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NOTA APLIKACYJNA

SYSTEMY ROZDZIELNI
Systemy rozdzielni

Firma ASKOM oferuje Komputerowe Systemy Sterowania i Nadzoru Rozdzielniami, które
przedstawiają w czytelnej formie - w postaci grafik na ekranie komputerów - pełną i aktualną informację
o stanie rozdzielni oraz umożliwiają ich sterowanie. Do prezentacji danych standardowo
wykorzystywany jest pakiet wizualizacji asix, który jest autorskim oprogramowaniem stworzonym i
rozwijanym w firmie.
W tabeli 1 zestawiono wdrożone przez ASKOM Systemy Sterowania i Nadzoru Rozdzielniami.
Wiele z tych systemów opiera się na dedykowanych sterownikach zabezpieczeń pól, dla których
zaimplementowano w systemie asix odpowiednie sprzęgi, realizujące ich specyficzne protokoły
komunikacyjne. Natomiast do komunikacji z systemami nadrzędnymi w ODM lub KDM stosowany jest
protokół DNP3. W poniższej tabelce zamieszczono rodzaje zabezpieczeń obsługiwanych przez firmę
ASKOM.
Tabela 1. Wykaz systemów sterowania i nadzoru rozdzielni zrealizowanych przez firmę ASKOM w latach
1998-2001
Zakład
EW Solina
EW Solina
EW Solina
EW Solina
EW Myczkowce
EW Myczkowce
EW Rożnów

Rozdzielnia
Rozdzielnia 110kV
Rozdzielnia 15kV
Rozdzielnia 10,5kV
Rozdzielnia 0,4kV
Rozdzielnia 30kV
Rozdzielnia 0,4kV
Zabezpieczenia bloków
w polu 110kV
Rozdzielnia 6kV - R06
Rozdzielnia 6kV - R6W
Rozdzielnia 6kV

Elektrownia Rybnik
Elektrownia Rybnik
Janikowskie Zakłady
Sodowe

Zakres
sterowanie (wyłączniki, odłączniki, uziemniki)
sterowanie, komunikacja z zabezpieczeniami
sterowanie, komunikacja z zabezpieczeniami
monitoring i sterowanie napędami
sterowanie, komunikacja z zabezpieczeniami
monitoring i sterowanie napędami
sterowanie (wyłączniki), wizualizacja stanu
zabezpieczeń bloków
sterowanie, komunikacja z zabezpieczeniami
sterowanie, komunikacja z zabezpieczeniami
monitoring stanu zabezpieczeń

Tabela 2. Wykaz protokołów zrealizowanych przez firmę ASKOM w latach 1998-2001
Producent
SIEMENS

Typ

Protokół

ALSTOM

7UM511, 7UT513, 7SJ600,7SJ632, 7UM516,
7UM515, 7SJ531, 7SA511, 7UT512
PG851, PQ721, PS482

IEC870-5 (VDEW II)
MODBUS, IEC870-5

ABB

SPAM150C, SPAJ

firmowy

JM Tronik W-wa

MUZ

firmowy

ITR W-wa

MUPASZ

firmowy

ZPrAE K-ce

TSL

firmowy

Struktura systemów Sterowania i Nadzoru Rozdzielni
W zależności od preferencji inwestorów oraz uwarunkowań technicznych proponowane przez firmę
ASKOM rozwiązania stosują trzy typy struktur systemu:
• strukturę z zastosowaniem wyłącznie sterowników zabezpieczeń,
• strukturę z zastosowaniem wyłącznie sterowników programowalnych (PLC),
• strukturę mieszaną, z zastosowaniem sterowników PLC oraz sterowników zabezpieczeń.
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Struktura systemu z zastosowaniem wyłącznie sterowników zabezpieczeń
Takie rozwiązanie ma miejsce w przypadku, gdy każde z pól rozdzielni wyposażone jest w
specjalizowane sterowniki, pełniące zarówno funkcje zabezpieczeń jak i urządzeń odpowiedzialnych za
sterowanie zainstalowanymi w polu wyłącznikami i odłącznikami. Polecenie sterowania ze stacji
operatorskiej jest przekazywane poprzez koncentrator danych do sterownika zabezpieczeń, który
następnie oddziałuje na urządzenia rozdzielcze, zmieniając ich stan. W razie wystąpienia awarii sterownik
zabezpieczeń jest w stanie zareagować prawidłowo nawet przy braku połączenia ze stacjami
operatorskimi.
Stacje operatorskie służą do graficznego zobrazowania stanu rozdzielni oraz udostępniają
operatorowi interfejs do zmiany parametrów zabezpieczeń oraz sterowania polami rozdzielni. Poprawne
działanie takiej struktury jest uwarunkowane możliwością uzyskania odpowiedniej prędkości transmisji
na linii stacja operatorska - sterownik pola.
Struktura systemu z zastosowaniem wyłącznie sterowników programowalnych PLC
Dla rozdzielni z zabezpieczeniami i sterowaniem w wykonaniu tradycyjnym stosowane są sterowniki
programowalne PLC, których rola sprowadza się do sterowania urządzeniami rozdzielczymi oraz
przyjmowania cyfrowych informacji z działania zabezpieczeń. Stacje operatorskie i sterowniki PLC
komunikują się z wykorzystaniem przemysłowej sieci, np. PROFIBUS. Stacje operatorskie obrazują stan
rozdzielni oraz wysyłają komendy sterujące do sterowników PLC.

Rysunek 1. Przykład struktury systemu z zastosowaniem
wyłącznie sterowników zabezpieczeń.
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Rysunek 2. Przykład struktury z zastosowaniem wyłącznie sterowników PLC.

Struktura systemu z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC i sterowników
zabezpieczeń
Struktura taka wyróżnia się tym, że podstawowe zabezpieczenia poszczególnych pól rozdzielni
realizowane są w specjalizowanych sterownikach zabezpieczeń, wyposażonych w interfejs do transmisji
szeregowej. Połączone w sieć komunikują się one ze sterownikami programowalnymi PLC, które realizują
zadanie nadzoru nad całą rozdzielnią. Stacje operatorskie komunikują się jedynie ze sterownikami PLC i
są odseparowane od sterowników zabezpieczeń. Umożliwiają one zobrazowanie stanu rozdzielni oraz
sterowanie i zmianę parametrów nastaw zabezpieczeń, poprzez wysłanie odpowiednich rozkazów do
sterowników PLC.

Rysunek 3. Przykład struktury mieszanej z zastosowaniem sterowników PLC i sterowników
zabezpieczeń.
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Przykład wdrożenia Systemu Sterowania i Nadzoru Rozdzielniami w
Elektrowni Rybnik
W Systemie Sterowania i Nadzoru Rozdzielniami 6kV (RO6 i R6W) w Elektrowni Rybnik zastosowano
strukturę wyłącznie z zastosowaniem specjalizowanych sterowników zabezpieczeń pól rozdzielni typu
MUZ-RO, połączonych siecią światłowodową z bezobsługowym koncentratorem danych asix,
udostępniającym informacje stacjom operatorskim.
Stacje operatorskie znajdują się w pomieszczeniu nastawni. Każda z rozdzielni posiada dedykowany
koncentrator danych z wbudowaną czteroportową kartą szeregową RS-232. Szeregowe porty z
interfejsem światłowodowym podłączone są do koncentratorów BMK, pełniących rolę węzłów sieci
sterowników zabezpieczeń. Rysunek 4 przedstawia strukturę systemu obejmującego dwie rozdzielnie
6kV.
Koncentratory danych asix połączone są siecią komputerową pracującą w technologii ETHERNET ze
stacjami operatorskimi umieszczonymi w nastawni. Stacje operatorskie wyposażone zostały w system
wizualizacji asix wraz z aplikacją zapewniającą:
• wizualizację bieżącego stanu sterowników zabezpieczeń MUZ-RO,
• wizualizację i archiwizację mierzonych wielkości elektrycznych,
• alarmowanie o przekroczeniach wartości dopuszczalnych i zadziałaniu zabezpieczeń,
• sterowanie stanem wyłączników,
• strojenie układów zabezpieczeń (ustawianie progów zadziałania, uaktywnianie poszczególnych
zabezpieczeń pól rozdzielni),
• prowadzenie dziennika operatorskiego,
• prowadzenie bazy danych o zainstalowanych urządzeniach.

Rysunek 4. Struktura Komputerowego Systemu Sterowania i Nadzoru Rozdzielniami 6kV (R06 i R6W)
Elektrowni Rybnik.
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Wizualizacja i sterowanie
Maski wizualizacji rozdzielni zawierają:
• menu, tj. zestaw przycisków uaktywniających wyświetlanie różnych grafik;
• schemat technologiczny, który obrazuje stan sekcji rozdzielni; na grafikach technologicznych
zobrazowane są stany wyłączników, wózków, stany alarmowe oraz wartości mierzonych wielkości
analogowych; kolor linii symbolizujących szyny rozdzielni zależy od obecności napięcia na szynach;
grafiki technologiczne pozwalają na otwarcie okna umożliwiającego sterowanie urządzeniami
rozdzielczymi;
• stacyjki pól, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące danego pola oraz pozwalają na
sterowanie wyłącznikami i ustawianie wartości nastaw zabezpieczeń; możliwe jest także
wprowadzenie informacji o pracy w polu oraz sporządzanie notatek operatorskich;
• rejestratory, które prezentują przebiegi wielkości analogowych; przebieg zmian jest kreślony na
bieżąco w odpowiednim kolorze od strony lewej do prawej; można zmieniać zakresy osi pionowej i
poziomej oraz odczytywać parametry krzywej (wartość i czas) przebiegu aktualnego i
archiwalnego;
• tabele alarmów, która zawiera listę alarmów jakie kiedykolwiek pojawiły się w systemie;
• kwitowanie alarmów, tj. grafikę pozwalającą na potwierdzanie i kasowanie alarmów.
Alarmowanie
•
•

Alarmy pojawiające się w systemie można podzielić na dwa rodzaje:
alarmy technologiczne (pochodzące z rozdzielni),
alarmy systemowe (generowane przez system wizualizacji i sygnalizujące usterki w pracy
komputera lub zakłócenia transmisji ze sterownikami).

Jeżeli wystąpi alarm, na ekranie zostanie wyświetlone okienko z informacją o miejscu jego
wystąpienia. (Rys. 6).

Rysunek 5. Wizualizacja stanu rozdzielni RO6.
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Rysunek 6. Okienko alarmu.

Operator może podjąć decyzję wyświetlenia odpowiedniej sekcji na rozdzielni, w której wystąpił
alarm (klawisz "Zobacz"), lub zignorować alarm, tzn. zamknąć okienko z alarmem (klawisz "Ignoruj").
Na każdej masce menu klawisz F10 lub przycisk hist powoduje wyświetlenie tabeli alarmów
historycznych. Tabela alarmów historycznych jest to maska pokazująca pełną historię zmian stanu
alarmów. Notowane są zarówno pojawienia jak i zaniki alarmów. Pamiętana historia może sięgać wielu
miesięcy. Alarmy są pokazywane ze stemplem czasowym o rozdzielczości 10 msek.
Oprócz możliwości przeglądania, maski alarmowe stwarzają możliwość wykonywania szeregu
operacji zarządzających obsługą alarmów, takich jak:
• selekcja zestawu alarmów pokazywanych,
• wyłączanie wybranych alarmów z monitoringu,
• zakładanie filtrów czasowych na momenty pojawiania i zaniku alarmów,
• wydruk alarmów za zadany okres czasu,
• przechodzenie na maskę technologiczną stowarzyszoną ze wskazanym alarmem.
Okno alarmów historycznych przedstawiono na rys. 7.
Teksty alarmów wyświetlane są w różnych kolorach w zależności od typu alarmu, i tak:
kolor żółty - alarm systemowy, nie związany z kontrolowanym procesem, dotyczący zdarzeń
związanych z wewnętrznym działaniem systemu;
• kolor zielony – komunikat;
• kolor niebieski – ostrzeżenie;
• kolor fioletowy - alarm z rozdzielni R6W;
• kolor czerwony - alarm z rozdzielni RO6.
•

Notatnik operatora
Specjalny program Notatnik Operatora umożliwia dokonywanie wpisów dotyczących danego pola w
zakresie operacji łączeniowych, prowadzonych napraw, wymiany urządzenia, itp. Uruchomienie
programu odbywa się po naciśnięciu klawisza Notes (F10) dostępnego w pasku menu.

Rysunek 7. Okno alarmów historycznych.
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Rysunek 8. Przykładowe okienko edycji wpisu operatora.

Baza danych technicznych o zainstalowanych urządzeniach
Integralnym elementem systemu nadzoru rozdzielni jest program Bazy Danych Technicznych,
(uruchamiany przez naciśnięcie klawisza "Dane Techniczne", znajdującego się na masce "Pomiary"
każdego pola), który gromadzi informacje dotyczące urządzeń znajdujących się na rozdzielniach.
Urządzenia te są pogrupowane wg typów - dla każdego typu podane są specyficzne dla niego
informacje.

Rysunek 9. Lista urządzeń wraz z opisami
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Aby zmienić opis danego elementu, wystarczy dwukrotnie kliknąć na pole tego elementu. Ukaże
się wtedy okienko, w którym możemy wpisać lub zmienić takie informacje jak: nazwę wytwórcy, typ
elementu, numer fabryczny, datę ostatniego badania skróconego lob pełnego, a także zalecaną datę
następnych badań.

Rysunek 10. Przykładowe okienko opisu elementu
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