ТЕМА МЕСЕЦА

АУТОМАТИЗАЦИЈА СРЕДЊЕНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ЕДБ

На корак до „SMART GRIDS“
решења
Паралелно са активностима на уградњи опреме за аутоматизацију средњенапонске
електродистрибутивне мреже, у ЕДБ-у се приступило реализацији радио-система за даљински
надзор и управљање над средњенапонским електроенергетским објектима. – Нова техничка
решења омогућиће поузданији, сигурнији и ефикасанији рад средњенапонске електродистрибутивне мреже.

У

ласком у XXI век ПД „Електродистрибуција Београд“
је отворила ново поглавље у свом технолошком
развоју, будући да је тада интензивирала дугогодишње
напоре да се започне са широком аутоматизацијом
средњенапонске електродистрибутивне мреже. Практично,
следећи савремене технолошке токове који су примењени у
највећим електропривредним предузећима за дистрибуцију
електричне енергије у развијеним европским земљама, ПД
„ЕДБ“ је трасирала пут ка техничком решењу које треба да
осигура координиран децентрализован приступ управљању и
експлоатацији електродистрибутивне мреже, при чему треба да
се омогући поуздан, сигуран и ефикасан рад средњенапонске
електродистрибутивне мреже.
У ПД „ЕДБ“ до сада није постојао систем за даљински надзор
и управљање над средњенапонском електродистрибутивном
мрежом, већ је постојећи систем даљинског управљања (СДУ)
вршио надзор и управљање над дистрибутивном мрежом

ЕДБ-а на напонским нивоима 110 kV и 35 kV. Имајући у виду
све карактеристике конзумног подручја нашег Привредног
друштва, где би се на истоветан начин третирали урбани
(градски) и рурални (приградски) делови, дошло се до закључка
да је оптимално приступити реализацији савременог радиосистема за даљински надзор и управљање над средњенапонском
електродистрибутивном мрежом ПД „ЕДБ“, који би био
интегрисан у јединствени информациони подсистем (ИПС СДУ
ЕДБ).
Даљинско управљање првенствено за мање поуздане мреже
- Одлуци за реализацију овако изузетно сложеног техничког
система претходила је израда Студије „Избор концепције
управљања електродистрибутивном 10 kV мрежом ЕПС - ЈП
ЕДБ“, коју је 2005. године израдио Факултет техничких наука из
Новог Сада. Студијом je дефинисан даљи концепт управљања,
односно аутоматизације, средњенапонске ектродистрибутивне
мреже, путем израђених енергетских прорачуна и алата, помоћу
којих је извршена симулација техно-економских аспеката,
уз примену различитих сценарија аутоматизације које су
спроведене у електродистрибутивним мрежама у урбаном
(градском) подручју (ТС 110/10 kV „Калемегдан“) и руралном
(приградском) подручју (ТС 110/35/10 kV „Сремчица“). На
основу спроведених симулација закључено је да је, нарочито на
деловима конзума са смањеном поузданошћу мреже, оправдана
уградња опреме за даљинско управљање расклопном опремом
и даљинском сигнализацијом проласка струје квара – каже мр
Душан Вукотић, шеф Службе за планирање и анализу рада ДЕЕС,
у Дирекцији управљања ЕДБ-а. - Након завршетка и усвајања
Студије, почев од 2006. године, значајно је интензивирана
уградња расклопних уређаја са интегрисаним функцијама
локалне аутоматике, односно риклозера произвођача „Tavrida“,
на 10 kV електродистрибутивној мрежи у руралним подручјима.
Са друге стране, на градском делу конзума, настављена је
уградња одређеног броја 10 kV блокова типа RMU („Ring Main
Unit“) са моторним погонима, произвођача „Schneider Electric“,
чија је уградња започела још 2001. године. Такође, током ове
године, укупно 19 трансформаторских станица концепцијски
погодних са становишта даљинског управљања, опремљене су
одговарајућим крајњим даљинским станицама са функцијама
локалне аутоматике, истог произвођача.
Инсталација телекомуникационе опреме

Инсталација антенског система
на локацији Центра управљања Славија
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Према речима Вукотића, паралелно са активностима
на уградњи опреме за аутоматизацију средњенапонске
електродистрибутивне мреже, током протекле године приступило се реализацији Пилот-пројекта „Радио-систем за даљински
надзор и управљање над средњенапонском 10 kV мрежом на
конзумном подручју ПД „ЕДБ“, чији је носилац Електротехнички
институт „Никола Тесла“.

ЕДБ

Приредила: М. Стојанић
У оквиру Пилот-пројекта, прво је урађен Идејни пројекат,
а затим се приступило
експерименталној верификацији
интеграције енергетских и предложених телекомуникационих
подсистема, на хардверској платформи реномираног произвођача
телекомуникационих система фирме „Radius“ из Шведске.
- У месецу марту ове године, наставља Вукотић, током поступка
верификације, приступило се фабричком пријемном испитивању
(FAT), које је довело до усвајања предложеног решења система.
Уследила је израда главних телекомуникационих пројеката, на
основу којих су добијене дозволе од стране Републичке агенције
за телекомуникације (РАТЕЛ) у фреквенцијском опсегу 430 470 MHz, који је одређен за коришћење у електропривредним
предузећима.
Вукотић објашњава да се пројектовани телекомуникациони
систем, који треба да представља „кичму“ планираног радиосистема за даљински надзор и управљање над средњенапонским
електроенергетским објектима, састоји од два нивоа. Први ниво
обухвата комуникацију између централног концентратора на
локацији Центра управљања (ЦУ) „Славија“ и концентратора,
груписаних у два независна подсистема - А (Рудо, Авала и
Космај) и Б (Земун и РП Младост). Имајући и виду релативно
мали број концентраторских PDR чворова, комуникација SCADA система са PDR подсистемом се организује по принципу
прозивке, при чему се комуникација на нижем нивоу (NetMan
систем) иницира самим насталим догађајем. Други, нижи ниво
(ниво крајњих даљинских станица - RTU) повезује се са PDR
чвориштима и чини сваки за себе независни подсистем (NetMan),
који је због важности комуникационе поузданости реализован у
дуалној архитектури. Како сваки (NetMan) подсистем покрива
одређено географско подручје и обезбеђује прихват података са
великог броја крајњих тачака (пројектовано покривање до 200
крајњих тачака), у реалним условима се јављају отежани услови
у погледу комуникације условљене конфигурацијом терена, али
и постојањем високих објеката, те је неопходно да сваки крајњи
телекомуникациони уређај поседује могућност и репетиције
сигнала. Као што је већ речено, комуникација у овом подсистему
је покренута догађајем, чиме је у значајној мери редукован
комуникациони саобраћај, а значајно је редуковано и време
неопходно за прикупљање података.
- Коначно, почетком новембра ове године, приступило се
инсталацији система, при чему је прво инсталирана централна
концентраторска тачка на локацији ЦУ „Славија“, а затим,
по добијању сагласности од власника објеката, на локацијама
концентраторских тачака првог нивоа са припадајућим NetMan подсистема: Рудо и Космај. Успостављањем првог дела
„комуникационе кичме“ створили су се услови да се првих
8 риклозера, а затим још 10, интегришу у систем даљинског
управљања ЕДБ-а. За потребе интеграције овог подсистема
развијен је нови SCADA система „View2“, произвођача Институт
„Михајло Пупин“, са новом функционалношћу прилагођеном
захтевима СН мреже, који је путем SCADA-SCADA комуникације
спрегнут у јединствени SCADA подсистем СДУ, каже наш
саговорник, додајући да се након интеграције појединих
подсистема приступило пријемном испитивању (SAT), током
којег су добијени очекивани резултати, па су настављене даље
фазе имплементације Пилот-пројекта.

локација места квара, али и искључење деонице у квару. Тиме ће
се постићи да се локализација квара, као и искључење спорне
деонице изврши уз минимално ангажовање дежурних екипа
на терену и расположивих возила, чиме ће се постићи значајно
смањење трајања времена прекида и губитака услед неиспоручене
електричне енергије, а самим тим и повећати финансијска добит.
Реализацијом предметног радио-система за даљински надзор
и управљање над средњенапонском електродистрибутивном
мрежом ЕДБ-а, покриће се неки од већ дефинисаних праваца
развоја напредних мрежа („SmartGrids“) у оквиру Електропривреде Србије: увођење савремених информационих и
комуникационих технологија, оптимизација управљања и
експлоатације мреже, као и оптимизација мрежне инфраструктуре. До сада усвојена решења на нивоу ЕПС-а, која се односе на
напредну мерну инфраструктуру (AMI – Advanced Metering Infrastucture), заједно са овако реализованим савременим системима
из области аутоматизације електродистрибутивне мреже (DA
– Distribution Automation), обезбедиће добру полазну основу за
реализације напредних мрежа у будућности у ПД „ЕДБ“.

Завршетак прве етапе уградње
даљинских станица
Крајем месеца октобра коначно су се стекли услови
да се заврши монтажа последње две даљинске станице
у првој етапи уградње даљинских станица за потребе
даљинског надзора и управљања над средњенапонском
(СН) електродистрибутивном мрежом ЕДБ-а.
- Током планираног затварања тунела у ноћним
часовима, уз координацију и са другим комуналним
градским службама које су радиле на редовном сезонском
одржавању тунела, извршен је редован ремонт и уграђене
су даљинске станице које омогућавају даљински надзор и
управљање над моторизованим СН блоковима типа RMU
- каже Вукотић.
Даљинске станице имају и интегрисане функције
локалне аутоматике (аутоматско пребацивање правца
напајања – ACO и аутоматско секционисање деонице у квару
- SEC) које ће у значајној мери смањити време неиспоручене електричне енергије током евентуалних кварова
на напојним правцима предметних трансформаторских
станица. Такође, током уградње даљинских станица,
Дирекција за информатику и телекомуникације ЕДБ-а је
поставила и оптичке приводе, путем којих ће се директном
комуникацијом, преко стандардних комуникационих
протокола, управљати и надзирати овим ТС, које напајају
приоритетне купце на подручју Теразијског гребена.

Основа за развој напредних мрежа („SmartGrids“)
- Планирано је да се до пролећа 2011. године у реализовани
комуникациони систем интегрише укупно 95 риклозера и 17
крајњих даљинских станица у ТС 10/0,4 kV - објашњава Вукотић.
- Већ кроз пробни рад система очекује се испуњење једног од
основних задатака уређаја за аутоматизацију, а то је да се у случају
квара, из Центра управљања, даљински изврши брза и поуздана
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