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Turbiny kondensacyjne w większości przypadków biorą 
udział w regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE) [3, 4]. Są to jednostki o dużych mocach (np.: 360 MW, 
200 MW, 120 MW). Niepoprawna praca tak dużych jednostek 
rzutuje na jakość pracy całego systemu elektroenergetyczne-
go, co pociąga za sobą duże straty eko-
nomiczne. Niezawodność pracy całego 
bloku, w tym także układów regulacji, na-
biera szczególnego znaczenia w sytuacji 
współpracy polskiego systemu elektro-
energetycznego z systemem europejskim. 
Rosnące wymagania dotyczące zapewnie-
nia wysokiej jakości i zmniejszenia kosztów 
wytwarzania energii elektrycznej doprowa-
dziły do konieczności modernizacji ukła-
dów regulacji, decydujących o poprawnej 
pracy Jednostek Wytwórczych Centralnie 
Dysponowanych (JWCD). 

Wymagania narzucane blokom ener-
getycznym pracującym w regulacji syste-

mu elektroenergetycznego skutkują sytuacją, w której poszcze-
gólne jednostki zmuszane są do częstych odstawień i urucho-
mień oraz pracy innej niż warunki znamionowe. Dla przykładu 
przedstawiono cykl pracy bloku 200 MW w spółce TAURON 
Wytwarzanie [7] (rys. 1).
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Z dużej liczby odstawień i ponownych uruchomień wyraźnie 
wynika, że bloki te muszą charakteryzować się dużą elastycz-
nością ruchową. Niezwykle istotny staje się więc taki dobór 
układów regulacji bloku, aby w tych trudnych warunkach pracy 
elektrowni funkcjonowanie poszczególnych Jednostek Wytwór-
czych Centralnie Dysponowanych było optymalne. Dla okre-
ślenia struktury i parametrów układów regulacji turbin istotna 
jest więc symulacja ich pracy. W artykule przedstawiono wyniki 
badań bloków 120 MW oraz zaprezentowano działania służące 
optymalizacji ich pracy.

Blok energetyczny jako wielowymiarowy  
obiekt regulacji

W elektrowniach zawodowych układ blokowy kocioł-turbina-
-generator stanowi złożony, wielowymiarowy obwód regulacyjny [1]. 
W jego skład wchodzi szereg składowych układów regulacji auto-
matycznej, których zadaniem jest utrzymanie określonych parame-
trów regulacyjnych na zadanym poziomie. Jest to obiekt o wielu 
wielkościach regulowanych, w którym występują sprzężenia skro-
śne. Oznacza to, że niemal każda wielkość wejściowa oddziałuje na 
więcej niż jedną wielkość wyjściową. Układy regulacji mocy bloku 
energetycznego oddziałują na strumień masy pary doprowadzonej 
do turbiny bądź to przez zmianę wydajności kotła za pośrednic-
twem strumienia masy paliwa doprowadzonego do spalania, bądź 
też przez zmianę położenia zaworu regulacyjnego turbiny. 

Układem powszechnie stosowanym w systemie jest układ re-
gulacji mocy bloku poprzez oddziaływanie na turbinę, czyli układ 
z wiodącą turbiną. W układzie tym regulator mocy steruje pracą za-
worów regulacyjnych turbiny. Każde przestawienie zaworów wywo-
łuje zmianę ciśnienia pary, a to z kolei reakcję regulatora ciśnienia 
zmieniającego strumień masy doprowadzonego paliwa do kotła aż 
do zbilansowania strumienia masy pary produkowanej przez kocioł 
ze strumieniem masy pary pobieranej przez turbinę. W rezultacie 
wydajność kotła dopasowuje się do obciążenia turbiny.

Regulacja mocy i prędkości obrotowej dokonywana jest 
przez oddziaływanie układu regulacji na zawory regulacyjne czę-
ści wysokoprężnej (WP) turbiny. W sterowniku wypracowywany 
jest sygnał nastawczy, który przez przetwornik elektrohydraulicz-
ny steruje pracą zaworów. 

Schemat układu sterowania blokiem energetycznym „z wio-
dącą turbiną” przedstawiono na rysunku 2.

W Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki są 
projektowane i wytwarzane Mikroprocesorowe Regulatory Elek-
tro-Hydrauliczne (MREH) [3, 4]. Służą one do utrzymywania na 
zadanym poziomie mocy wytwarzanej w turbinach kondensacyj-
nych. Widok regulatora zainstalowanego w elektrowni przedsta-
wiono na rysunku 3.  

Rys. 2. Układ regulacji bloku przez oddziaływanie na turbinę

K – kocioł, T – turbina, G – generator, KDM – Krajowa Dyspozycja Mocy,  
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny, Z – zawór regulacyjny,  
RP – regulator mocy, Rc – regulator ciśnienia, pz – wartość zadana 

ciśnienia pary, Pz – wartość zadana mocy, P – tor pomiarowy mocy czynnej, 
pT – tor pomiarowy ciśnienia pary, f – częstotliwość napięcia w KSE

Rys. 3. Elektrohydrauliczny regulator mocy
a – część centralna, b – przetwornik elektrohydrauliczny

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wyniki ba-
dań bloków energetycznych wyposażonych w regulatory MREH.

Testy sprawdzające pracę bloku energetycznego

Aby sprawdzić poprawność pracy układów regulacji bloków 
energetycznych oraz ich przydatność w regulacji KSE poddaje 
się je testom sprawdzającym. Poniżej przedstawiono wyniki ba-
dań zarejestrowanych podczas prób odbiorczych regulatorów 
mocy produkcji OTC [6]. Badania przeprowadzono na rzeczy-
wistym obiekcie (blok 120 MW). W czasie badań symulowano 
zmiany mocy w zakresie regulacyjnym (80 -120 MW) i sprawdza-
no odpowiedź bloku na te zmiany.

Wykaz oznaczeń:
PG, MW – moc generatora,
Pi, bary – ciśnienie oleju impulsowego regulatora,
Yh, % – sygnał nastawczy regulatora,
SUM, MW – sumaryczna moc zadana (za Ogranicznikiem 

Szybkości Obciążania OSO),
Pt, MPa – ciśnienie pary świeżej z kotła,
ZL, % – położenie zaworu WP lewego, 
ZP, % – położenie zaworu WP prawego.

Podczas badań regulacji pierwotnej [1] zarejestrowano 
zmianę mocy wywołaną symulowaną zmianą częstotliwości na-
pięcia sieci elektroenergetycznej o -/+100 mHz przy statyzmie 
s = 4%. Przedstawia to rysunek 4. 

Początkowa zmiana wyniosła +100 mHz (z poziomu odnie-
sienia 50,00 Hz). Moc zmniejszyła się o 6 MW (z poziomu 109 MW 
na 103 MW). Po powrocie częstotliwości do wartości 50,00 Hz 
moc czynna zmieniła się z poziomu 103 MW na 109 MW. Na-
stępnie wymuszono zmianę częstotliwości o -100 mHz. W odpo-
wiedzi moc zmieniła się z poziomu 109 MW do wartości 115 MW. 
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Powrót częstotliwości do wartości 50,00 Hz wywołał zmianę 
mocy do wartości wyjściowej 109 MW. Przeregulowanie mocy 
czynnej nie przekraczało 0,8 MW (wartość dopuszczalna wynosi 
1,2 MW). Dynamika zmian mocy była prawidłowa, stan ustalony 
osiągnięty został w czasie krótszym niż 30 s. Na przebiegach Yh 
(sygnał nastawczy) oraz pi (ciśnienie oleju impulsowego) widać 
wyraźnie działanie regulatora typu PI. Ciśnienie oleju impulsowe-
go nadąża za sygnałem nastawczym.

Rysunek 5 przedstawia wyniki testu współdziałania regula-
cji pierwotnej i wtórnej 

W czasie zmian mocy wywołanych sygnałem Y1 (regulacja 
wtórna [1]) załączona została regulacja pierwotna (skok w górę 
o 6 MW). Warunki dynamiczne przejmowania regulacji pierwot-
nej zostały spełnione (czas osiągania stanu ustalonego był krót-
szy od wymaganej wartości 30 s). Regulacja wtórna działała po-
prawnie (nadążanie mocy rzeczywistej za mocą zadaną).

Rys. 4. Zmiana mocy wywołana 
regulacją pierwotną

Rys. 5. Współdziałanie regulacji 
wtórnej i pierwotnej w zakresie 
mocy 105 – 118 MW

Rys. 6. Zmiana mocy 109 MW  
→ 100 MW → 118 MW → 100 MW 
wywołana regulacją wtórną (sygnał Y1) 
oraz skok mocy interwencyjnej  
100 → 109 MW
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Rysunek 6 przedstawia cały zakres zmian regulacji wtórnej. 
Test kończył się szybką zmianą mocy wymuszonej sygnałem in-
terwencyjnym. Zadany zakres zmiany mocy generowanej, wyno-
szący 100-118 MW, został zrealizowany. Czas osiągnięcia mocy 
zadanej po skoku interwencyjnym mieści się w granicy 30 s. 
Maksymalne przeregulowanie wynosi ok. 1 MW.

Zaprezentowane wykresy dowodzą poprawnej pracy ukła-
dów regulacji. Skokowe zmiany wartości zadanej mocy, prze-
tworzone w Ograniczniku Szybkości Obciążenia (OSO), poprzez 
sygnał nastawczy i ciśnienie oleju impulsowego sterują pracą 
zaworów regulacyjnych wywołując zmiany mocy rzeczywistej. 
Skoki mocy o 6 MW wywołane zostały zmianą częstotliwości 
100 mHz. Dynamika jest prawidłowa (stan ustalony osiągany jest 
po t < 30 s). Niewielkie przeregulowanie nie przekracza 1,2 MW. 
W układzie widoczne jest również oddziaływanie obwodu regu-
lacji mocy na UAR ciśnienia. Zmiany mocy wywołują odchyłkę 
ciśnienia, która jest niwelowana przez regulator ciśnienia, który 
oddziałuje na strumień doprowadzanego paliwa.

Badania symulacyjne modelu  
blok energetyczny - regulator mocy czynnej

Doświadczenie dowodzi, że wiele etapów prac projekto-
wych warto poprzedzić komputerową symulacją pracy projekto-
wanych urządzeń [5]. Pozwala to na optymalizację konstrukcji 
i uniknięcie błędów, które na etapie wykonywania urządzenia czy 
układu regulacji mogłyby doprowadzić do znacznego podnie-
sienia kosztów. Dzięki metodom symulacyjnym można również 

poprawić pracę już istniejących układów poprzez suboptymalny 
dobór parametrów układów regulacji, określonych dzięki bada-
niom symulacyjnym. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, 
gdy ze względów ruchowych badania rzeczywistego obiektu są 
trudne lub niemożliwe do wykonania (brak możliwości przepro-
wadzenia wielokrotnych eksperymentów w celu np. doboru pa-
rametrów regulacji, remont obiektu).

Rysunek 7 przedstawia model układu sterowania mocą blo-
ku poprzez oddziaływanie na turbinę (por. rys. 2).

W układzie tym moc bloku regulowana jest otwarciem za-
worów regulacyjnych turbiny, natomiast kocioł posiada regula-
cję ciśnienia pary, oddziałującą na strumień paliwa. Ze wzglę-
du na dużą bezwładność kotła układ nie nadąża za zmianami 
mocy turbiny. Powstający deficyt mocy kotła pokrywany jest 
dzięki jego zdolnościom akumulacyjnym, co determinuje przej-
ściowe zmiany ciśnienia. Można je ograniczyć wprowadzając 
pomocnicze sygnały sprzęgające, których zadaniem jest in-
formowanie kotła o zamierzonej zmianie mocy [2]. Sygnały te 
wprowadza się jako sygnał qz do węzła sumacyjnego za regu-
latorem ciśnienia.

Na rysunku 8 przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane 
podczas symulacji pracy bloku.

Z otrzymanych przebiegów przedstawionych na rysunku 8 
wynika, że uzyskano bardzo szybką zmianę mocy czynnej gene-
rowanej PG, bez zauważalnych przeregulowań, przy jednocze-
snej zmianie ciśnienia pary p o ok. 9% w pełnej skali.

Dla lepszego zobrazowania zmian mocy symulację po-
wtórzono w innej skali czasu, co zostało przedstawione na 
rysunku 9.

Rys. 7. Model układu sterowania mocą bloku poprzez oddziaływanie na turbinę

Rys. 8. Odpowiedź modelu bloku  
na zmianę wartości zadanej Pz  
mocy czynnej z wartości 0,6 Pn  

do wartości 0,7 Pn  
po optymalizacji nastaw

PZ – wartość zadana mocy czynnej  
(kolor niebieski, niewidoczny,  

pokrywa się z czerwonym),  
PG – wartość rzeczywista mocy czynnej  

(kolor czerwony), ZW – stopień otwarcia 
zaworów parowych wysokoprężnych WP,  

pT – ciśnienie pary przed zaworami WP
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Z przebiegów przedstawionych na rysunku 9 wynika, że 
czas przejściowy dla zmian mocy czynnej bloku wynosi maksy-
malnie ok. 20 s. Przebieg mocy jest pozbawiony oscylacji i do 
nowej wartości ustalonej dochodzi bez przeregulowań. Jest to 
potwierdzenie wyników osiągniętych na etapie optymalizacji pra-
cy modelu turbozespołu. 

Jak wspomniano rzeczywisty regulator mocy czynnej, 
współpracujący z blokiem energetycznym, jest co kilka lat pod-
dawany testom, których celem jest sprawdzenie poprawności 
pracy zespołu blok energetyczny - regulator zgodnie z progra-
mem określonym przez PSE w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej (IRiESP).

Poniżej przedstawiono symulację trzech podstawowych 
testów. 
1. Na rysunku 10 przedstawiono wykresy czasowe testu pole-

gającego na zadawaniu zmian mocy Pz sygnałem regulacji 
wtórnej Y1. Moc bazowa Pb ma wartość stałą, wynoszącą 
0,6 Pn.
Otrzymane wyniki symulacji można porównać z odpowiedni-
mi przebiegami rzeczywistymi z rysunku 6.

2. Wyniki symulacji przedstawione na rysunku 9 odpowiadają 
próbie działania regulacji pierwotnej (regulacja częstotliwo-
ści), przedstawionej na rysunku 4. 

3. Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono przebiegi czasowe wy-
ników testu polegającego na symulacji jednoczesnej pracy 
układu regulacji wtórnej i pierwotnej.

Otrzymane wyniki symulacji, przedstawione na rysun-
ku 11, można porównać z odpowiednimi przebiegami badań 
obiektowych, przedstawionych na rysunku 5. Na obu tych ry-
sunkach w przebiegu mocy czynnej widoczne są niewielkie 
przeregulowania, a czas osiągnięcia wartości zadanej wynosi 
ok. 30 s.

Gdyby w modelu zastosować zoptymalizowane nastawy 
regulatora mocy czynnej, wówczas można by uzyskać korzyst-
niejsze zmiany mocy (brak oscylacji, czas ustalania ok. 20 s) 
w części przebiegu będącej odpowiedzią na składową P(f), co 
przedstawia rysunek 12.

W przedstawionych na rysunkach 9-12 przebiegach widać 
duże podobieństwo wyników otrzymanych w drodze symulacji 
pracy modeli z wynikami badań rzeczywistych obiektów, udo-
kumentowanych przebiegami pokazanymi na rysunkach 4-6. 
Świadczy to o dobrym odwzorowaniu rzeczywistych obiektów 
przez ich modele. Ponadto poprawa wyników w przebiegach 

Rys. 9. Odpowiedź modelu bloku na zmianę wartości zadanej Pz 
mocy czynnej z wartości 0,7 Pn do wartości 0,8 Pn po optymalizacji 
nastaw w rozciągniętej skali czasu (wykaz oznaczeń – jak na rys. 8)

Rys. 10. Odpowiedź modelu bloku  
na zmianę wartości zadanej mocy czynnej 
Pz, wywołaną  zmianą składowej Y1  
z wartości 0,6 Pn do wartości 0,7 Pn 

PZ – sygnał wartości zadanej mocy czynnej 
zawierający składową Y1 (kolor niebieski 
pokrywa się z czerwonym),  
PG – wartość rzeczywista mocy czynnej  
(kolor czerwony),  
pT – ciśnienie pary przed zaworami WP,  
ZW – stopień otwarcia zaworów

Rys. 11. Odpowiedź modelu bloku  
na zmianę wartości zadanej mocy czynnej 
Pz wywołaną zmianą składowej Y1  

z wartości 0,6 Pn do wartości 0,7 Pn oraz 
zmianą składowej regulacji pierwotnej P(f) 
z wartości 0,63 Pn do wartości 0,7 Pn 

1 – moc zadana PZ,  
2 – wartość rzeczywista mocy czynnej,  
3 – ciśnienie pary przed zaworami WP,  
4 – stopień otwarcia zaworów WP



strona 94 luty  2017www.energetyka.eu

mocy czynnej, przedstawionych na rysunkach 11 i 12, daje 
wskazówkę co do kierunku zmiany nastaw w rzeczywistym re-
gulatorze mocy, tak by uzyskać skrócenie czasu przebiegu przej-
ściowego w odpowiedzi na składową P(f).

Symulator obiektu regulacji  
do testowania regulatora

W wielu praktycznych przypadkach istnieje potrzeba prze-
testowania pracy rzeczywistego regulatora, gdy nie jest moż-
liwa jego współpraca z rzeczywistym obiektem. Przypadek 
taki występuje, gdy rzeczywisty regulator jeszcze nie został 
zainstalowany na docelowym obiekcie (a więc u producen-
ta regulatora) jak również, gdy regulator jest zainstalowany 
na obiekcie, ale obiekt nie pracuje, np. w czasie prowadzenia 
prac uruchomieniowych i serwisowych lub z powodu remon-
tu obiektu. Testowanie współpracy regulatora z rzeczywistym 
obiektem w czasie jego pracy jest obarczone dużym ryzykiem 
zakłócenia prawidłowości przebiegu prowadzonego procesu 
technologicznego lub w przypadku remontu obiektu – nie jest 
w ogóle możliwe. Dlatego niezmiernie celowe jest testowanie 
wybranych obwodów regulacji za pomocą symulatora obiektu, 
który opracowany został w „ITC” [8]. 

Wynikiem pracy było stworzenie przenośnego urządzenia 
służącego do testowania istniejących i projektowanych układów 
regulacji automatycznej. Urządzenie to zastępuje na czas testo-
wania cały rzeczywisty obiekt regulacji lub jego wybrany frag-
ment. 

Dodatkowo opracowane urządzenie pozwala na rejestrację 
przebiegów symulacji pracy wybranych obwodów, odpowiadają-
cych obwodom rzeczywistym. W sposób szczególny dotyczy to 
bloków energetycznych. Możliwa jest symulacja pracy zarówno 
całego bloku jak i jego części składowych (kocioł, turbina, gene-
rator) oraz różnych elementów wyposażenia tychże (np. zawory 
regulacyjne, układy podawania paliwa, elementy wykonawcze 
układów regulacji itp).

Symulator bloku energetycznego zbudowano w technice 
cyfrowej z wykorzystaniem mikroprocesora. Schemat blokowy 
symulatora w powiązaniu z testowanym regulatorem mocy czyn-
nej został przedstawiony na rysunku 13.

Przebieg zmian symulowanych parametrów regulacji re-
jestrowano za pomocą przenośnego komputera PC, podłączo-
nego do badanego układu. Wykres przebiegu zarejestrowanych 
sygnałów przedstawiono na rysunku 14. 

Po wprowadzeniu z pulpitu operatora bloku wartości za-
danej mocy czynnej 90 MW i po ustaleniu parametrów w ok. 
130. sekundzie wprowadzono do układu zakłócenie  symulujące 
zmianę mocy generowanej o -2 MW w wyniku zmiany obciążenia 
generatora (zakłócenie po stronie sieci). Zakłócenie to, zgodnie 
z wymaganiami, zostało szybko (w czasie poniżej 30 s) zregulo-
wane do wartości zadanej 90 MW. Zmianę wprowadzono prze-
łącznikiem symulatora, znajdującym się na jego płycie czołowej. 
W ok. 345. sekundzie wprowadzono zmianę w przeciwnym kie-
runku i również w tym przypadku regulator opanował wprowa-
dzone zakłócenie w krótkim czasie.

Rys. 12. Odpowiedź modelu bloku na zmianę wartości zadanej mocy czynnej Pz wywołaną zmianą składowej Y1  

z wartości 0,6 Pn do wartości 0,7 Pn oraz zmianą składowej regulacji pierwotnej P(f) z wartości 0,63 Pn do wartości 0,7 Pn  
po optymalizacji nastaw regulatorów (wykaz oznaczeń – jak na rys. 11)

Rys. 13. Schemat blokowy symulatora obiektu regulacji 

PG – moc generowana, pT – ciśnienie pary z kotła,  
mT – strumień masy pary, pi – ciśnienie impulsowe oleju UW,  

Yh – sygnał nastawczy regulatora, h – skok serwomotoru  
(stopień otwarcia zaworu parowego)
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W ok. 920. sekundzie zainicjowano z pulpitu operato-
ra bloku ciągłą zmianę mocy zadanej z wartości 90 MW do 
85 MW. Odczytując dane z wykresów można stwierdzić, że 
nastąpiła zmiana mocy generowanej o 5 MW w czasie ok. 
160 s. W ok. 1200. sekundzie rozpoczęto wzrost wartości za-
danej mocy czynnej z wartości 85 MW do wartości 90 MW. 
Moc generowana uzyskała wartość ustaloną po upływie ok. 
170 s. Próby zakończono powtórzeniem skokowych zakłóceń 
mocy generowanej.

Na podstawie analizy przebiegów przedstawionych na 
rysunku 14 można stwierdzić prawidłowy przebieg sygnałów 
wytwarzanych przez regulator we współpracy z symulatorem 
bloku energetycznego. Potwierdza to w pełni sens stosowania 
symulatora do testowania regulatora w czasie remontu bloku 
energetycznego.

Podsumowanie

Zapewnienie poprawnej pracy bloku energetycznego 
biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetyczne-
go jest zagadnieniem złożonym. Utrzymanie odpowiednich 
parametrów regulacji (np. dynamiki odpowiedzi bloku na 
zmiany mocy wynikające z regulacji pierwotnej i wtórnej) na-
rzuca wybór odpowiedniej struktury układów regulacji: mocy 
czynnej i ciśnienia pary oraz optymalizacji nastaw regulato-
rów. Układ regulacji bloku z wiodącą turbiną charakteryzuje 
się szybkim przejmowaniem sygnału mocy zadanej, a więc 
nadaje się do pracy bloku w regulacji systemu elektroener-
getycznego. 

Opracowany w OTC Instytutu Energetyki model regulacji 
bloku poprzez oddziaływanie na turbinę pozwala na symulację 
pracy obwodów kotła i turbiny, i dobrze oddaje charakter rzeczy-
wistych przebiegów, co potwierdzone zostało wynikami badań 
przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. 

W wielu przypadkach wyniki symulacji można wykorzy-
stać do optymalizacji nastaw regulatorów mocy i ciśnienia 

pary świeżej. Celowe jest również testowanie wybranych ob-
wodów regulacji za pomocą symulatora obiektu, który opraco-
wany został w „ITC”.
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Rys. 14. Sygnały zarejestrowane w wyniku współpracy regulatora mocy czynnej z symulatorem bloku energetycznego

PG – moc czynna, która jest głównym parametrem regulacji, ZP – stopień otwarcia  zaworu parowego, Yh – sygnał sterujący wypracowany  
przez regulator mocy, pi – ciśnienie oleju impulsowego sterującego pracą układów hydraulicznych, pT – ciśnienie pary przed zaworem WP 


