
Referencie spoločnosti ABB na Slovensku

Diaľkové riadenie ES 400 kV Veľký Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS
SEPS, a.s.

Základné údaje

Zákazník: VUJE, a.s.

Konečný zákazník: Slovenská elektrizačná

prenosová sústava, a.s.

Odvetvie: elektroenergetika, prenos elektrickej

energie

Termín: 1.etapa – 30.12.2011

  2.etapa–30.11.2012

  3. etapa – 30. 04.2015

Produkty ABB:

Riadenie kontroly stanice:

· riadiaci a monitorovací systém MicroSCADA Pro
ver.9.0

Riadenie kontroly poľa:

· riadiace terminály REC 670 ver. 1.2

Komunikačná sieť RIS:

· komunikačné switche ASF 670

Ochranné terminály a skúšobné zásuvky:

· diferenciálna ochrana vedenia RED 670

· distančná ochrana vedenia REL 670

· skúšobné zásuvky RTXP 24 a RTXP 18

Kontaktná osoba za projekt: Peter Leščinský

(peter.lescinsky@sk.abb.com)

Požiadavky zákazníka

V rámci komplexnej rekonštrukcie ES vyvádzajúcej

výkon z existujúcich a novobudovaných blokov

jadrovej elektrárne EMO 110kV bolo potrebné pre

túto ES vybudovať nový riadiaci a informačný systém

s decentralizovanou štruktúrou zabezpečujúcim

bezpečné a spoľahlivé monitorovanie a ovládanie

technológie ES:

· diaľkové zo SED v Žiline

· miestne z velínu ES R400kV Veľký Ďur

· možnosťou monitorovania technológie na PS

SEPS – západ

· prepojenie s RIS ZSE – výmena definovaných dát

Súčasťou diela boli aj dodávky ochranných

terminálov najmodernejšej generácie pre riešenia pre

jeden systém elektrického chránenia všetkých

novorekonštruovaných vývodov ES.

Riešenie ABB

Riadiaci a informačný systém (RIS) MicroSCADA Pro

pre monitorovanie a diaľkové riadenie elektrickej

stanice je realizovaný v dvoch úrovniach:

·      staničná úroveň riadenia a kontroly stanice (RKS)

·      procesná úroveň riadenia a kontroly stanice (RKP)

RKS bol vybudovaný v 1. etape stavby v konfigurácii:

·       1 x operátorské pracovisko  v konfigurácii 2 x

monitor, klávesnica, myš

·       2 x SCADA server HP DL380G6

·       2 x Frontend MicroSCADA Pro SYS 600C SYS

600C 1.93

·        komponenty LAN 10/100/1000 Ethernet

·        1 x GPS

Referencie spoločnosti ABB na Slovensku

Diaľkové riadenie ES 400 kV Veľký Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS
SEPS, a.s.



Referencie spoločnosti ABB na Slovensku

Diaľkové riadenie ES 400 kV Veľký Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS
SEPS, a.s.

· 1 x UPS

· 1 x tlačiareň

Architektúra riadiaceho systému na úrovni stanice

zohľadňuje konštrukciu, kde je fyzicky aj logicky

oddelená procesná LAN úroveň RKP od staničnej

LAN RKS a upresňuje komunikačné väzby na:

· pracovisko stálej služby SEPS PS – západ

· servisné pracovisko ASDR

· operátorské pracovisko RIS ES

Pre úroveň RKP boli dodávané do každého poľa

R400kV a pre vlastnú spotrebu riadiace terminály

REC 670 ver. 1.2. Medzi týmito terminálmi bola

vybudovaná štrukturovaná LAN sieť, ktorej nosnými

prvkami boli komunikačné switche AFS 670

umožňujúce komunikáciu zariadení RKP štandardom

IEC 61850.

V rámci zabezpečenia realizácie jedného systému

chránenia pre technológiu jednotlivých polí R400kV

boli dodávané ochranné terminály – distančné

a diferenciálne ochrany, ktoré boli postupne

komunikačne pripojené do komunikačných switchov

RIS jednotlivých polí.

Prínosy pre zákazníka

· bezpečné a spoľahlivé diaľkové

monitorovanie a riadenie celej technológie R400kV

z SED v Žiline

· zabezpečenie plnej interability so

zariadeniami rôznych technologických výrobcov

· jednoduché rozširovanie systému

zabezpečené otvoreným štandardom pri rozširovaní

stanice a jej funkčnosti

· optimalizácia na prevádzku počas celej doby

životnosti vybudovaného zariadenia

· bezpečné a spoľahlivé chránenie technológie

R400kV

· zabezpečenie jednoduchej interability

chrániacich terminálov s riadiacim systémom stanice

Realizácia

· spracovanie projektovej dokumentácie časti

RIS – staničná úroveň riadenia a kontroly

stanice

· dodávka a montáž HW na ES

· dodávka licencií, parametrizácia RIS, FAT

testy, SAT testy

· parametrizácia prvkov komunikačnej siete, jej

oživenie a uvedenie do prevádzky

· inštalácia programového vybavenia serverov,

operátorských pracovísk a ovládačov

· generovanie užívateľských databánk

· zabezpečenie súčinnosti pri uvádzaní do

prevádzky jednotlivých novobudovaných

a novorekonštruovaných častí ES

Realizácia celého diela prebiehala v 3. etapách.

V 1. etape bola vybudovaná kompletne časť RKS

riadiaceho systému a zabezpečené inžinierske práce

na RIS a dodávky pre 1. polovicu existujúcej

rozvodne – noha 04,05 R400kV.

V 2. etape boli realizované inžinierske práce RIS

a zabezpečené dodávky pre novovybudovanú časť

R400kV – noha 06.
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V súčasnosti boli ukončené dodávky pre 3. etapu – 2. polovica R400kV – noha 02,03. V intenzívnej príprave sú

inžinierske práce na dokompletizovanie vizualizácie na operátorských pracovísk.


