Inteligentna kopalnia – Marcel 4.0

Grudzień 2018

KWK ROW Ruch Marcel jest kopalnią dwupolową, składa się z części tzw. macierzystej, gdzie
eksploatowane są pokłady grupy 700 oraz z części marklowickiej z eksploatacją w pokładach
grupy 500.
Kopalnia produkuje w ciągu roku ponad 2 800 tys. ton węgla typu 32, 33 oraz 34.
Powierzchnia obszaru górniczego – 60,1km2
Ilość zasobów operatywnych wg stanu na 31.12.2013r. do końca koncesji wynosi 30,782 mln ton,
natomiast ilość zasobów w całym złożu wynosi 76,920 mln ton.
Zatrudnienie ogółem 2978.
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Przemysł 4.0 - czwartym etapem rewolucji przemysłowej.
Pierwsza rewolucja przemysłowa wiązała się z wykorzystaniem energii wody,
wynalezieniem silnika parowego i mechanizacją pracy.
Przejawem drugiej rewolucji było wykorzystanie energii elektrycznej i wprowadzenie
technik masowej produkcji.
Trzecia rewolucja była efektem wprowadzenia systemów i technologii informatycznych,
które umożliwiały automatyzację procesów produkcyjnych.
Aktualnie wiele wskazuje, że mamy do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową
w której jest ścisłe zintegrowanie obiektów fizycznych z siecią informacyjną.
Przemysł 4.0 to cyfryzacja infrastruktury wytwórczej sterowanej systemami
cyber-fizycznymi. Komputery i sieci monitorują i kontrolują fizyczne procesy, zwykle ze
sprzężeniem zwrotnym, gdzie procesy fizyczne oddziałują na obliczenia i odwrotnie.
Dla koncepcji Przemysł 4.0 zdefiniowano sześć zasad: współdziałanie, wirtualizacja,
decentralizacja, ocena zdolności w czasie rzeczywistym, orientacja na usługi
i modułowość.
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Zakłady górnicze, aby funkcjonować w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie
coraz częściej wdrażają i korzystają z nowych osiągnieć w dziedzinie automatyzacji
produkcji. Specyfika pracy kopalni stawia wiele wyzwań i obiektywnych barier w tym
zakresie, jak choćby ograniczenia wynikające z samej geologii, rozległości i kubatury
wyrobisk, mobilności urządzeń, ograniczenia telekomunikacyjne i wiele innych.
Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym danych z różnych systemów, ich wspólne
przetwarzanie, interpretacja i zwrotne sterowanie całym procesem, są warunkami
koniecznymi, wręcz krytycznymi, dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi oraz
optymalnego wykorzystania majątku, energii i innych środków produkcji.
.

5

Systemy energomaszynowe służące do sterowania procesem produkcji zastosowane
w KWK ROW Ruch Marcel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SmoK-2, DEMKop opracowany przez Somar Sp. z o.o.,
SAURON, opracowany przez RNT Sp. z o.o.,
Betacontrol produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.,
e-kopalnia produkcji FAMUR,
BSAR-nET produkcji ELPRO-7 sp. z o.o.,
System monitorowania ciśnienia w stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej DOH
Dropsy produkcji DOH,
System nadzoru nad rozdzielnią 110kV produkcji Micronica S.C.,
InduSoft Web Studio – system wizualizacji stacji odmetanowania zaimplementowany
przez Carboautomatyka S.A.,
Wonderware In Touch – wizualizacja pracy zakładu przeróbczego zaimplementowany
przez Carboautomatyka S.A.
ZEFIR – Laboratorium Programowania Komputerów ”PRUNELLA”

Systemy gazometryczne zastosowane w KWK ROW Ruch Marcel:
W zakresie czujników gazometrycznych:
• SMP-NT/A produkcji ITI EMAG Katowice,
• CST produkcji HASO Sp. z o.o. Tychy,
• KSP-bis produkcji Carboautomatyka z Tychów.
Alarmowania w zakresie stanu telefono-sygnalizatorów:
• Hetman produkcji DGT Sp. z o.o. Straszyn,
Dwustanowe informujące o pracy urządzeń:
• FOD-900 produkcji Tranz-Tel Sp. z o.o. Kobiór,
• gazometryczne SMP-NT/A, CST, KSP-bis, z wykorzystaniem centralek dwustanowych,
• systemy bezpieczeństwa SBKW produkcji HASO Sp. z o.o. Tychy.
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CYFROWE ROZWIĄZANIA KTÓRE ZOSTANĄ ZAIMPLEMENTOWANE W KWK ROW RUCH MARCEL

ABB Ability™ 800xA - ROZSZERZONA AUTOMATYZACJA
System 800xA firmy ABB zapewni wspólne środowisko niezbędne do tworzenia
i wykonywania rzetelnych decyzji biznesowych. W oparciu o technologię
Aspektowości Obiektów, architektura integracyjna odnosi się do wszystkich
danych zakładu (Aspektów) do konkretnych zasobów zakładowych (lub
Obiektów). Architektura klient-serwer platformy usprawnia komunikację
między kontrolerami, umożliwia scentralizowanie zadań konfiguracyjnych
i kopii zapasowych oraz zapewnia systemowe zarządzanie danymi w celach
związanych z trendami, historią i dziennikiem audytu.
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System 800xA jest platformą automatyki która jednoczy zdolność do
projektowania, uruchamiania i wykorzystania strategii automatyzacji
procesowej zarządzania energią, elektryki i bezpieczeństwa.
System 800xA i zastosowana w nim technologia - Aspektowości Obiektów zapewniają zunifikowane środowisko dla operacji i kontroli, które pomagają
zwiększyć efektywność pracy i wydajność produkcji. Czyni to poprzez integrację
informacji, niezależnie od jej źródła, a następnie filtrowanie nieistotnych
informacji za pomocą funkcji, takich jak spersonalizowane miejsca pracy,
zaawansowane zarządzanie alarmami i integracji wielu systemów.
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ABB Ability™ KNOWLEDGE MANAGER
ABB AbilityTM Knowledge Manager zapewni elastyczne podejście do
gromadzenia, organizowania i rozpowszechniania informacji o produkcji
i jakości w całym zakładzie.
ABB AbilityTM Knowledge Manager zarządza danymi procesowymi na podstawie
danych zebranych w procesie za pośrednictwem różnych źródeł, a dzięki
funkcjom i komponentom potrzebnym do specyficznego dla branży procesu i
jakości przechowuje i raportuje. KM stanowi istotną bazę informacji dla
procesu, produkcji czy przestojów, księgowość produkcji, statystycznej kontroli
procesu, planowania produkcji i system zarządzania jakością.
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Główne funkcje ABB AbilityTM Knowledge Manager

Interfejs użytkownika oparty jest na sieci Web i umożliwia dostęp do wszystkich
aplikacji, działa w standardowym oprogramowaniu przeglądarki internetowej,
nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na
komputerze klienckim.
Interfejs użytkownika jest dostosowywany do małych ekranów obsługujących
dostęp z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
Serwer działa na systemie operacyjnym Microsoft Windows i łączy się
z urządzeniami klienckimi za pośrednictwem normalnej sieci biurowej.
Każdy komputer typu Office ogólnego przeznaczenia może być używany jako
stacja kliencka.
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Raporty
System pozwala na tworzenie interaktywnych raportów z wykresami liniowymi, dający
pogląd jak zmieniają się dane wartości w określonym przedziale czasu. Można również
wizualizować wiele wykresów trendu w tym samym oknie, udostępniając jeden pasek
nawigacyjny czasu. Bardziej zaawansowane funkcje pozwalają na statystyczne
grupowanie danych, przesunięcie czasu i filtrowanie.
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Raport przeglądu procesu
Raporty przeglądów procesów pokazują przegląd aktualnego stanu zakładu. Raporty te
pozwalają użytkownikom poruszać się w czasie, aby zbadać wszystkie wartości przy
użyciu paska przewijania możliwe również dla elementów binarnych, aby otworzyć
wykres liniowy lub interaktywny trend do dalszych inspekcji danych.

Raport operacyjny
Raport operacyjny jest raportem tabelarycznym, który zawiera szczegółowe informacje
na temat tego, co działo się w trakcie danego okresu czasu.
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OPIS WPROWADZANYCH ROZWIĄZAŃ
ABB Ability™ 800XA
System 800xA jest głównym elementem wprowadzanego rozwiązania.
Wszystkie kolejne punkty rozwiązania są rozszerzeniem funkcjonalności
systemu 800xA takich jak:
-
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wizualizacja bieżącego stanu instalacji
wizualizacja bieżących danych diagnostycznych
dostęp do historii
trendy
raporty
sterowanie

NADMIAROWOŚĆ – REDUNDANCJA
System 800xA daje możliwość użycia serwerów roboczych w układzie
nadmiarowym - redundantnym - dla zwiększenia dostępności i niezawodności.
Zostanie wykorzystanie funkcji redundancji poprzez dodanie kolejnego serwera
maszyn wirtualnych – hosta.

Taka konfiguracja urządzeń pozwala na zabezpieczenie się przed utratą kontroli
w chwili awarii jednej z maszyn, całego serwera maszyn wirtualnych - hosta czy
nawet całej szafy serwerowej.
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STACJE OPERATORSKIE
Projekt przewiduje wykorzystanie 4 stacji operatorskich.
W pierwszej fazie wdrażania rozwiązania dostarczone zostaną 2 stacje operatorskie 3
monitorowe.
W późniejszym etapie wdrażania rozwiązania przewiduje się kolejne 2 rozszerzone
stanowiska operatorskie EOW-2.
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STACJA INŻYNIERSKA
Zabudowana zostanie także 1 stacja inżynierska 2 monitorowa pozwalająca na pełną
obsługę systemu z poziomu inżynierskiego (pełna konfiguracja systemu 800xA oraz zdalny
dostęp do wszystkich serwerów zawartych w rozwiązaniu).

KWK MARCEL 4.0
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Dzięki planowanemu wdrożeniu pakietu optymalizacyjnego będzie możliwe
przekształcenie cyfrowej możliwości w rzeczywistość. Pozwoli to
zoptymalizować inwestycje kapitałowe oraz wydatki operacyjne przy
jednoczesnej poprawie produktywności procesów i utrzymaniu efektywności
energetycznej.
Budowany system to w pełni cyfrowe portfolio możliwości inżynieryjnych,
systemów elektryfikacji, napędów i automatyki, bibliotek sterowania zasilaniem
i procesami oraz aplikacji i oprogramowania górniczego, dostarcza technologie
łączące ludzi, sprzęt i usługi zapewniając wysoki poziom widoczności,
sprawność i optymalizację operacji w ramach całego łańcucha wartości.
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Ponadto zostanie zainstalowany w KWK ROW Ruch Marcel cyfrowy model złoża 3D. Jest
to pakiet zintegrowanych rozwiązań dla złóż węgla, pozwala na analizę przechowywanych
danych zarówno tekstową, statystyczną i graficzną. Korelacja warstw i pokładów może
być wykonywana wprost na przekrojach lub w przestrzeni.
Cechy rozwiązania: zintegrowany przepływ informacji między wszystkimi działaniami
wydobywczymi, optymalna wydajność w operacjach planowania kopalni, skuteczne
procesy inżynieryjne, niższe koszty wydobycia dzięki inteligentniejszemu wykorzystaniu
systemów zarządzania technologią i informacją, zwiększony potencjał zysku, lepsza
współpraca, wspomagał będzie procesy rozcięcia złoża i projektowania eksploatacji dla
systemu ścianowego.
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Poprawienie efektywności energetycznej i zarządzania energią w KWK ROW
Ruch Marcel
Wprowadzony system zarządzania energią pozwali na:
• unikanie przerw w zasilaniu,
• regulację mocy w tym kontrolę napięcia, rozdziału mocy pomiędzy
generatory i systemy szyn zbiorczych,
• zmniejszenie kosztów energii,
• kontrola poziomu mocy biernej i czynnej oraz obciążenia transformatorów,
• minimalizacja kosztów operacyjnych,
• zmniejszenie liczby operatorów,
• zarządzanie zdarzeniami,
• koncepcja jednego okna,
• obniżenie kosztów inwestycyjnych,
• minimalizacje kosztów okablowania i inżynieringu przy przyszłych
inwestycjach.
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Dziękuję za uwagę

