
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l n r  1 0 / 2 0 1 8

 p r e z e n t a c j a

  

   

„Zintegrowany system zasilania 
optymalizujący nadzór i bez-

pieczeństwo pracy w oparciu o roz-
dzielnicę górniczą e2ALPHA-G i ste-
rownik e2TANGO” – taką pełną na-
zwę ma produkt zgłoszony do 
konkursu targowego. Jest to też 
zwieńczenie kilku lat wytężonej pra-
cy, aby uzyskać produkt unikalny na 
rynku, integrujący wszystkie części 
systemu zasilania na poziomie śred-
nich napięć.

Elektrometal Energetyka SA to pol-
ska firma świadcząca usługi z zakre-
su rozwiązań dla energetyki oraz pro-
ducent rozdzielnic SN typu e2ALPHA, 
wyłączników próżniowych e2BRA-
VO i serii automatyki zabezpiecze-
niowej e2TANGO. Rok 2017 był bar-
dzo intensywny pod względem prac 
badawczo-rozwojowych. Powsta-
ło wiele nowych produktów i  roz-

wiązań, jak rozdzielnica dwusyste-
mowa e2ALPHA-2S, zabezpieczenia 
e2TANGO-400 i e2TANGO-200, uzu-
pełniające serię e2TANGO m.in. o au-
tonomiczność zasilania, opracowano 
i wdrożono protokół IEC 61850 dla za-
bezpieczeń serii e2TANGO. Oprócz 
ww. wdrożeń na szczególną uwagę za-
sługuje skonstruowanie, przebadanie 
i pierwsze wdrożenie w KGHM Polska 
Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze 
Rudna rozdzielnicy typu e2ALPHA-G 
zastosowanej jako najnowocześniej-
szy system zasilania dla energetyki 
górniczej.

Podczas prac konstruktorskich, za-
sięgano opinii potencjalnych klien-
tów i użytkowników. Przeprowadzo-
no szereg spotkań technicznych, na 
których konstruktorzy Elektrometal 
Energetyka SA dzielili się wiedzą do-
tyczącą konstruowanego przez nich 

urządzenia, zasięgali porad i opinii 
odnośnie rozwiązań konstrukcyj-
nych, wykorzystywanych przez użyt-
kowników oraz pozostałych funk-
cjonalności stosowanych przez nich 
urządzeń. Opracowana w  ten spo-
sób baza danych technicznych zosta-
ła sukcesywnie wdrożona do konstru-
owanego rozwiązania.

Po raz pierwszy zastosowano po-
dejście systemowe, tzn. potraktowa-
no to rozwiązanie jako zintegrowany 
system zapewniający użytkowniko-
wi pełną swobodę w programowa-
niu, użytkowaniu, konfiguracji i ob-
słudze. Rozwiązanie powstało w wy-
niku dialogu z zamawiającym, 
tj. należało przygotować je na nie-
spotykane dotychczas warunki 
pracy (temperatura, wilgotność), 
a  także specyficzne wymagania ze 
względu na miejsce zainstalowania 
(najmniejsze gabaryty na rynku, któ-
re pozwalają na wytrzymałość zwar-
ciową 25 kA/1 s przy utrzymaniu de-
kompresji wewnętrznej).

Kierowano się także sugestiami 
zamawiającego dotyczącymi zain-
stalowania w systemie kamer w po-
szczególnych przedziałach, światło-
wodowych czujników temperatury, 
czujników łukowych oraz zabezpie-
czeń autonomicznych (pozwalają-
cych na niezawodną pracę nawet 
w  przypadku zaniku napięcia po-
mocniczego).

Zintegrowany system zasilania 
optymalizujący nadzór i bezpieczeń-
stwo pracy w oparciu o rozdzielni-

cę górniczą e2ALPHA-G i sterownik 
e2TANGO to rozwiązanie przezna-
czone do pracy w podziemiach ko-
palń górnictwa węgla kamiennego 
i miedzi. Specjalnie wykonana kon-
strukcja oraz podzespoły pozwalają 
na optymalną pracę w wysokiej tem-
peraturze i wilgotności, a także obec-
ności szkodliwych związków w at-
mosferze. Rozwiązania zastosowane 
w systemie należą do najnowocześ-
niejszych na świecie, integrują pra-
cę całego systemu oraz przekazują 
wszystkie dane na drodze cyfrowej 
do sterowników, które na podstawie 
odpowiednich algorytmów oprogra-
mowania nadzorują pracę i reagują 
w chwilach, gdy zespół monitorują-
cy stan systemu wykrywa zagroże-
nia dla jego pracy.

Puchar Ministra Energii 
dla Elektrometal Energetyka SA
Adam Gawłowski, Monika Mińkowska – Elektrometal Energetyka SA

Puchar Ministra Energii przyzna-
ny za „Zintegrowany system zasila-
nia w oparciu o rozdzielnicę górniczą 
e²ALPHA-G i sterownik e²TANGO”

Rozdzielnica górnicza e2ALPHA-G dla KGHM SA (zainstalowana 1200 m pod 
ziemią)

„Jest to sukces całej naszej drużyny i potwierdzenie, że lata pracy, które włożyliśmy 
w rozwój naszych produktów, zostały dostrzeżone przez tak opiniotwórcze środowisko, 
jakim jest Komisja Konkursowa targów ENERGETAB 2018 w Bielsku-Białej” – takim sło-
wami rozpoczął przemówienie z okazji otrzymania najwyższej nagrody targowej, Pucha-
ru Ministra Energii – Prezes Zarządu Mariusz Maślany na wewnętrznym spotkaniu z za-
łogą Elektrometal Energetyka SA.
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Do podstawowych zalet systemu 
zasilania należą:

	 opracowanie dokładnie uwzględ-
niające sugestie i  wymagania 
KGHM Polska Miedź SA;

	 konstrukcja, badania oraz produk-
cja wykonana przez polską firmę 
na potrzeby narodowego górni-
ctwa;
	 specjalne wyprowadzenie kabli si-
łowych z tyłu rozdzielnicy, bez ko-
nieczności stosowania kanału kab-
lowego (jest to szczególne ważne 
przy trudnych pracach budowla-
nych pod ziemią);
	 kanał dekompresyjny zintegrowa-
ny wewnątrz rozdzielnicy, umożli-
wiający dekompresję wewnętrzną 
gazów połukowych bez konieczno-
ści stosowania dodatkowych ele-
mentów konstrukcyjnych;

	 najniższa na rynku rozdzielnica 
pełnoprzedziałowa, umożliwiają-
ca dekompresję wewnętrzną;
	 łatwy i wygodny dostęp do szyn 
zbiorczych, zastosowano specjal-
ne rozwiązanie dokładnie uzgod-
nione z zamawiającym;
	 zwiększona trwałość rozdzielni-
cy osiągnięta poprzez zastosowa-
nie niespawanej konstrukcji. Za-
pewnia to dużo łatwiejszą prefa-
brykację oraz brak konieczności 
malowania;

	 odporność na wysoką temperatu-
rę i wilgotność (czynniki nieko-
rzystne wpływające na żywotność 
urządzeń);

	 odporność na szkodliwy dla urzą-
dzeń tworzących system skład at-
mosfery (zapylenie, związki agre-
sywne);
	 dobrze zbilansowany wydatek ciep-
lny – pomimo zamkniętej obudowy 
rozdzielnicy zapewniona jest bez-
pieczna eksploatacja urządzenia;
	 specjalne wykonanie korytek ob-
wodów sterowniczych (szero-
ki kanał na obwody sterownicze; 
zwiększona objętość umożliwia-
jąca wprowadzenie obszernego 
okablowania) zapewniające wygo-
dę i bezpieczeństwo pracy;
	 autorski system blokad mechanicz-
nych, wykonany w postaci jedne-

go zintegrowanego modułu, nie-
wymagającego regulacji każdej 
blokady z osobna oraz eliminują-
cy konieczność regulacji rozdziel-
nicy przez producenta po zainsta-
lowaniu na obiekcie;
	 niezależny od typu wyłącznika sy-
stem sterowania żaluzjami i blo-
kadami;
	 certyfikat na zgodność z obowią-
zującymi normami i  dopuszcze-
nie WUG (Wyższego Urzędu Gór-
niczego);
	 światłowodowy pomiar tempera-
tury, zapewniający m.in. możli-
wość przewidzenia potencjalnych 
awarii aparatury;

	 zintegrowane w sterowniku polo-
wym zabezpieczenie łukoochron-
ne, obsługujące nawet do 12 czuj-
ników błysku zamontowanych 
w przedziale rozdzielnicy;

	 możliwość instalowania ka-
mer w  rozdzielnicy, zapewniają-
cych m.in. podgląd online obrazu 
przez ekran sterownika polowe-
go e2TANGO (możliwość obser-
wacji np. poprawnego zamknięcia 
uziemnika);

	 wysoka odporność elektromagne-
tyczna urządzeń zintegrowanego 
systemu (EMC), potwierdzona cer-
tyfikatami niezależnych jednostek 
badawczych;

	 brak konieczności wymiany bate-
rii wewnętrznej podtrzymującej ze-
gar czasu rzeczywistego poprzez 
stosowanie superkondensatorów 
w zabezpieczeniach e2TANGO-200 
i e2TANGO-400;
	 specjalne wersje oprogramowa-
nia, przeznaczone dla indywi-
dualnych potrzeb użytkowni-
ka – lo giki,  automatyki stacyj-
ne, konfi guracja ekranów obsługi 
urządzenia;

	 wykonania autonomiczne zabez-
pieczeń – zasilane z energii pobra-
nej z uzwojeń wtórnych przekład-
ników prądowych oraz opcjonalne 
wyposażenie w zasobnik konden-
satorowy;
	 pełna dostępność protokołu IEC 
61850, potwierdzona dotychcza-
sowymi wdrożeniami w  strate-

gicznych obiektach elektroenerge-
tycznych;
	 wysoki poziom bezpieczeństwa 
sieci, systemów i  informacji (cy-
berbezpieczeństwo);
	 opracowane inteligentne zabez-
pieczenie przeciążeniowe dla sil-
ników, linii oraz transformato-
rów;
	 wdrożony mechanizm korelacji 
prądu ciągłego w zależności od na-
staw zabezpieczeń;
	 pełny układ prewencyjny, realizo-
wany m.in. przez czujniki tempe-
ratury, wilgoci, ozonu; algorytmy 
do pomiaru prądu oraz tempera-
tury w  poszczególnych sekcjach 
na podstawie dostępnych warto-
ści pomiarowych;
	 funkcjonalność sterowników polo-
wych umożliwiająca badanie awa-
ryjności poszczególnych elemen-
tów rozdzielnicy lub systemu, 
z możliwością generowania staty-
styk dla producenta czy użytkow-
nika;
	 możliwość zainstalowania układu 
do detekcji szkodliwego zjawiska 
ferrorezonansu;

	 weryfikacja stanu komory wy-
łącznika próżniowego na podsta-
wie analizy przepięć oraz innych 
mierzonych parametrów;

	 zaimplementowany algorytm 
określający stan odbiorów (silni-
ki, transformatory, linie na pod-
stawie odkształceń prądu pobie-
ranego w czasie pracy.

Innowacyjność systemu zasilania 
jest zawarta zarówno w skali całego 
rozwiązania, jak i  w  wyposażeniu 
rozdzielnicy w najnowocześniejsze 
komponenty (sterownik z możliwoś-
cią m.in. pracy autonomicznej, wy-
łącznik próżniowy, którego nieza-
wodność jest ściśle monitorowana 
przez aparaturę prewencyjną, autor-
skie czujniki łukowe i temperaturo-
we, ułatwiające eksploatację kamery 
oraz szereg innych zalet). Rozpatru-
jąc jako całość zagadnienie optyma-
lizacji i bezpieczeństwa pracy, przy 
uzgodnieniu z  zamawiającym spe-
cyficznych warunków na poziomie 
(–1200 m) w kopalni miedzi, przed-
stawiono i zainstalowano system po-
zwalający na pracę na najwyższym 
światowym poziomie, jednocześnie 
przyjazny dla użytkownika i wyposa-
żony w najnowsze osiągnięcia techni-
ki. To najnowocześniejszy na rynku 
zintegrowany system zasilający, któ-
rego zalety potwierdzają pozytywne 
opinie odbiorców.

Zespół Elektrometal Energetyka z najwyższą nagrodą targową – Pucharem Mini-
stra Energii

reklama

Elektrometal Energetyka SA
02-830 Warszawa
ul. Mazura 18A
tel. 22 350 75 50
faks 22 350 75 51

biuro@elektrometal-energetyka.pl
www.elektrometal-energetyka.pl
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