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WSTĘP 
 

Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest 

dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w oparciu o oprogramowanie typu 

SCADA - ASIX 5 produkcji Askom Sp. z o.o. oraz o programy dodatkowe produkcji RNT 

Sp. z o.o. 

 
Podstawowym zadaniem systemu zainstalowanego w KWK Staszic jest kontrola 

pracy i umożliwienie sterowania powierzchniowej rozdzielni średniego napięcia zasilającej 

zakład przeróbki mechanicznej węgla oraz dwóch rozdzielni dołowych.  System SAURON 

umożliwia również sterowanie i podgląd parametrów pracy przepompowni wód dołowych. 

Dodatkowo do systemu dostarczane są informacje z innych systemów wizualizacji 

dotyczących stanu pracy i zadziałania zabezpieczeń  pozostałych rozdzielni pracujących 

w KWK Staszic. 

 
ARCHITEKTURA SYSTEMU SAURON 
 
Głównym elementem systemu SAURON pracującego na platformie systemu ASIX 

jest serwer SAURON znajdujący się w serwerowni przy rozdzielni głównej. Wszystkie dane 

bieżące wraz z systemem alarmów archiwizowane są na serwerze. Ze względu na ilość 

danych monitorowanych przez system na serwerze zainstalowana jest licencja ASIX -

Serwer operatorski z nielimitowaną liczbą zmiennych. Udostępnia on dane ośmiu 

stanowiskom wizualizacji z licencjami ASIX – Terminal operatorski, zlokalizowanym na 

terenie kopalni. 

Stanowisko posiadające funkcję zdalnego sterowania polami rozdzielczymi i 

zestawami pompowymi umieszczone jest w rozdzielni głównej.  

Stanowiska podglądu parametrów pracy wraz z dostępem do bieżących danych 

alarmowych znajduje się w biurze nadsztygarów, sztygarów elektrycznych oraz elektryków 

zakładu przeróbczego. 

Dodatkowe cztery stanowiska podglądu parametrów pracy pompowni z dostępem do 

archiwalnych danych alarmowych uruchomione są  na komputerach znajdujących się w 

sieci ogólnokopalnianej. 
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 Ilustracja 1: Struktura systemu SAURON 
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Rozległość systemu oraz różnorodność urządzeń wymagała użycia następujących 

drajwerów komunikacyjnych oferowanych przez system ASIX: 

• MultiMuz_TCPIP – do komunikacji z zabezpieczeniami pól rozdzielczych MultiMUZ 

produkcji firmy JM-Tronik użytymi w powierzchniowej rozdzielni w zakładzie 

przeróbki mechanicznej węgla, 

• TwinCATTcpip – do komunikacji ze sterownikiem Beckhoff CX1000 użytym w celu 

sterowania polami rozdzielczymi w powierzchniowej rozdzielni w zakładzie 

przeróbki mechanicznej węgla, 

• Modbus_TCPIP master– do komunikacji ze sterownikami sieci Elsap-05 produkcji 

firmy Elektrometal SA użytymi do sterowania zestawami pompowymi, 

• Modbus – do komunikacji z zabezpieczeniami pól rozdzielczych REF produkcji 

firmy ABB Sp. z o.o. użytymi w rozdzielniach dołowych, 

•  Modbus_TCPIP slave – do wymiany danych z innymi systemami działającymi w 

KWK Staszic. 

 
 

W celu zapewnienia jak największej niezawodności oraz wydajności systemu 

struktura sieci komunikacyjnej została oparta o technikę światłowodową. Każdy komputer 

w sieci technicznej podłączony jest do przełącznicy za pomocą konwertera 

światłowodowego. Komunikacja z poziomem 900 zrealizowana została w oparciu o system 

telekomunikacyjny FOX produkcji firmy ABB Sp. z o.o. Aby zapewnić niezawodność 

transmisji z urządzeniami dołowymi, komunikacja odbywa się dwoma niezależnymi torami 

światłowodowymi. 
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STEROWANIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 

Głównym założeniem nowoczesnych systemów rozdzielni średniego napięcia jest 

zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pracy. W tym celu osoby odpowiedzialne 

za obsługę tych rozdzielni muszą mieć dostęp do wszystkich danych z zabezpieczeń pól 

rozdzielczych i sterowników pompowni. Dodatkowo system umożliwia operatorowi podgląd 

zarchiwizowanych zdarzeń alarmowych oraz w przypadku zabezpieczeń MultiMUZ 

pobranie dziennika zdarzeń bezpośrednio z urządzenia. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa sterowania polami rozdzielczymi oraz 

zestawami pompowymi znajdującymi się na poziomie 900 uruchomiony został system 

monitoringu. Cztery kamery przemysłowe w obudowach ognioszczelnych zostały 

podłączone do serwera WWW i wpięte do sieci technicznej. Dzięki temu na każdym 

stanowisku wizualizacji dostępny jest podgląd w przeglądarce internetowej.  

Zabezpieczenie przed nieupoważnionymi operacjami sterowniczymi zapewnione jest 

przez wewnętrzny system użytkowników systemu ASIX. Każdy operator loguje się 

imiennie za pomocą swojego hasła.  
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ANALIZA PRACY 
 
Analiza pracy pól rozdzielczych oraz zestawów pompowych realizowana przez 

system SAURON oparta jest na dostępnym w systemie ASIX obiekcie wykres i module 

trendów AsTrend. W tym zakresie SAURON oferuje takie narzędzia jak:  wykresy, system 

trendów, wykresy dwudziestoczterogodzinnej pracy pól oraz analizę zapisów rejestratorów 

zakłóceń z rozdzielczością milisekundową. 

 

Podstawowym narzędziem analizy pomiarów jest wykres zmiennej procesowej. Dla 

wszystkich zmiennych nominalny horyzont czasowy wynosi osiem godzin. Dla wybranych 

pomiarów operator może wprowadzić wartość odniesienia. Zazwyczaj jest to prąd podczas 

normalnej pracy pola rozdzielczego. Rozwiniętą analizę pomiarów oferuje AsTrend – 

moduł trendów systemu ASIX, który umożliwia użytkownikowi swobodną parametryzację 

wykresów.  

 
Rysunek 1: Przykładowy wykres zmiennych procesowych
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Dla wszystkich rozdzielni możliwa jest analiza dwudziestoczterogodzinnej pracy pól 

rozdzielczych na specjalnie dedykowanym do tego ekranie. Umożliwia to szybszą analizę 

pracy całej rozdzielni. 

 

 

 

Rysunek 2: Przykładowy wykres 24-godzinnej pracy pól rozdzielczych
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Zabezpieczenia MultiMUZ wyposażone są w rejestratory zakłóceń, które zapisują z 

rozdzielczością milisekundową wszystkie wartości pomiarów i stanów zabezpieczeń. 

System SAURON za pomocą drajwera MultiMUZ_TCPIP zapisuje te przebiegi do bazy 

danych MS SQL. Następnie za pomocą dedykowanego oprogramowania operator ma 

możliwość eksportu danych do modułu trendów systemu ASIX. 

 

 

 

Rysunek 3: Przykładowy ekran analizy zapisu rejestratora zakłóceń
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OBSŁUGA APLIKACJI 
 

SAURON jako system dyspozytorski oprócz szczegółowej analizy udostępnia 

użytkownikowi również możliwość pracy typowo kontrolnej, w której bardziej istotne jest 

zachowanie się całych rozdzielni niż dokładna analiza pojedynczego pola rozdzielczego.  

Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe ekrany widoku ogólnego rozdzielni 

i pompowni oraz widoku szczegółowego pola rozdzielczego i zestawu pompowego. 

Wszystkie ekrany zostały wykonane za pomocą systemu wizualizacji ASIX. 

 

 

 

 

Rysunek 4: Ekran szczegółowy rozdzielni 
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Rysunek 5: Ekran ogólny pompowni 

RNT sp. z o.o.  10/12 



Opis systemu wizualizacji SAURON 

 
Rysunek 6: Ekran szczegółowy pola rozdzielczego
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Rysunek 7: Ekran szczegółowy zestawu pompowego 
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