zu?ycia
trwalo6ci materialu element6w ci6nieniowych

pracujEcych w warunkach pelzania

W latach 90. opracowano i wdroiono do pracy w krajach
zachodnich metody cieglej obserwacji zuiryaa trwaloSci eks-
ploatacyjnej materiatu odpowiedzialnych elernent6w wz1dzeir
energetycznych. Jako pierwsze malazly one zastosowanie
w encrgetyce j4drowej, a p6iniej r6wniei w energetyce konwcn-
cjonalnej. Jedn4 z metod ciaglej obsenracji nirycta. trwalo6ci
materiafu jest opracow?ny przr;z angielsk4 frrmg AEA Techno-
logy progrrm LMS (Life Monitoring Software) U-31.

LMS - Life Monitoring Software

LMS jest programem slui4cym do biei4cej obserwacji
zuitycta tnvalo6ci element6w kotla. Poa*'ala na ciegle kontro-
lg nfiyaa materialu prry uwzglgdnicniu pelzania, nngczenia
niskocyklicznego ora:z propagacji zaistnialego jui pgknigcia.
Program ten kontroluje warto6ci temperatury i ci6nicnia w wy-
branych punktach elcrnent6w i na podstawie warto6ci tych
parametr6w oblicza naprgienia i skumulowany ularnek zuiy-
tej tnralo6ci w nadzorowanym obszarze. Przcwidyvana pozo-
stala tnralo66 jest obliczana w systemie ciegtym i moie byd
wy6wietlana na monitorze komputera na kaide Lqdanie.
Wszystkic danc s4 zapisywanc i mog4 byd wySwictlone w do-
wolnym czasie [1].

Program LMS opracowano w kilku wariantach, kt6re
om6wiono poniicj.

o Wrriant podstawowy elementarny' LMS-E - monitoruje
trwalo66 na pebanie, m.in. kom6r przegtrewaczy p ry, prze'
gnewrczy migdzystopniowych oraz ruroci4g6w parowych w sy-
tuacjach, gdzie instalacja nie jest naraZona na czgste wahania
tempcratury. Naprgicnia s4 obliczanc na podstawie pomiar6w
temperatury pary i ciSnieiria tylko w istniej4cych punktach
pomiarowych. Powoduje to potrzebg wprowadzcnia wsp6l-
czynnik6w bezpieczenstwa, kt6re s4 wla6ciwe jedynie dla no-
wych instalacji.

r Wariant podstawowy zttwansowany, LMS-A - umoi-
liwia monitorowanie tych samych clement6w jak w wariancie
LMS-E w wlpadku, gdy majduj4 sig one na etapie wigkszego
nljrycra tnralo6ci materialu na pelzanie. Bezpieczeristwo jest
weryfi kowan e ptzez dod atkowo zainstal owane termoelmrcnty
do pomiaru rzeczywistych tcrnpcratur metalu. Wariant tcn jest
odpowiedni dla instalacji, w kt6rej nic wystgpuje cykliczne
arrgczenie temperaturowe.

r Werient cylliczny elementerny, LMS-CE - jest przc-
znaszony dla instalacji, kt6ra podlega zrlarcanym wahaniom
temperatury. Wariant tcn w obliczeniach naprgzcri uvzgld-
nia naprgicnia pochodzqen zu6wno od ternperatury jak i ci6-
nienia oraz zvti4zane z nimi ztfirycte iywotno&i na pelzanic
i nlrrgczenie. Wykorzyst) vanc s4 w nim dne z dodatkowo
zainstalowanych termoclemcnt6w do okrcSlenia gradicnt6w
temperatur Scianek oraz obliczenia, zuzyoa, iywotno6ci spowo-
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dowanej zmgczeiriem termicmym. 7* wz$gdu na ograniczo-
na liczbp punkt6w pomiaru temperatury do analizy tnva-
lo6ci s4 vprowadzone wsp6lczynniki bezpieczefstwa, lt6re
pozwalaj4 uwzglqdni6 zniany zachdz4e w catym obser-
wowanym elemencie. LMS-CE jest opracowany specjalnie do
obserwacji nLycra trwalo6ci materialu element6w grubo6cien-
nych, takich jak: walczak, komory p:uowe i wodne. Jest on
najbardziej odpowiedni dla nowej instalacji lub instalacji,
kt6rej nfiyae trwalo6ci materiatu na pebanie jest mniejsze
niL 50o/o.

o Weriant cyk[czny zaawansrwany, LMS-CA - jest roz-
winigt4 wersj4 LMS-CE stosowan4 w instalacjach podlegaj4-
cych macznym wahaniom temperatury. Wariant ten jest prze-
znaczony dla element6w, kt6rych nirycre trualo6ci materialu
na pebanie przekracza 50%. Do obliczeri zastosowano do-
datkowe sprzgZenie z dodatkowymi termoelementami, kt6re
pozwalaj4 na zredukowanie wsp6lczynnik6w be4ieczefistwa
w por6wnaniu z wariantem LMS-CE oraz bardziej realistyczn4
oceng 2ywotno6ci urz4dzeh.

r Opcjonalny wariant ooeny trwalo5ci rrr - jest dostqpny
do ka:idego z opisywanych powyzej poziom6w LMS w celu
obserwacji i oceny trwalo6ci rur pnzeglzewaczy. Wariant ten
zawiera algorytmy opisuj4ce efekty pocienienia Scianek spo-
wodowane korozj4 od strony plomienia oraz aniryaem i)'wo-
tno6ci materialu na pelzanie. Dopuszcza to wl4czeirie pehe-
go zakresu temperatur pracy, szybko6ci pocieniania 6cianek
i wlaSciwo6ci materialu do oceny tnvalo6ci urz4dzenia i ryzyka
awarii [1].

Wymagania dotycz4ce czujnik6w

Dla poziomu dementarnego wariantu obserwuj4cego peh
zanie, LMS-E, nie s4 wymagane dodatkowe czujniki, ponie-
wa:i do obliczeri wykorzystuje sig istniej4ce jui pomiary tem-
peratur. W zaawansowanym wariancie obserwuj4cego peh
zanie, LMS-A, se wymagane dodatko'kc pomiary temperatury
metalu w celu pehriejszej oceny aniryan trwaloSci materialu na
pehanie.

Dla wariant6w LMS-CE i LMS-CA jest koniecme za-
instalowanie dodatkowych termopar w celu dostarczenia nie-
zb$nych danych wej6ciowych oraz zredukowanie wsp6lczyn-
ni k6w be4ieczeristwa dl a obliczeri angczeniowych.

Dane dotycz4ce ciSnienia moina uzyska6 albo dzigki za-
instalowaniu dodatkowych przetwornik6w ciSnienia lub po-
przez wsp6lny interfejs do istniej4cego systemu zbierania da-
nych [1].

Warto6ci obliczane ptzez system

System w zale2no6ci od wariantu oblicza warto6ci niiej
om6wionych wielko6ci.

r Naprgienia wewngtrzne spowodosgns cifuieniem s4 ob-
liczane z uwzglgdnieniem geometrii element6w, a uzyskane
funkcje korelacji cihnienic-naprgienic s4 wprowadzane do bazy
danych element6w LMS. W ten spos6b znicnne ciSnienie jest
odnoszone do naprgimia prznz zzlein4 od geometrii stal4
odpowiedni4 dla danego monitorowanego elementu i obli-
czane wedlug wzoru:

6 rp :  C r  p  ( 1 )

orp naprgZenie spowodowane ciSnieniem wewngtrznym,
C - stala zaleima, od geometrii element6w, wprowadzona

do bazy danych w okresie wdraiania systemu,
p - ciSnienie wewngtrzne.

r Naprgienia poclodzenie termicznego s4 wywolywane
w grubo6ciennych elementach kotla w s4siedztwie miejsc wej6-
cia rury w wyniku skroSnych gradient6w temperatury i po-
wstaj4 w czasie robocrych stan6w przej6ciowych. Naprgircnia
te nakladaj4 sig na wewngtrzte naprg2enia spowodowane
przez ciSnienie, co przyspiesza powstawanie pgknigc. W czasie
pracy, obliczone naprgienia termiczne w miejscach l4czeir
konstrukcyjnych rur kom6r s4 dodawane do naprg2eri od
ci6nienia, a wyniki s4 wySwieflane w trybie on-line.

t T.uhycie zapa$r trwdo5ci jest obliczane w celu prowa-
dzenia racjonalnej eksploatacji (uwzgl$niaj4cej konkretne
warunki), zapewniaj4cej wymagan4 2ywotno66 elementu przy
jedn oczesnym osi4gnigciu oszcz$no6ci ekonomicznych. Dzig-
ki temu moina unikn46 awarii element6w krytycztych, a kon-
trole, remonty i wymiany instalacji zostaj4 odsunigte do mo-
mentu, kidy s4 naprawdg konieczne.

W zaleino6ci od zastosowanego wariantu, program LMS
umo2liwia okre6lenie pozostalego zapasu iywotno6ci na pod-
stawie warto6ci nastgpuj4cych wielko6ci:
- zuzyae zapasu trwalo6ci od pehania dla danego elementu

w r6inych temperaturach roboczych, aktualizowanego
w trakcie calej pracy,

- zuiryae zapasu trwalo6ci od zmgczenia materialu [1].

W najbardziej rozwinigtym wariancie LMS-CE w pro-
gramie s4 dodatkowo stosowane algorytmy sp6jne z proce-
durami opisanymi w ta,rl. zasadach oc€ny element6w pra-
cuj4cych w zakresie temperatur pebania, aranymi prooedur4
R5. Dostarczaj4 one realistycaej oceny pol4czonego efektu
pebania i zngczenia w czasie zmiennych stan6w termicz-
nych [2].

Procedura R5 umo2liwia m.in. wyznaczenie:
. obciqienia dopuszczalnego w dowolnym elemencie za-

wieraj 4cym pgknigcie o okre6lonych rozniarach,
. wielko6ci wady materialowej przy okre6lonym obci42eniu

elementu,
. spodziewanej szybko6ci propagacji wady pod uptywem

obcieien zniennych,
. wzrostu wady w zadanym czasie, przy zaloLonym ob-

ci4ieniu,
. rzeczywistego wsp6lczynnika bezpieczeistwa dla elementu

zwad4,
. spodziewanego czasu aniryaa konstrukcji U].

LMS jest dostarczany jako program komputerolvy pra-
cuj4cy w systemie operacyjnym MS Windows NT i moiB
wsp6Hziala6 jako niezaleiny system zbierania danych z nre-
zileanymi czujnikami lub tei moiB mie6 dostgp do danych
z zainstalowan ych j u2 czujnik6w p opr zEz wsp 6lny interfejs [3] .

Po wybraniu przez klienta odpowiedniego do swoich po-
trzeb wariantu w instalacjach juZ pracuj4cych musz4 zosta6
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Rys. 7. Wykres wyczerpania trwalo6ci materialu

przeprowadzone dokladne oceny aktualnego stanu nadzo-
rowanych p6miej element6w. Na podstawie tych ocen wyzna-
cza sig aktualne wyczerpanie trwalo6ci oraz okre6la miejsca
najbardziej naraZone na uszkodzenia.

Po zainstalowaniu oprogramowania LMS nastgpuje ci4gla
aktualizacja pozostalego okresu eksploatacyjnego opomiaro-
wanych element6w [1].

Korzystanie z programu, w praktyce bardzo proste, po-
z*tala na obserwacjg maksymalnego ntirycra trwalo6ci mate-
rialu.

Pomiary na poziomie kotl6w (rys. l) poavalaj4 zorien-
towa6 sig, na kt6rym elemencie poddawanym obserwacji wy-
stgpuje najwigksze procentowe nlzyoLe tnraloSci materialu.
I tak, dla kotl6w nr 7 i 8 w przykladowej z elektrowni miej-
scem o najwigkszym anLyau trwalo6ci materialu jest komora
wylotowa przegrzewac;za.pary Swieiej. Dla kotla nr 7 zuiycie to
wynosi 49Yo, adla kotla m B - 63oh.

Obserwacje prowadzone przez system monitoringu na po-
ziomie kotla (rys. 2) pozwalaj4 na szacunkowe okre6lenie
stopnia zuzycia trwalo6ci materiatu poszczeg6lnych elemen-
t6w poprzez oznaczenie poziomu zuirycia materialu odpowied-
nim kolorem (d zielonego przy zeroprocentowym zuitycru
trwalo6ci materialu do czerwonego przy calkowitym zuiryctu
materialu).

Kolejny poziom obserwacji to obserwacja na poziomie
wybranego elementu (rys. 3), kt6ra pozwala na szacunkowe
okre6lenie stopnia nbyan trwalo6ci materialu w poszczeg6l-
nych miejscach w tym wypadku komory wylotowej prze-

Erzewaczl pary 6wie2ej, co jest zazrrrczone odpowiednim ko-
lorem.

Przy prowadzeniu obserwacji na poziomie wybranego ele-
mentu istnieje moiliwo66 korzystania z wykres6w obrazuj4-
cych pracg calego lub wybranego obszaru urz4dzenia. Na
rysunku 4 pokazano przebieg mrian temperatury i ciSnienia
w okresie ostatnich 10 dni pracy dla komory wylotowej
pr zegrzew acza par y 6wie2ej . Odpowiadaj Ace tym parametrom
pracy obliczone naprg2enia s4 pokazane na rysunku 5. Rysu-
nek 6 obrazuje ro2nicg temperatur po obu stronach Scianki
krocca komory wylotowej pary Swieiej i odpowiadaj4ce jej
obliczone naprg2enie.

Kolejnym wykresem dostgp\n na tym poziomie obser-
wacji jest wykres na rysunku 7, pizedstawiaj4cy procentowe
zuzyae trwalo6ci materiatu w badanym elemencie orxz prze-
widywan4 pozostal4 4nvotno56 (zaznaczon4 liniami ciag-
lymi). Szacowana calkowita 2ywotno66 w danym punkcie,
przy idealnym prowadzeniu ruchu kotla, jest zaznaczona lini4
przerywan4.

Korzy6ci i zalety systemu LMS

r Wydfu2enie trwalo6ci instalacji przez cr4gle monitoro-
wanie stopnia zrbyaa zapasu tnvalo6ci pozwala wprowadzi6
odpowiednie zniany w trybie i sposobie pracy instalacji.

r Prognozowanie zapasu trwalo6ci za pomoc4 systemu
LMS jest bardziej dokladne ni2 prognozy oparte na danych
historycmych, dzigki czemu moina bezpiecznie wydluzy6 ok-
resy tnvalo6ci element6w. Osi4ga sig r6wnie2 korzy6ci eko-
nomiczne ntti4zane z uniknigciem awarii instalacji oraz od-
roczeniem wydatk6w na wymiany element6w i remonty in-
stalacji.

r Ci4gle monitorowanie zapasu trwalo6ci element6w naj-
bardziej nara2onych na uszkodzenia moLe przekona6 jedno-

stki dopuszczaj4ce do ruchu (UDT) do wydtu2enia okres6w
ruchu mi$zy przegl4dami, a tym samym mrniejszenia kosz-
t6w i zwigkszenia konkurencyjno6ci zakladu.

o Ci4gla obserwacja zuLyc.a trwalo6ci element6w najbar-
dnej naruzonych na uszkodzenia poanala na racjonalne pla-
nowanie remont6w. Unika sig w ten spos6b dlugich postoj6w
spowodowanych oczekiwaniem na elementy o dlugim czasie
produkcji (np. komory kotla).

r Wy6wietlanie przez LMS-CE naprg2eri w spos6b ciagb
pozwala operatorom na zidentyfikowanie vplywu r6inych
dnalati' ruchowych na trwalo66 monitorowanych element6w
oraz ograniczanie szczeg6lnie szkodliwych praktyk eksplo-
atacyjnych, przez co umoZliwia dalsze wydlu2enie okres6w
trwalo6ci tych element6w.
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Swiatlowod.owe zabezpieczenia
lukoochronne typu Zl'

stacji transformatorowych i rozdzielnic Sn/nn

Wodtug danych statystycznych z lat 1990--19961) Srednia
rocma,liczba wypadk6w w stacjach transformatorowych i roz-
dzielniach sp6lek dystrybucyjnych spowodowanych lukiem
elektrycmym w analizowanym okresie wyniosla 15, w dw6ch
wypadkach zgingli ludzie. Moina z okre6lonym stopniem
niepewno6ci przptrsznzarfl, in w pozostatych podsektorach
elektroenergetyki (wytwarzanie, przesyl) oraz w przemy6le
liczba tych tragicmych zdarzeri jest r6wniei macxra.. Przy-
cryny zrxart lukowych w rozdzielnicach s4 r6nte, najczg6ciej
s4 to po prostu nieSwiadome ludzkie bldy, spowodowane
nierzadko przez doSwiadczony personel eksploatacyjny.

Skutkiem nxar.f lukowych poza utrat4 zdrowia (poparze-
nie, utrata wzroku), czasem niestety irycta ludzl. s4 miszczcnia
vz4dzefi (straty pierwotne) oraz straty w procesach techno-
logicmych (straty wt6rne) spowodowane przerwami w zasila-
niu okreSlonych urz4dzen technologicznych. Straty w urza-
dzeniach i technologii osi4gaj4 czgsto bardzo duZe wartoSci,
przekracztj4ce wielokrotnie koszt calej stacji czy rozdzielni.

Jedn4 z &69 ograniczenia tragicznych skutk6w nttart
lukowych jest, o ile to moi:liwe, natychmiastowe wyl4czenie
zasilania rozdzielnicy. Jak pokazuj4 wnikliwe analizy badai
znxart ka2de l0 milisekund ma istotne, drogocenne macznnie.
Przeklada sig ono przede wszystkim na ochrong zdrowia ibycra
ludzkiego ol.az urz4dzen i finans6w.

W praktyce s4 stosowane r62ne systemy ochrony najczg6ciej
oparte na detekcji wzrostu pr4du, ciSnienia (metoda moiliwa do
zastosowania w rozAnelnicach typu zamknigtego), a ostatnio
Swiatla luku.

W artykule om6wiono zabezpieczenia najnowszej generacji
(pierwsze tego typu w kraju) oparte na detekcji Swiatla luku
umo2liwiaj 4ce impulsowanie wyl4czrika zasilaj 4cego w czasie
kr6tszym ni2 l0 ms.

Istotne aspekty problematyki zwar6 lukowych

Zwarqu w rozdzielnicy towarrysry najczg6ciej tuk bgdacy
ir6dlem Swiatla o duiej intensywno6ci. Jego temperatura sigga
20 000'C (dla por6wnania temperatura powierzchni Slofca
wynosi ok. 5 500"C).

Jak wynika z naliz zvtarera lukowego, w ci4gu pierwszych
100 milisekund od momentu jego zaistnic,nia uszkodzenia

rl fuUU danych: Instytut Encrgctyki - TakhrA Bezpicczcdstwa Pracy
w Gliwicach i Gl6wny Urz4! Statystyczoy.

rozdzielnic nie s4 du2e. 54 one moiliwe do usunigcia w kr6tkim
czasie, w zasadzie bez ponoszenia naklad6w finansowych. Przy
zwarciu lukowym tnvaj4cym od 100 do 500 milisekund wy-
stgp uj 4 j ui nieodwracalne uszkodzeni a rozlzielnic (topnienie
miedzi i stali), co powoduje czgsto konieczno66 wymiany calego
pola, w kt6rym wyst4pilo avarcie. 7-nacmie wydtuia sig czas
usuwania miszczeh, a tym samym zwigksza przerwg w zasilaniu
energi4 elektryczn4. JeSli czas zlrarsa przekracza 500 ms
nastgpuje kompletne miszczenie, dewastacja jednego, a czasem
kilku p6l rozdzielnicy; zagroLeme dla zdrowiai irycra ludzi jest
wtedy bardzo duie. Straty pierwotne (usunigcie uszkodzei
w rozdzielnicy)i wt6rne (straty technologiczne) rosn4 ogtomnie
w stopniu nieproporcjonalnym do czasu trwania nttarcl'a.

Zrbezpieozenie tlpu T.L,formuj4cimpuls w czasie kr6tszym
nii l0 ms, umo2liwia likwidacjg zwarcia lukowego w czasie nie
przekraczaj4cym 60 ms (czas ten zaleLy od czasu wlasnego
zastosowanego wyl4cznika). Przy tradycyjnych nastawa ch za-
bezpieczeri nadpr4dowych czasowych zwarcie jest wyl4czane
z op6inieniem dochodz4cp nawet do 2,5 s.

Maj4c na wzglgdzie tak powaine zagroLenia dla ludzi
i urz4dzei powodowane an'arciami tukowymi, w przepisach
kraj6w europejskich, w tym r6wnie2 w Polsce, w 6lad za
normami IEC 364-4-42:1980, IEC 298:1998+AC:1995, IEC
1330:1995, IEC 439-l *AC:1994 zaleca sig stosowad w roz-
dzielnicach i stacjach transformatorowych 6n/nn skutecme
Srodki zaradcze ograniczaj4ce skutki ntart fukowych.

Bior4c pod uwagg bardzo szybki (kilka milisekund) czas
dnalania zab ezpieczeri t ypu 7'L na pewno m o in a j e zaliczy t, do
szczeg6lnie skutecznych 6rodk6w ograniczaj4cych niszcz4ce
skutki zutalrt tukowych.

Charakterystyka techniczna
zabezpieczefi typa ZL

Charakterystyka ogSlna i podstawowe dane teclniczne

W zaleino6ci od typu, ztbezpieczenia lukoochronne 7-L
skladaj4 sig z okre6lonych przekainik6w pomiarowychPL orrz
element6w Swiatlowodowych przenraczonych do detekcji
Swiatla luku elektrycznego w czasie a xarcra. Przekainiki s4
wykonane przy uiryctu programowalnych uklad6w logcz-
nych. 54 one umieszczone w obudowach typu CN 100 AK, do
kt6rych s4 przyl4czane elementy Swiatlowodowe: pgtle 6wia-
tlowodowe (7L-1, 7.L-3) lub fwiatlowody zakoiczone cntj-
nikami czolowymi (7-L-2).
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Kryteriumzadzialuiazabezpieczeniastanowipobudzenie
czlon6w:
. optycznego przEz 6wiatlo luku elektrycmego,
. napigciowe5o przez obniienie sig napigcia na szynach poni-

iej warto6ci nastawionej,
. pr4dowego - dodatkowe kryterium w zabezpieczeniu typu

.7 f , . -3 .

Istnienie co najmniej dw6ch (w przypadku zabezpieczeria,
7L-3 - trzech) warunk6w dzialania zabezpieznnia eliminuje
zb$ne wyl4czenia.

Czulo66 tor6w detekcji promieniowania Swietlnego jest
dobierana indywidualnie w zaleino6ci od dtugo6ci i rodzaju
zastosowanego elementu optycmego ztbezpieczenia oraz wa-
runk6w panuj4cych na obiekcie. Dzigki moi:liwej regulacji
czulo6ci s4 wyeliminowane oddziatywania zakl6caj4@, np.
Swiatla luku spawalniczego, blysk6w Swiatla z innych h6del
(o6wietlenie zewngtrzne, reflektory uiywane przez ob-
slugg itp.). R6wniei dwie pozostale wielko6ci kryterialne, tzn.
spadek napigcia i wzrost pr4du (zabezpieczenie 7-L-3) s4
regulowane

Przekainiki PL s4 wl,posa2one w uklady samokontroli,
dokonuj4ce okresowej (co 15 min) kontroli ci4glo6ci pgtli
Swiatlowodowej, jak r6wniei ciaglej kontroli obecno6ci napig-
cia na szynach rozdzielnicy. W wypadku stwierdzenia nie-
prawidlowo6ci przekaznik jest blokowany; pojawia sig wtedy
zewn gtrzra sygn alizacj a o niesprawno6ci zabezpieczenia.

Poni2ej przedstawiono podstawowe dane technicme zabez-
pieczeri typu 7-L.

Znamionowe napigcie zasilaj4ce
pomocnicze U,

Napigcie zramionowe czlonu
napigciowego Un

CzgstotliwoSi pr4du
Zakres nastaw czlonu napigciowego
Nastawienie fabrycae
Zakres nastaw czlonu pr4dowego

przekainika PLI

ll0-220 v
lub llO-220Y:

Pob6r mocy przezprzrkainiki PL-l iPL-2

3 x l 0 0 V
50 Hz

0,6-0,9 un
0,7 un

10-14 r"

12,5 VA
15,0 vA

<o,l vA

w przypadku rozdzielnicy Sredniego napigcia lub transfor-
mator6w poSrednicz4cych 380/100 V w rozdzielnicach niskiego
napigcia).

W wypadku alarcia lukowego Swiatlo luku wnika do
Swiatlowodu pobudzaj4c czlon optycmy przekainika pomia-
rowego PL-I. Cdon napigciowy przekfinika zostaje pobu-
dzony w wyniku obniZenia sig napigcia na szynach roz-
dzielnicy. Po pobudze,niu obu cdon6w jest wyslany impuls
otwieraj4cy wyt4czniki p6l zasilaj4cych w czasie kr6tszym
nii l0 ms.

Ztbezpieoznme 7-L-l kaZdorazowo wyl4sza zasilanie calej
rozdzielnicy, niezaleinie od miejsca powstania zurarc.a.

Standardowy, programowalny uklad logiczny dzialania
przekainika PL- 1 realizuj e okre6lone funkcje zabezpiwzeniu
zadanlania., sygnalizacji, blokady automatyki przs,l4cznia
zasilari. Uklad logiczny mo2e zosta6 dopasowany do konkret-
nych oczekiwari u2ytkownika.

Zabezpiecznme 7f,--l jest zalecane do stosowania w sta-
cjach transformatorowych oraz rozdzielnicach typu otwar-
tego i zamknigtego w przypadkach, kiedy uzytkownikowi nie
zaleLy na selektywnym wyl4czaniu poszczeg6lnych pol od-
plywowych. Na rysunku 1 pokazano pogl4dowy schemat jego
zastosowania.

Rys. I . Przykladowe 2s1ss6u/a ni e zzbezpieczenia 7-L-l

Zo'bezpierczenie typl 7.L-2

Zabezpieozeme 7,L-2 r6ini sig od poprzedniego rodzajem
detektor6w Swiatla tuku elektryczrego. W rozwi4zaniu tym
zastosowano trzy czujniki czolowe, kt6re moga by6 usytuo-
wane w poszczeg6lnych przedaalrch pola rozdzielnicy.

Zrcrda. pobudzenia czlonu napigciowego jest taka sama
jak w zabezpieczerriu 7-L-1. Dzigki zastosowaniu detektor6w
innego typu - czujnik6w czolowych roanieszczonych w po-
szczeg6lnych przedzialach pola - zabezpieczenie 7)L-2 umo2-
liwia selektywne wyl4czanie poszczeg6lnych p6l, w zalez-
no6ci od miejsca zwarcia. Jeieli zrilarcre powstalo w prze-
dziale szynowym lub wyl4cmikowym, zostaje otwarty wy-
l4cznik pola zasilaj4cego cal4 rozdaelnicg, w przypadku
nxarcia. w przedziale przyl4czeniowym - zostaje odcigte

r w stanie nie pobudzonym
r w stanie pobudzonym

Pob6r mocy przez przekamik PLI
Separacja obwod6w wejSciowych,

napigcia czlonu pomiarowego
Wytrzymalo66 elektry cna. izolacji
Rezystancja izolacji

2kv
2kV,50 Hz; I min

> 100 Mo

Zrbezpi*nnie typu ZL-l

Zabezpiwznnie 7)L-l ma jedn4 lub dwie pgfle 6wiatlo-
wodowe bdece detektorem 6wiatla luku elektrycznego, wpigte
do czlon6w optycznych przekainika pomiarowego typu PL-l
i obejmuj4ce jedn4 lub dwie strefy chronione rozdzielnicy,
w zaleino6a od ?yczeri klienta. Cdon kontroli napigcia tego
przekainika jest podl4czony do szyn chronionej rczdael-
nicy (do obwod6w wt6rnych przekladnik6w napigciowych
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tylko pole, w kt6rym wyst4pilo zwarcie. W ka2de chronione
pole (maj4ce wyl4cmik) zabudowuje sig jedno zabezpieczenie
typu 7,L-2.

Czujniki pomiarowe s4 podl4czone do przekaznika pomia-
rowego PL-z, kt6rego program logicmy dzialania moir by6
dostosowany do wymagari klienta. Czas zadnalania zabez-
pieczenia ZL-2 nie przekracza l0 ms.

Zabezpiecznnie ZL-2 jest zalecane do stosowania gl6wnie
w rozdzielnicach typu zamknigtego oruz stacjach transfor-
matorowych. Na rysunku 2 pokazano pogl4dowy schemat jego

zastosowania.

Rys. 2. hzykladowe zastosowanie zabezpieczenia selektywnego typu
ZL-2 w rozdzielnicy zamknigtej

Zabezpieczenie typu ZL-3

Zabezpieczenie typu ZL-3 jest znodyfirkowan4 wersj4 za-
bezpieczenia typu ZL-I; umoiliwia selektywne wyl4czenie po-
szczeg6lnych p6l chronionej rozdzielnicy typu otwartego.
W tym celu poszczeg6lne pola odplywowe rozdzielnicy tlpu
otwartego s4 wy,posaZone w dodatkowe przekainiki pomiaro-
we pr4dowe typu PLI, pol4czone pgtl4 komunikacyjn4zprze-
kainikiem typu PL-I. Rozwi4zanie takie pozwala selektywnie
wyl4czyt pole, w kt6rego przdaale przyl4czeniolvym nast4-
pilo zwarcie.

W wypadku zwarcia w polu odplywowym przed przeklad-
nikami pr4dowymi PLI lub po przerzuceniu sig zrvar-
cia lukowego do przedziatu wyl4cznikowego lub szynowego
rozdzielnicy (co moie stosunkowo latwo zaistnie6 w rozdziel-
nicach typu otwartego), zabezpieczenie 7-L-3 realizuje lvyl4-
czenie pola zasilaj4cego zgodnie z programem logicznym dzia-
lania przek aflnika PL-l .

W wypadku ntrarcia za przekladnikami (przedzial od-
plywowy, kablowy) nastgpuje wyl4czenie pola, w kt6rego
przedziale wyst4pilo nn u c,e; wyl4czenie impulsuje przekri-
nik PLI.

Czas zadzialania zabezpieczenia 7-L-3 wynosi nie wigcej
niL 20 ms przy avarciach zar6wno na szynach rozdzielnicy
jak i na odptywach. Na rysunku 3 pokazano pogl4dowy
schemat jego zastosowania.

Rys. 3. hzykladowe zastosowanie zabezpieczenia selektywnego typu
7.L-3 w rozdzielnicy otwartej

Badania zabezpieczefi nN zgodno66 z yrymaganiami
polskich nonn

Produkowane przez Energotest- Energopomiar zabezpie-
czenia typu 7-L zostaly poddane kompleksowym badaniom
(z wynikiem pozytywnym) na zgodno66 z wymaganiami na-
stgpuj4cych norm polskich i ich odpowiednik6w migdzyna-
rodowych:

r PN-93/E-88631 idt IEC 255-6:1988
r PN-92/E-88609 idt IEC 255-22-2:1989
r PN-IEC 255-22-4 idt IEC 255-22-4:1992
r PN-88/E-88605 idt IEC 255-5:1977
r PN-89/E-88606 idt IEC 255-21-l:1988
r PN-90/E-88607 idt IEC 255-22-l:1988
r PN-88/E-88602 idt IEC 255-0-20:1974
r PN-IEC 255-11 idt IEC 255-11:1979
r PN-EN 6100-4-11 idt EN 61000-4-11:1994
r PN-87/E-02050.

Przy okazji badari rozdzielnic r62nych producent6w prze-
prowadzono pr6by dzialania zabezpieczeri typu ZL w rze-
crywistych warunkach zwarciowych w Instytucie Energetyki
w Warszawie oraz w Instytucie Elektrotechniki w Migdzy-
lesiu. W trakcie trwania zurarsta rejestrowano czasy wysy-
lania impuls6w wyl4czaj4cych przez przekazniki pomiarowe
zabezpieczeri typu 7f,--l i 7,L-2. 7* wzSgdu na charakter
pr6b (l -sekundowa pr6ba wytrzymalo6ci zwarciowej rozdziel-
nicy) zabezpieczenie nie moglo dAalat, na wyl4czenie rozdziel-
nlcy.

Na rysunkach 4 i 5 pokazano zarejestrowane przebiegi
n api gci a przed i p o zwarci u or tz czasy zadaalania zab ezpieczei
typu 7-L w trakcie jednej z pr6b.

Niezawodne dzialanie zabezpieczen w czasie pr6b zwar-
ciowych oraz uzyskane czasy generowania impuls6w !vyl4-
czaj4cych potwierdzily poprawno66 przyjgtych zaloLei i za-
st o so wan ych r oz-tti4zan k on stru k cyj ny ch typu 7.L.
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6 0 0 M

-5O.O M
5 0 M

Rys. 5. Zarejestrowany
czas zadzialania
ze,}rczpierzenizTiL-Z - t,25 ms

podsrrmowanie

Swiatlowodowe zabezpieczenia lukoochronne to najnow-
sze krajowe produkty tego typu. Moge one by6 instalowane
w stacjach transformatorowych i rozdzielniach 6n/nn kaidej
konstrukcji.

Do podstawowych zzlet zabezprcczeh lukoochronnych
typu ZL moina zaliczyfl:
. bardzo kr6tki czas reakcji zabezpieczmia,
. podniesienie poziomu bezpieczenstwa obsfugi,
. ograniczenie skutk6w ekonomicznych wtaft lukowych,
. wykrywanie anarcia niezaleinie od kryterium pr4dowego,
. moi:liwo66 swobodnego konfigurowania ukladu ztbezpie-

czeir,
. selektywne wyl4czanie poszczeg6lnych odplyw6w,
. latwo66 zabudowy w stacjach transformatorowych, roz-

dzielniach typu otwartego i zamknigtego,
. prostota i niezawodno6i.

Rys.4. Zarejestrowany
czas zadzialaniz

zalcrlzpieczsniaZ,-l - 8,t5 ms

' Bior4c pod uwagg skalg zeriszczeri powodowanych zrvarr-
ciami tukowytni oraz zalety nowego zabezpieczenia naleZy
postrzegad je, jako podstawowe, standardowe wyposaieirie
nowo budowanych rozdzielnic.

W istniej4cybh rozdzielnicach (nawet je6li istniej4 jakie6
ztbezpieczenia ograniczaj 4oe skutki nx ar t tukowych) zainsta-
lowanie zabezpieczenia typu ZL, jako w tym mome,lrcie dru-
giego zabezpieczenia, z punktu widzenia technicznego, frnan-
sowego, a przede wsrystkim bhp jest calkowicie uzasadnione.

Wlposaieirie rozdzielnicy lub stacji transformatorowej
w zabe4rieczenie typu 7.L jest optymalnym wypehieniem
zalgoeh stosowanych nonn w zakresie zapewnienia ochrony
personelu obstugi or.az rurzqdzni przd niszcz4cyrni skutkami
anrar| fukowych.

Na XII MigdAlrrorodowych Enagdycznych Tugach Bicl#
hich EN ERG E TA B'99 Swiatbw odowe zole4iec zenia lukooch-
ronne typu ZL zosaalJ, odztuczorp brqzowymnedalcm Polskich
Sieci Ebktroercryaycatych SA.

60.0  M

. 5 O O M
5 0 M

REDAKCIA: 7F3E ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., /A-l0f GLIWICE, ul. GEN. SOWNSKIEGO g
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,,Symulacia, pomiary i diagnostyka w elektlotemii i energetyce"

W dniach 22-25 wrzeSnia 1999 r. w Hohrach Mejera kolo WYKAZ nnfnn^lfoW
Sejn odbylo sig VIII Sympozjum ,,Symulacja, pomiary i diag-
nostyka w elektrotermii i energetyce". l. Wymaczenie warto6ci wspolczynnik6w konfiguracji w ukladzie

Gl6wnym organizatorem Sympozjum byla Katedra Elek- zawieraj4cym powierzchnie zwierciadlane I. Balaban,
troenergetyki Wydziafu Elektrycznego Politechniki Bialosto- K. Domke, f. Hanser
ckiej. Wsp6lorganizatorarni byli: Polskie Sieci Elektroener- 2. Optymalizacja ukladu regulacji czgstotliwo5ci tranzystorowego
getycae SA, Sekcja Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki przeksztaltnika do ragrzewania indukcyjnego - W. Berkan,
Polskiej Akademii Nauk, Polski Komitet Elektrotermii Sto- P. Berowski, A. Michalski, S. Serafin
warzyszenia Elektryk6w Polskich i Stowarzyszenie In2ynie- 3. Wybrane problemy dotycz4ce pomiar6w i analiry zakl6ceri elek-
r6w i Technik6w Przymslu Hutniczego oraz Kola SEP przy tromagnetycaych - Z. Biernacki, T. Dr62d2, M. Ktrkowski,
Politechnice Bialostockiej i przy Instytucie Eleltrotechniki P. Rakus
w Warszawie. 4. Poziom mocy zwarciowej a wartoS6 wahari napigcia sieci -

Sponsorem Sympozjum byly Polskie Sieci Elektroenerge- Z. Dmochowski
tycme SA, kt6rych staraniem zostaly wydane materialy sym- 5. Rozllady temperatury w pracuj4cych oporowych przewodach
pozjalne, przygotowane prizez Danl Wydawnictw i Poligrafii grzejnych - J. Hauser, K. Domke
Politechniki Bialostockiej. 6. hze$4d norm mi$rynarodowych dotycz4cych przemyslowych

W Sympozjum wzigli udzial autorzy referat6w z Poli- vz4dzefi elektrotermicaych - S. faruszewski, T. Skoczkowski
techniki Bialostockiej, Politechniki Pozrariskiej, Instytutu 7. Wplyw przewodu neutralnego na blgdy pomiaru napigd luku
Elektrotechniki w Warszawie, Politechniki Czgstochowskiej, w stalownicrym piecu fukowym - W. Kowalski
Walcowni Metali Dzicdzice ̂ Sl w Czechowicach-Dziedzicach, 8. Badania eksperymentalne tJposzeregr plazmatron6w lukowych
Zehnotu ,Sl, Oddzialu w Kgtach ZAM oraz Politechniki pr4du stalego z lukiem wewngtrznym - C. kdlikowski, R. Na-
Warszawskiej. myilak, R. Niewiedzial

W Sympozjum uczestniczyli takie przedstawiciele Polskie- 9. Poprawa parametr6w teshnigznys[ pieca kanalowego P.LK.-4000
go Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie ora;z Lodzkich - T. Trojok, W. Wolny
Zaklad6w Termotechnicmych ELCAL. 10. Elektrotermicara obr6bka prgt6w wolfremowych - M. Trzaska

ll. Okre5lenie mocy czynnej zlo2onego ukladu d5mamigasgo dzia-
prof. Zbignizw DMOCHOWSKI lajqpego w stanie okresowlm niesinusoidalnym - Z. Trzaska

Zakfad InformaUki, Automatyki i Dlagno$tyki ,,ZIAD Katowice"
przy wsp6lpracy z

Biulem Wyshw I Konfelencll ,,Tech-Expo 2" sc. Bielsko-Blala

organizujE kolejnE 8. konferencjg naukowo-technicznq pod tytulem

Udzial chemii energetycznei we wzloScie efektywnoSci urzqdzefi
w dniach 25-26 maja 2000 roku w Szczyrku, w hotelu ORLE GNIAZDO

Konferencja jest pzeznaczona dla kadry iniynieryjno-technicznej zatrudnionej w zakladach energetyki zawodo-
wej i przemyslowej, biurach projektowych oraz w przemy6le (g6rnictwo, hutnictwo, przemysl maszynowy, chemiczny
itp.), zainteresowanej tematykq z zakresu chemii energetycznej.

Program konferencji obejmuje wyglovenie okolo 20 referat6w, kt6rych autorami sq wybitni specjali6ci krajowi
i zagraniczni zatrudnieni w zakladach energetyki zawodowej, biurach projektowych, Energopomiarze-Gliwice oraz
innych jednostkach naukowo-badawcrych i wdroieniowych.

Tradycyjnie jui udzial w merytorycznej czg6ci konferencji zglosily znane firmy i koncerny zagraniczne wsp6lpra-
cujqce z energetykq.

Konferencji bgdzie r6wniei towazyszyC wystawa, na kt6rej firmy krajowe i zagraniczne zaprczentuj4 swoje nowe
wyroby, technologie i uslugi zwiqzane tematycznie z zagadnieniami chemii energetycznej.

I n f o r m a c j i  n a  t s m a t  k o n f e r e n c j i  u d z i e l a j 4 :

zestrony ZIAD Katowice: ini. Alfred Sliwa i Barbara Borek- tet. (0-32) 257 8331 i257 83 33, fax (0-32) 251 1292
zestrony BWiK,,Toch-Expo 2sc. Bielsko-Biala: Alina Polewczyk -tel. l tax (0-33) 811 50 00

Adres Organizatora:

Zaklad f nformatyki, Automatyki i Diagnostyki ,,ZIAD Katowice" ul. Jordana 25, 40-952 Katowice, skrytka poczt. 419
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D RZEGLAD ZAGRANTCZNYCH-
I-CZASOPISM TECHNICZNYCH

Optymalne rozwi4zania
elektrocieplowni blokowych

Wprowadzanie od kilku lat Syste-
m6w Zarz4dzania Energia (Energie Ma-
nagement Systeme - EMS) spowodo-
walo obniienie koszt6w eksploatacyj-
nych. EMS ma zastosowanie przy kr6t-
ko- i Srednioterminowym planowaniu
oraz podczas przeprowadzania rewizji
instalacji. W przypadku elektrocieplow-
ni blokowej @CB) EMS slury do op-
tymalizacji rozuti4zan. EMS jest narzg-
dziem slu24cym do ustalenia wielkoSci
instalacji ECB, kotla szczytowegoi ewen-
tualnie zasobnika ciepla. Optymalne roz-
wi4zania powoduj4 obniZenie koszt6w,
oszczgdno66 paliwa oruz ograniczaj4
bl$ne rozwi4zania ECB.

Moiliwo6ci zastosowania instalacii
do skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepla w celu zdecentrali-
zowania zaopatrzenia w energig s4 wie-
lorakie. Objgcie ECB przez przedsig-
biorstwa zaopatrzenia w energig stwarza
im r6ine moiliwoSci. W ECB wykorzy-
stanie energii zawartej w paliwie sigga
90Yo (oszcz$no66 paliwa - 20%). Po-
mimo nieco wigkszych naklad6w inwe-
stycyjnych ECB mog4 przy odpowid-
nio dlugim okresie u2ytkowania wytwa-
rzal energig ekonomicznie. EfektywnoS6
uZytkowania EFB zaleTy od optymal-
nego rozwi4zania sposobu pracy.

Osi4gni gcie oszczgdno6 a paliw a przez
ECB zaleLy przede wszystkim od sto-
sunku wielko6ci produkcji do wielko6ci
zapotrzebowania na energig elektrycm4
i cieplo. Skojarzone zapotrzebowanie
oznaczono przez wskafnik dr, a wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciepla przez
wskainik d. Optymalna oszcz$no66 pa-
liwa powstaje, gdy d: dr (przykladowo
dobry wskainik skojarzenia zaczyna ig
ju2 od 0,7).

Gdy d1 * d, to:

. je6li d> d, - w6wczas wystgpuje
nadprodukcja ciepla, taka sytuacja
obniia zalety pracy skojarzonej,

. je6li d<d, - w6wczas instalacja
nie pokrywa zapotrzebowania na cie-
plo, co powoduje konieczno6d uru-
chomienia kotla szczytowego; gdy
d <0,3 nastgpuje nawet anrigkszone
zuzyae paliwa w por6wnaniu z nt-
iyciem przy ddaelnym wytwarza-
niu energii elektryczrej i ciepta.

Przedstawi one roztttLania wyjaSnia-
j4 wzajemny stosunek mi$zy produk-
cj4 a zapotrzebowaniem na finaln4 ener-

gig elektrycm4 i cieplo. W ECB, gdzie
decyduj4cym czynnikiem jest energia
cieplna, ekonomiczrofi| zileiry od ener-
gii elektrycznej przekazanej do sieci.
ECB o decyduj4cym czynniku energii
elektrycznej ma w6wczas sens, je6li cie-
plo wytworzone w skojarzeniu moie by6
wykorrystane.

System Tan4dzania Energi4 @MS)
uwzglgdnia jako rozwi4zanie optyma-
lizacyjne zastosowanie zasobnika ciepla,
prrez co nastgpuje rozl4cznnie ani4zku
produkcji i zapotrzebowania, co arigk-
sza elastycznoS6 pracy ECB. Osiaga sig
przy tym korzystniejsze zastosowanie
r6inych taryf czasowych poboru energii
elektrycznej.

BRENNSTOFF
WAUVTE
KRAFT

Zalety zastosowania zasobnika ciep-
la wynikaj4 z nastgpuj4cego por6wnania:

ECB ECB
bez z zasob

zasobnika nikiert
cicph cieph

ECts
Moc elektryczna, kW 2W 220

Moc cieplna, kW 4m 40
Liczba modul6w I I
Udzial w pokryciu czE6ci

elek$czaei, Vo 58,5 71,0

Udzial w pokryciu czpSci

Roczny bilans produkcji elektrycz-
nej i ciepla dla przykladowego osiedla
zasilanego przezECB:

o bez zesobnika ciepla: produkcja
ciepla wynosila 3 513 871 kWh/a, po-
krycie prrEz ECB 54,lyo, przez kociol
szczytowy 38,704, straty cieplne 7,3To;
produkcja energii elektrycznej wynosila
l51632l kWh/a, w tym pokrycie przez
ECB 63,3YO;

r z zasobnikien ciefla: produkcja
ciepla wynosila 3294485 kWh/a, pokry-
cre ptzez ECB 76Vo, przez kociol szczy-
towy 23o/o, straty w zasobnikuc^qlalYo;
produkcja energii elektrycznej wynosila
1673415 kWh/a, w tym pokrycie pruez
ECB 59,4Vo.

Przy zastosowaniu zasobnika ciepla
istnieje mniejsze zapotrzebowanie na
ciepto z kotla szczytowego. W ten spo-
s6b wariant z zasobnikiem ciepla jest
rozwi4zaniem lepszym, zar6wno pod
wzglgdem energetycznym jak i ekono-
mlczrym.

W zdecentralizowanym zaopatrze-
niu w energig stosuje sig coraz czg6ciej
elektrocieplownie blokowe. Zalety sko-
jarzonego wytwarzania, w por6wnaniu
z oddzielnym zaopatrzerriem w energig
elektrycm4 i cieplo wynikaja tylko przy
optymalnym rozwi4zaniu i dostosowa-
niu do sposobu pracy. Przy zastosowa-
niu EMS istnieje mo2liwo56 optymal-
nego rozwi4zania ECB. Wprowadzenie
zasobnika ciepla w ECB ma szczeg6lne
zalety energetycme i ekonomicrre pmy
asynchronicmym przebiegu obci4Zeri
energii elektrycznej i ciepla. Zwigksze-
nie udziafu ECB w pokrywaniu zapo-
trzebowania na cieplo stwarza moili-
wo66 obniZ enia zui:y aa paliwa oraz l4cz-
nych koszt6w.

(W. Heller)

Vogelsang H.: Optimale Auslegung von Blockheiz-
kraftweker. BZK1998, nr 10, s. 24-29

Szerokie zainteresowanie
technologi4 zgazowania wggla

do produkcji energii
w Wielkiej Brytanii

Odnawianie zainteresowania Wielkiej
Brytanii wgglem ozrraczade facto mora-
torium na budowg elektrowni na Eaz
ziemny. Zainteresowanie to jest ni4zane
z zastosowaniem rozmaitych technologii
zgazowtnia wegla.

Wladze brytyjskie s4dz4, itl aby
osi4gn46 wysok4 u2yteczno66 techno-
logsi zgazowania wegla zintegrowanego
z kombinowanym cyklem gazowo-paro-
wym (IGCC) nie nale?y ogranicza6 sig
tylko do wggla, lecz zaj46 sig r6wnie2

ocieplnej, Yo
Liczba godzin

uiytkowania, h,/a

Kociol rzeytowy
Mog kW

Liczba godzin

uiytkowauia, h,/a

58,3 76,7

5 3t4 5763

I  lm  1060

1237 716

ECB*kociol czsytony

Koszty roczne, DM/a 617 261

Relatywna oszczpdno5c
paliwa.' Yo 2O,2

605 970

27,7
Relatywna oszcz$noSc

\en4 Yo 8,7 10,4

Por6wnanie koszt6w l4czmych wska-
zuje, is zastosowanie zasobnika ciepla
przynosi oszcz$no6ci. Relatywna osz-
czgdno66 l4cma i oszcz$no66 paliwa
pokazuj 4 zalety skoj arzonego wytwarza-
nia w por6wnaniu z kotlem grzejnym
(cieptowni$.
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wykorzastaniem biomasy, r6inych od-
pad6w oraz produkowaniem opr6e,
energii takie metanolu (ak to sig odby-
wa w Sclrwarze Putnpe - Niemcy),ptzy
wsparciu ze strony rz4du i Unii Euro-
pejskiej.

W Szkocji i Poludniowej Walii opra-
cowano szereg projekt6w zgazowania
wggla o r62nych technologiach:

o zgazowanie wggla zintegrowane
z instalacj4 gazowo-parow4, z powiet-
rzem jako czynnikiem zgtzowania -
ABGC (Air Blown Gasification Cycle);

o zgazowanie wegla zintegrowane
z instalacj4 gazowo-parow4, z flenem
jako czynnikiem zgazowmia. - IGCC;

r niezintegrowane zgazowanie wg-
gla - GCC;

. zg+7o:ra!ie wggla z ga.zogenento-
rem o ciSnieniowej warstwie fluidalnej
- PFBC.

Projekt ABGCC Kincardine. Zuz4d
Energetyki Szkocji planuje budowg na
miejscu starej elektrowni Kincardine
nowej elektrowni o mocy elektrycznej
100 MW, z Eazogeneratorem zintegro-
wanym z instalacj4 gazowo-parowa
ABGC, rozwijanym przez Mistsui-Bab-
cock i Alstom.

Elektrownia Kincardine otrzymala
subwencjg z Unii Europejskiej w wyso-
ko6ci 5,5 mln euro na opracowanie pro-
jektu. Koszt budowy oszacowano na
150 mln USD. Inwestycja zostanie zre-
alizowana w latach 20W-2002. Te-
stowanie w ci4gu 6000 godzin zostanie
przeprowadzone przez Mitsui-Babcock
w Renfew i przez Alstom w Centrum
Rozwoju Energii w Whetstone Leicecter.

Opracowano dwie konkurencyjne
propozycje dla elektrowni demonstracyj-
nej Kincardine:
-- instalacjg o wydajno6ci 30 tlh gant

syntezowego, z turbin4 gazow4 Fra-
me 6BGE o mocy elektrycznej
40 MW w pracy autonomiczrej
i 70 MW w kombinowanym cyklu
gazowo-parowym;

- instalacjg o wydajnoSci ,10 tlh z no-
w4 turbin4 Eazow4 Frame 6FAGE
o mocy elektrycznej 70 MW w pracy
autonomicaej i 150 MW w kombi-
nowanym cyklu gazowo-parowym.

Technologia ABGC. Gazogenerator
posiad a ogniotrwaly cylindryczny zbior-
nik ciSnieniowy o Srednicy zaleinej od
wydajno6ci gazogeneratora. Gazogene-
rator dla elektrowni Kncardine (prod.
Mitsui-Babcock) ma Srednicg 3 m i wy-
soko66 20 m. Zgazowanie wggla odbywa
sip w stacjonarnej warstwie fluidalnej,
a czynnikami zgazowania s4 powietrze
i para. Pr9dko66 fluidyzacji wynosi I m/s,
temperatura od 900 do 1050"C (w za-
lemo6ci od wla6ciwo6ci paliwa).

Niekt6re dane projektowe demon-
stracyjnej instalacji ABGC prTeznaczo-
nej dla elektrowni Kincardine:

. ciSnienie w gazogeneratorze 2 MPa,

. prgdko66 fluidyzacji 0,7 mfs,
r wsad wegla 27 th,
r wysoko66 zbiornika

gazogeneratora 20 m,
. Srednica zewngtrzna 3 rr],
. warto66 opaloiva gazu 4,8 Mfm3,
. moc uiyteczna paliwa

g,uzowego 134 MW,
. sprawno66 konwersji

wegla 76oh,
. sprawnosc redukcji siarki 93Vo,
. sklad gazu syntezowego (%):

- tlenek wggla CO 22
- wod6r 17
- dwutlenek wggla CO2 7
- azot N2 4
- metan CHa 2
- woda H2O 8

modem

POWER

Zastosowanie powietrza jako czyn-
nika zgazowania powoduje, in, gaz syn-
tezowy ma niisz4 wartoS6 opalow4 ni2
w przypadku czystego flenu, odpada
jednak budowa instalacji rozkladu po-
wietrza. Gaz z gazogeneratora jest naj-
pierw oczysznzary w pierwotnym cy-
klonie. Nastgpnie ochlodzony z 1000 do
400-600'C podlega oczyszcza;rriu w ce-
ramicmym filtrze Swiecowym. Czysty
gaz jest wykorzystywany jako paliwo
w kombinowanym cyklu gazowo-paro-
wym.

Pozostalo6ci z gazogeneratora, z cy-
klonu i filtra cerarnicmego sa schladza-
ne i transferowane do kotla z cyrkula-
cyjn4 warstw4 fluidaln4, gdzie ulegaj4
spopieleniu a wytworzona w kofle para
zasila dodatkowo cykl parowo-wodny.

W przypadku zastosowania turbiny
gazowej Frame 6FAGE wzrost mocy
elektrycmej do 150 MW oraz spraw-
no6ci o ok. 5% wynika z nieco wigk-
szych wartofti ciSniinia i prgdko6ci fiu-
idyzacji.

Powietrza do zgazowania dostarcza
sprgiarka turbiny gazowej wspomagana
przezbuster. Pary Srednioprgznej dostar-
cza turbina parowa.

Gazogenerator charakteryzuje sig du-
i4 elastycmo6cia; wggrel moLe byf zgt-
zowany razem z biomas4, mulami, sda-
mami. Byl on testowany (z wynikiem
pomySlnym) przy zastosowaniu r6inych
material6w palnych.

Projekt IGCC Kellingley (Zachodni
Yorkshire) jest oparty na znanej techno-
logii zgazowania. firmy -Texgco. Polega
ona na zgazowaniu wggla w lotnym pyle
prry zastosowaniu pary i tlenu jako
czynnik6w zgazowaria. Moc elektrycz-
na instalacji IGCC, wedlug projektu, wy-
nosi 400 MW, a jej koszt 450 mln USD.
Prace b$4 kontynuowane, je6li wladze
udziel4 subwencji nakwotg 48 mln funt6w.

Projekt GCC Poludniowa Walia. Nie-
zaleima sp6lka Progressive Energy ak-
tywnie roarija w Poludniowj Walii nie-
zintegrowane zgazowmie GCC (moc
elektryczna od 350-400 MW), z zasto-
sowaniem tlenu jako czynnika zguzowa-
nia. Sp6lka Progressive Energy stawia
sobie za cel jak najwigksze uproszcze-
nie projektu, jednakie ze znakomitymi
osi4gami w zakresie ekologii. Projektan-
ci chc4 osi4gn46 sprawno66 42--4oh,
nawet bez zastosowania kotla utylizato-
ra. Uwa2aj4 oni, in instalacja stu24ca
do pozyskiwania flenu nie powinna po-
biera6 powietrza ze sprg2arki turbiny
gazowej, lecz mie6 wlasn4 sprgiarkg,
poniewa2 taka integracja jest bl$na
i spowodowala wiele klopot6w w po-
cz4tkowej fazie eksploatacji instalacji
demonstracyjnych w elektrowniach Bug-
gerutn (Holandia) i Puertollano ([Iisz-
pania).

Obecrrie starania sp6lki Progressive
Energy skupiaj4 sig na uzyskaniu Srod-
k6w dla sfinansowania projektu.

Projekt Uskmouth. Przedsigbiorstwo
Celtic Power na miejscu starej, bgdacej
w zhlm stanie elektrowni Uslonouth
postanowilo zbudowa6 nowoczesna
elektrownig z Eazogeneratorem PFBC
i instalacj4 gazowo-parowA o mocy
336 M\ry. Technologia PFBC (Pressu-
rized Fluidyzed Bed Combustion - spa-
lanie w ci6nieniowej warstwie fluidalnej)
zostala przez fttmg ABB zastosowana
w Szwecji, USA i Hiszpanii.

* * . *

Trudno6ci finansowe powoduj4 za-
gro2enie pomySlnie rozwijaj4ccj sig tech-
nologii zgtzowania. wQgla, sprzyjaj4cej
crysto6ci powietrza. Je6li w poprzednich
latach rozw6j technologii nuklearnej
wptywal na znniejszenie zariegzy szrzert
Srodowiska, to aktualnie przyczynia sig
do tego technologia za9tzoutania wggla.
Prawodopodobnie tylko 3 demonstra-
cyjne instalacje zgazowania wggla wyko-
rzystuj4ce r6Lne technologie zostan4
zbudowane w Wielkiej Brytanii; pocz4-
tek ich eksploatacji przypadnie na po-
cz4tkowe.lata nowego wieku.

(W. Hellcr)

Smith D.: UK gaz ,,rnoratorium" g€neratcs opportu-
nities. Modern Power Systems 1999, marzec, s. 39--43

o
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z ZYcn

Z prac Centralnej Komisji Historycznej SEP

Dnia 7 grudnia 1999 r. odbylo sig
w Warszawie zebranie CKN SEP, na kt6-
rym omawiano planowane na rok 2fi)0
konferencje nri4zane z histori4 techniki.

Dyrektor Muzeum Techniki w War-
szawie mgr ini. Jerzy Jasiuk przedstawil
m.in. koncepcjg konferencji, organizo-
wanej 5 czerwca 2000 r. w Palacu Kultury
i Nauki w Warszawie, na temat wkladu
polskich iniynier6w w osi4gnigcia 6wia-
towej techniki XX wieku. Podkre6lil, ie
znajomo66 tych osi4gnigc na Tachodne
jest bardzo zrikoma i trzeba doloiryfl
wszelkich starari, 2eby ten stan znieni6.

Podczas konferencji jest przewidywa-
ne wygloszenie nastgpuj 4cych referat6w:
. Co przyniilsl technice wiek XX -

p ods t aw ow e osi4gnQ cia i kic rwki roz -
woju,

. Wzbogacenie teorii i praktyki g6rni-
ctwa,

. Oryginalny dorobekw dziedzinie budo-
wnictwa,

. Oryginalne osi4gni4cin techniki woj-
skowej,

. Wklad w rorwdj
czych,

. Wklad w rozwdj
micznych,

konstrukcji lotni-

technologii che-

. Udzial w tworzeniu podstaw elektro-
niki.

Ponadto s4 przewidziane komunika-
ty na temat udzialu Polak6w w rozwoju:
techniki filmowej i fotograficznej, tech-

niki transportu, elektryki, techniki meta-
lurgicznej i organizacji pracy.

Przewodnicz4cy CKH prof. Jan Feli-
cki przedstawil propo zy cjg zorgtrrizowa-
niaprzez SEP - wsp6lnie z Wojskowyrn
Instytutem Historycmym - konferencji
na temat wkladu polskich technik6w
w zwycigstwo aliant6w w II wojnie Swia-
towej. C-elem konferencji jest uwlpuHe-
nie, czgsto zapomnianego lub przypisy-
wanego innyrn, udzialu polskich uczo-
nych w rozwi4zaniach, kt6re przyczynily
sig. do arycigstwa aliant6w. Wymienil
m.m.:

- rozpracowanie przez znsp6l pol-
skich matematyk6w zrsady daalania nie-
mieckiej maszyny szyfruj 4cej ENIGMA,

- skonstruowanie przez inl. J6zefa
Kosackiego (p6iniejszego profesora WAT)
wykrywacza min l4dowych, kt6ry zostal
wybrany spo6r6d wielu innych rozwi4-
zafi, wszdl w uzbrojenie armii angrel-
skiej i walnie przyczynil sig do wygrania
przez Anglik6w bitwy pod El Alamein
23 ){-5 Xl 1942 r. z wojskiem Afrika
Korps marszalka Rommla,

- rozszyfrowanie pruez profesora
Groszkowskiego systemu sterowania ra-
kiet V2.

Prof. J. Felicki poinformowal r6w-
nieil, irc powstal projekt powolania Fun-
dacji lub Funduszu Historii Elektryki
Polskiej. Stwierdzil, ita wiele fakt6w
Swiadcz4cych o wielkich osi4gnigcrach

polskich elektryk6w i dzialalno6ci przed-
sigbiorstw nxi4zanych z elektryk4 idzie
w zapomnienie. Przy obec,nych przemia-
nach strukturalnych i likwidacji lub re-
organizacji wielu przedsigbiorstw ich ar-
chiwa s4 czgsto niszczone lub przekazy-
wane na makulaturg. Zeby temu zapo-
biec projektuje sig utwonenie Fundacji
lub Funduszu Historii Elektryki Polskiej.

Regulamin tworzenia i dysponowa-
nia tym Funduszem opracowal mgr ini.
Jannsz Rrszewski, b. wieloletni sekretarz
generalny SEP. Fundusz jest tworzony
w Zan4dne Gt6umym SEP w celu finan-
sowania prac z zakresu historii i promocji
elektryki polskiej, a mianowicie:
a) dokumentowania historii rbzwoj u ele-

ktryki polskiej,
b) gromadzenia eksponat6w i dokumen-

t6w zwi4zanych z rozwojem elektryki
na ziemiach polskich,

c) dokumentowania polskiego udziatu
w rozwoju elektryki europejskiej
i 6wiatowej w obszarze badafi nauko-
wych, wynalaznzo6ci, konstrukcji, wy-
twarzania i uiytkowania,

d) prezentowania Lr6del my6li technicz-
nej, inicjatywy i kapitalu, kt6re owo-
cowaly rozwojem r6inych dziedzin
elektryki polskiej i elektryki w Polsce
w nawi4zaniu do historii jej rozwoju.
Fundusz jest przeznaczony na- sfinanr-

sowanie prac ze wsrystkich dzredzrn
elektryki, tzn.: elektroenergetyki, elek-
troniki, telekomunikacji, system6w ra-
diofonicznych i telewizyjnych, system6w
informatycmych, przemystu elektro-
technicznego i elektronicmego, trakcji
elektrycmej oraz obszar6w, w kt6rych
istot4 jest wykorzystywanie energii elek-
trycznej lub sygnalu elektrycznego.

Maj4tek Funduszu powstaje z wplat
fundator6w, ktilrzy bgda mieli moili-
wo66 zamieszczania. swych reklam w lvy-
dawnictwach SEP.

z.B.

Konkurs na najlepszq prxcg dyplomow4
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Bialostockiej rozstrzygnigty

W tradycyjnym konkursie organizo-
wanym przez Oddzial Bialostocki SEP
nagrodzono pigd prac spo6r6d dwudzie-
stu zloionych przez nowo upieczonych
magistr6w inrynier6w.

I negrodg uryskal Pawel Holiczer za
pracg,,A,naliza graniczrych moiliwoSci
pomiaru stgienia jon6w chlorkowych me-
tod4 kulometryczr4 i wykonanie proto-
typu wielozakresowego miernika tych jo-
n6w w roztworach wodnych", wykonan4
pod kierunkiem dr. ini. Jozego Koll4taja.

lI nagrodg uzyskal Dariusz Bednar-
ski za pracg ,,Budowa i badania filtr6w
aktywnych", wykonan4 pod kierunkiem
dr. in2. Antoniego Bogdana.

IfI nagrodg uzyskala Urszula Hrycuk
za pracg ,,Konstrukcja optycma spek-
trometru fourierowskiego pracuj4ocgo
w zakresie widzialnym", wykonan4 pd
kierunkic,m prof. dr. hab. ini. Macieja
Rafalowskiego.

Przymno takie dwa wyr6inienia,
kt6re uzyskali:

r Tadeusz Stokowski za ,,Sterowa-
nie kotlem parowym OR-10 za pomoc4
sterownika Siemensa" oraz

o Grzngorz Karpiriski za,,W ykotzy -
stanie sterownik6w serii Simatic w au-
tomatyzacji procesu technologicmego na
przykhdae ZrkJad6w Pt5rt Wi6rowych
w Grajewie".

Obie wyr6inione prace zostaty wy-
konane pod kicrunkiem dr. in2. Lccha
Grodzkiego.

Opracowano na podstawie Biuletynu Oddzialu Bialostockiego SEP nr 6/2OOO
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lub modernizocyine, h6rych elementem ie$

outomotyko to
zochgcomy do wzigcio pod uwogg novei oferty.

PROCOM-SYSTEM SA
od l0 lot reolizuie oprocowonio projehowe
oroz wdro2enio oplikocii w obiehoch energetyanych
i pzemyslowych, tok duiych, iok i mnieivych.

Wswoim dorcbku momy migdzy innymi:
outomotykg blok6w energetycznych 360 MW,
in$olocii odsioreonio spolin, odpopielonio,
nowgglonio, $ocii uzdotnionio wody,
regenerocji kondensofu, itp.
Jokofi novych uslug potwiedzo
certyfikot lS0 9001 wydony pzez T[iV.

a
a

PP|U PROCOM€YSTEM S.A.
50412 Wroclaw, ul. Mazowiecka 15
tel. / fax (071)U312M
Centrala (071) 344 6671
Marketing (071) 344 55 32
e-mail : secr@prosys.wroc. pl
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WM zAK*,AD PRoDUKCYJNo - UST,UGowY
Wyr.ACZNy eRZEDSTwTcTEL w Por-sce FrRMy HORA RncBI-aRMATUREN

W naszej ofercie zn ajdziecie Pafi s t wo
ARMATURI REGULACYJN{ DLA PRZEMYST,U I ENERGETYKI:

. Zawory regulacyjne wody zasilaj4cej
D w tym zawory typu KOMBI;

. Zawory wtryskowe;

. Zawory regulacyjne kondensatu;

. Zawory regulacyjne dla gazu;

. Zawory regulacyjne dla oleju;

. Zawory redukcyjne pary i wtryskowe dla schladzaczy pary;

. Zawory redukcyjne pary (stacje redukcyjno - schladzaj4ce);

. Odwadniacze;

. Schladzaczeparyi

. Zawory minimalnego przeplywu, sterowane wlasnym
medium;

. WP i NP stacje obejSciowe.

Nas-Jqt atutem jest wieloletnia wqvilfraca -'

- elektrowniami i elektrocieplowniami
- biurami projektowymi przemyslu i energetyki

Adres i telefony kontaktowe:

WM ZAK*.AD PRODUKCYJNO . UST-,UGOWY
80-530 Gdansk, ul. Uczniowska 33

tel.: (0 58) 346 42 52,342 21 36, tel.lfax: (0 58) 346 49 38

*FN
- przetworniki programowalne oraz analogowe konfigu-

rowalne do przetwazania parametr6w wszystkich typow
sieci elektrycznej (Energie, Moc Czynna, Bierna, Po-
zorna, Prqdy, Napigcia, CosQ, CzgstotliwoS6, itd.)

- przetworniki programowalne oraz analogowe konfigu-
rowal ne do przetwa rzania wiel ko6ci n ieele ktryczncyh (n p.
temperatura, sila, sygnaly technologiczne w szerokich
zakresach prqdowych i napigciowych, sygnaly z czuim-
k6w rezystancyjnych i potencjometrycznych)

- tabficowe mierniki cyfrowe programowalne otaz ana-
logowe konfigurowalne, do pomiaru wielko6ci elektry-
cznych i nieelektrycznych

- elektroniczne przeka2niki progowe z regulacjq progu,
histerezy, czasu zwtoki

Programowanie urzqdzefi odbywa sig za pomoca konsoli
operacyjnejlub PC popzez RS 485lgb kabla do programo-
wania z wyj6ciem RS 232.

Ofe rujemy doradztwo tech n iczne, se rwis gwarancyj ny
i pogwarancyjny, kr6tkie terminy dostaw.

ARDETEM&ZPAS Sp. z o.o.
57-400 Nowa Ruda ul. Pitsudskiego 33/35

tel./fax (O-74) 872-47-06, tel. (O-74) 872-74-67
e-mail: ardetem @ hot.pl

Przyklad urz4dzenia najnowszej generacji:
programowal ny, wielof unkcyj ny miern ik
parametr6w sieci PECA 10.
Pomiar do 27 parametr6w (w tym E, Q, P itp.)
Wymiary: 96x96x86 mm.

DETEM

Oferuje urzqdzenia kontrolno-pomiarowe do pomiaru wszystkich parametr6w
sieci elektrycznych oraz proces6w technologicznych



Pro p onuj emy Paristwu prenumeratg mie sig cznika

Osoby i firmy zainteresowane prennmeratq
uprzejmie prosimy

o wplacenie odpowiedniej kwoty
rn podane konto bankowe

korrystaj 4c z zarnieszczonego obok
blankietu przekazu.

Zam6wione egzemplarze wysylamy pocztq
pod wskazanym adresem.

W ceng prenumeraty s4 wliczone
koszty wysylki.

Wysylka nie jest dokony,rana poczt4 poleconq.

Za zagtnione w drodze egzemplarze
redakcja nie ponosi odpowie&ialno6ci.

Prenumerata na 20fi1 rok:

cena I egzemplarza - 8zl

prenurnerata caloroczna - 96 zl

Dodatkowych informacji udzielaj4:

ZG SEP
tel. (O-22) 827 02 65, 828 56 99

oraz

Redakcja,,Energetykf '

tel.lfax (0-32) 251 62 09
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I\arszyDcle, na swlecle
rozwrj^jEcy rig
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clostawca systemow
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\fl 1998 roku dochody IFS wzrosly
o 96 procent. JesteSmy jednym z dziesigciu
najwigkszych producent6w system6w ERP
na Swiecie.

Aby osi4gnEe, tg pozycje, jut od kliku lat
realizu j em y fllozofig samodzielnych modul6w
funkcj onalnych twor zEcych zintegrowane
r ozsti4zania i nf o rmat y czne klasy ERP
Zamiast monolitycznych system6w
wdrazanych latami, oferujemy moduly, kt6re
mozna wdra)a(. stopniowo i modyfikowa6
zgodnie ze zmianami zachodzEcymi na rynku.

Tysi4ce uiytkownik6w foznalo juz korzy5ci,
jakie daj4IFS Applicationsl \fl 1999 roku
wprowadzamy na rynek IFS Applications 2000
- trzecrE generacr9 naszego systemu
opartego na komponentach.
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INousrnrRr e{ FTNRNCTAL Svsrpus
Set your business free.'"

www.ifsab.com
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