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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео
Национални савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени
гласник РС», бр. 38/2008), достављам следеће податке.
Обавезни подаци:
Aутор/аутори решења:
Милутин Петронијевић, Војкан Костић, Небојша Митровић, Бојан Банковић, Милан
Коцић, Станко Станков
Назив техничког решења:
Индустријско постројење за интероперабилно управљање електромоторним погонима
пумпних станица повећане поузданости
Категорија техничког решења:
„ Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови
технолошки поступак, - M83
За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:
Решење је рађено за потребе ЈКП Наиссус - Ниш, у оквиру реализације Пројекта
ИИИ44006 – Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем
напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама,
енергетици, заштити националне баштине и образовању.

Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Решење се примењује у Фабрици воде Медиана 2 – ЈКП Наиссус у Нишу.
Година када је решење урађено: 2011-2012.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- Корисника техничког решења – ЈКП Наиссус Ниш,
- Стручног већа ИРЦ „Аlfаtеc“ Ниш
На који начин се резултати користе:
Комплетно постројење је у експолатацији у оквиру Фабрике воде Медиана 2 у

власништву ЈКП Наиссус Ниш. Функционалност предложеног и реализованог
концепта испитивана је и тестирана у погону, посебно током почетка 2011. године
када је захтеван 24-часовни рад постројења.
Област на коју се техничко решење односи: Електроенергетика, Рачунарске,
индустријске комуникације
Проблем који се техничким решењем решава: У индустријским постројењима врло
често се сусрећу различити, углавном стандардизовани комуникациони протоколи у
зависности од коришћене опреме реномираних светских произвођача. Приказано
решење управљања и надзора пумпне станице (ПС) демонстрира могућност да се
коришћењем стандардизованог Ethernet протокола и индустријског контролера (PLC)
може реализовати надзорно-управљачко систем који подржава различите произвођаче
опреме и одговарајуће протоколе. Уградњом додатних мулти комуникационих мултифункционалних gateway-а могуће је проширити могућност комуникације преко
додатних канала чиме се повећава поузданост и расположивост постројења.
Због потреба истраживања у оквиру пројекта ИИИ 44006 , као и практичне
демонстрације интероперабилности , приликом реализације техничког решења,
смишљено су коришћени интелигентни електронски уређаји различитих произвођача
(Siemens, Schneider, Mitsubishi, ...). На овај начин, кроз пројектне активности
демонстрирана је интероперабилност на нивоу опреме која се користи у системима
аутоматског управљања. Поред тога, кроз реализацију техничког решења, кроз
остваривање подршке за различите комуникационе протоколе, демонстрирана је и
интероперабилност овог система са различитим серверским и надређеним SCADA
апликацијама. Осим тога, предложено решење је, у складу са захтевима корисника,
предвидело и редудантност енергетске опреме, због чега је у постројењу уграђена
фреквентна регулација и додатно je предвиђена могућност рада мотора прикључењем
директно на мрежу. Сва опрема, укључујући и одговарајуће сензоре и даваче, одабрана
је тако да обезбеђује повећану поузданост и режиме рада чак и у случају потпуног
отказа појединих пумпних агрегата.
Стање решености тог проблема у свету: Данас се у свету, а и код нас врло често
користи регулација брзине погонских мотора пумпних агрегата, пре свега са циљем
уштеде енергије и оптималног коришћења расположивих ресурса. Произвођачи
електроенергетске опреме, мерних давача и управљачких уређаја углавном нуде
решења која подразумевају коришћење властитих, најчешће стандардизованих
комуникационих протокола између уређаја у оквиру постројења, као и према
надређеним надзорно-управљачким системима. Осим тога, врло често је уз куповину
опреме неопходна и куповина специјализованих софтверских алата При томе је
коришћење опреме различитих произвођача доста отежано и захтева пажљив избор
протокола и њихову функционалну интеграцију на комуникационом нивоу.
Комунални системи, какви су на пример водоводи поседују објекте који су најчешће
међусобно удаљени и ограниченог доступа комуникационој инфраструктури
(телефонске линије и сл.).
За решавање побројаних проблема користе се различити приступи, при чему се
пројектанти и извођачи радова најчешће одлучују за једноставан приступ куповине
опреме и софтвера од истог произвођача. У случају избора опреме различитих
произвођача данас се често користе наменски конвертори протокола (gateway) којима
се доста једноставно обавља интеграција система. Трећи приступ је решење које
користи могућности стандардних индустријских PLC-а (са интегрисаним Ethernet ком.

портовима) и евентуално додатних комуникационих јединица (комуникациони
процесор). Индустријски Ethernet протокол (са различитим медијумима за пренос
података) данас се врло често користи као веза различитих управљачких целина, при
чему поједини протоколи (нпр. Modbus) могу бити инкапсулирани у оквиру TCP
прозора података.

Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже
На слици је приказана фотографија реализованог индустријског постројења, док су
детаљи у вези функционалности и спецификација опрема дати у посебном Прилогу.

Слика 1. Спољашњи изглед ормана (лево), унутрашњост ормана аутоматике и
енергетике (десно)

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене
Пројектовано постројење најпре је имало за циљ да реши проблем поузданог рада
пумпне станице, а затим и да обезбеди сталан надзор потрошње и параметара пумпних
агрегата уз истовремену регулацију протока/притиска. Такође, постојеће утопне пумпе
ниског притиска, због специфичне конструкције и начина монтаже захтевале су
правилан избор стартовања и касније регулације брзине због интензивне кавитације у
бунарима. У првој фази пројекта извршена је замена постојеће енергетике са новим,
технолошки напреднијим уређајима и софистицираним заштитама, при чему је
постојећа релејна техника замењена новим управљачким системом на бази PLC-а.
У другој фази пројекта најпре је тестирана могућност поузданог рад пумпи при
напајању из фреквенцијског регулатора, а затим је реализована каскадна регулација
пумпи при чему је полазак пумпи – меки старт реализован преко фреквенцијског
претварача, а у режиму регулације нивоа само вршна пумпа ради прикључена на
мрежу, док остале пумпе раде прикључене на мрежу. На крају је измењен и
управљачки софтвер у PLC-у и формирани су различити алгоритми управљања,
зависно од тога које су пумпе тренутно расположиве и који је режим регулације
одабран. Изменама софтвера и доградњом нових сензора постигнута је повећање
поузданости у раду, па тако пумпна станица обезбеђује регулацију нивоа у
ограниченом опсегу и при отказу највише 2 пумпна агрегата и при отказу мерних
давача нивоа. Прелазак у ове хаваријске режиме одвија се потпуно аутономно, без
деловања оператера.
Да би се обезбедила интеграција система у постојећи SCADA софтвер ЈКП Наиссус
дограђен је PLC софтвер формирањем додатних модула за комуникацију који податке
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Датум: 15.10.2012. год.

Предмет:

Мишљење о испуњености критеријума за признање
техничког решења

На основу достављеног материјала, у складу са одредбама Правилника о поступку и
начину вредновања, и квантитавном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача, који је донео Национални савет за научни и технолошки развој Републике
Србије («Службени гласник РС», бр. 38/2008) рецензенти доцент др Милан Бебић (ЕТФ
Београд) и доцент др Саша Штаткић (ФТН Косовка Митровица) оценили су да су
испуњени услови за признање својства техничког решења следећем резултату
научноистраживачког рада:
Назив: Индустријско постројење за интероперабилно
погонима пумпних станица повећане поузданости

управљање

електромоторним

Aутори: Милутин Петронијевић, Војкан Костић, Небојша Митровић, Бојан Банковић,
Милан Коцић, Станко Станков

Категорија техничког решења: (М83) „Ново лабораторијско постројење, ново експериментално
постројење, нови технолошки поступак“

Образложење

Предложено техничко решење урађено је за: ЈКП Наиссус - Ниш
(За потребе пројекта Пројекта ИИИ44006 – Развој нових информационо-комуникационих
технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини,
телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању)
Решење користи : ЈКП Наиссус – Ниш (Фабрика воде Медиана 2).
Решење је урађено: 2011-2012. год.
Решење прихватио - примењује: ЈКП Наиссус - Ниш
Предложено решење се користи на следећи начин: Комплетно постројење је у
експолатацији у оквиру Фабрике воде Медиана 2 у власништву ЈКП Наиссус Ниш.
Област на коју се техничко решење односи је Електроенергетика, Рачунарске,
индустријске комуникације.

Проблем који се техничким решењем решава:
Приказано решење управљања и надзора пумпне станице (ПС) демонстрира могућност да
се коришћењем стандардизованог Ethernet протокола и индустријског контролера (ПЛЦ)
може реализовати надзорно-управљачки систем који подржава различите произвођаче
опреме и одговарајуће протоколе. Уградњом додатних мулти-комуникационих/мултифункционалних gateway-а могуће је проширити капацитет комуникације преко додатних
канала чиме се повећава поузданост и расположивост постројења.

Стање решености тог проблема у свету.
Произвођачи електроенергетске опреме, мерних давача и управљачких уређаја углавном нуде
стандардизована решења која подразумевају коришћење стандардизованих комуникационих
протокола између уређаја у оквиру постројења, као и према надређеним надзорноуправљачким системима. При томе је коришћење опреме различитих произвођача доста
отежано и захтева пажљив избор протокола и њихову интеграцију на комуникационом
нивоу. За решавање ових проблема углавном се користе наменски конвертори протокола....
Суштина техничког решења.
Приказано техничко решење представља једно оригинално решење проблема који се врло
често сусреће у инжењерској пракси: интеграцију интелигентних уређаја различитих
произвођача у јединствен систем уз потпуно задржавање функционалности сваког од њих,
како локално, тако и у оквиру целог система.
Пројекат пумпне станице ниског притиска реализован је са софистицираном опремом
реномираних произвођача у циљу постизања максималне поузданости постројења. У циљу
повећања расположивости предвиђена је додатна енергетска опрема којом се обезбеђује
рад пумпне станице у случају отказа највише 2 пумпе.
Одабрано решење каскадне регулације са једним фреквентним претварачем за меко
упуштање (залетање) пумпи и каснију регулацију вршне пумпе показало се као поуздано и са
инжењерског аспекта оптимално решење.
Карактеристике предложеног техничког решења су следеће:
Реализовано индустријско постројење састоји се из следећих подсистема:
1. Ормана енергетике за напајање пумпних агрегата директно из мреже или са упуштањем
преко фреквентног претварача, односно када се мотор вршне пумпа напаја из претварача
учестаности (каскадна регулација).
2. Ормана аутоматике са PLC управљачким системом, операторским панелом и уређајима
за комуникацију. Управљачки систем дозвољава рад у више аутоматских и ручних режима,
при чему се избор режима рада обавља или преко операторког панела или из надређеног
SCADA система. У оквиру самог постројења, локално, реализована је Modbus
комуникацијска мрежа, док је према надређеним рачунарима комуникација реализована
преко
Ethernet
протокола
са
могућношћу
избора
комуникационих
канала
(мултифункционални gateway).
Предложено техничко решење представља једну могућност интеграције различитих
комуникационих протокола у надређени Ethernet комуникациони канал. Аутори су детаљно
приказали могућност примене јефтиног PLC уређаја реномираног произвођача који у
потпуности задовољава постављене захтеве инвеститора и уједно даје могућност
интероперабилног управљања постројењем.
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CTpyqHo selie
Epoj: 2610/12-4
,II;aHa: 26.10.2012.

roJJ,.

Ha ocHoBy tma:Ha 35. CTaTyTa 11cTpa)KHBaqKo-pa3BOjHor :u;eHTpa «Alfatec» .n:.o.o. Hmn, y
cKJia.n:y ca o.n:pe.n:6aMa ITpaBHnHHKa o nocTynKy H HaqH:HY Bpe.n:HoBa:H>a, H KBaHTHTaBHOM
HCKa3HBaH>Y HayqHOHCTpa)KHBa~Hx pe3ynTaTa HCTpa)KHBaqa («Cny)K6eHH rnacHHK PC» 6p.
38/2008), CTpyqHo Bene 11cTpa)KHBa~o-pa3BojHor :u;eHrpa «Alfatec» .n:.o.o. Hmn .n:oHeno je Ha
ce.n:HH:UH o.n:p)KaHOj 26.10.2012. ro.n:HHe cne.n:eny

O)];JIYKY
1.

flpHXBaTa

Ce TCXHHqKo pemelbe DO,LJ, Ha3HBOM <dfH.LJ.YCTpHjCKO DOCTpojelbe 3a

HHTeponepa6HJIHO

ynpaBJhalbe

CJICKTpOMOTOpHHM

DOrOHHMa

nyMDHHX

CTaHHIJ,a

Mp MwtymuH IIempoHujeeuPz, Mp BojKaH
KocmuPz,npo¢. op He6ojwa MumpoeuPz, EojaH EaHKOeuPz, OUnJl. UH:JIC. en, MwtaH KOLfUfz,
OunJL. UH:JK:. en, CmaHKO CmaHKoe, OunJL. UH:JIC. en.
noBeliaHe noy3p;aHOCTH», qlfjH cy ayTopH

2.

llpH3HaTo TCXHHqKo pemelhe cna,LJ,a y KaTeropHjy:

M83 -

HoBo Jia6opaTopH j cKo

DOCTpojelbe, HOBO CKCDCpHMCHTaJIHO DOCTpojelbe, HOBH TCXHOJIOlliKH DOCTynaK

3.

0,LJ,JIYKY ,LJ,OCTaBHTH ayTopHMa TCXHHqKor pemelba H apXHBH.
06pa3Jio:~~eeae

KoMHCHja pe:u;eH3eHaTa .n:ocTaBHna je CrpyqHOM Beny Mmmhelha o HCITY!beHocTH ycnoBa
3a npH3Halhe cBojcTBa TeXHH~or pernelha no.n: Ha3HBOM «HHoycmpujcKo nocmpojel-be 3a
UHmeponepa6WlHO ynpG6/bQ1-be eJleKmpOMOmOpHUM n020HUMQ nyMnHUX cmaHUZ1Q noeePzaHe
noy3oaHocmu», qHjH cy ayTOpH Mp MHnYTHH ITerpoHHjeBHn, Mp BojKaH KocTHn,npo¢ . .n:p
He6ojrna MHrpOBHn, EojaH l3aHKOBHn, .n:Hnn. HH)K. en, MimaH Ko:u;H.n, .n:Hnn. HH)K. en, CTaHKO
CTaHKOB, .[(HITn. HH)K. en.
TexHH~o perneH>e je pe3ynTaT HayqHoHcTpa)KHBaqKor pa.n:a y OKBHpy npojeKTa «Pa3Boj
HOBHX HH¢opMa::u;HOHO-KOMYHHKa::u;HOHHX TeXHOnOrHja, KOpHnllefbeM Hanpe.[(HHX MaTeMaTHqKH:X
MeTO,[(a, Ca npHMeHa:Ma y Me,[(HI.J;HHH, eHepreTHI.J;H, TeneKOMYflHKai.J;Hja:Ma, e-ynpaBH H 3aiiTTHTH
Hai.J;HOHaJIHe 6arnTHHe»
(npojeKaT H3 nporpa:Ma 11HTerpaJIHHX 11HTep.[(HCI.J;HITJIHHapHHX
11crpa)KHBaH>a KOjH ce <l>HHaHCHpa o.n: crpaHe MHHHCTapcTBa 3a HaYKY H TexHonoiiTKH pa3Boj PC y
nepHo.n:y o.n: 01.01.2011. .n:o 31.12.2014. ro.n:HHe, eB. 6poj npojeKTa: 111111 44006, PYKOBO.[(Hna::u;
npojeKTa: ,Z:U, 3opaH OnnaHOBHn, MaTeMaTHqKH HHCTHTYT CpncKe AKa.n:eMHje HaYKa H
YMeTHOCTH).
Pe:u;eH3eHTH .n:o:u . .n:p MHnaH Ee6Hn - EneKrpoTeXHHqKH ¢aKynTeT Eeorpa.n: H .n:o:u . .n:p Carna
illTaTKHn- <l>aKynTeT TeXHHqKHX HaYKa KocoBcKa MHrpOBH:u;a, o:u;eHHnH cy .n:a npe.n:no)KeHo
TeXHHqKQ pernelhe npe.[(CTaBJha HayqHH pe3ynTaT KOjH nope.[( crpyqHe KOMITOHeHTe npy)Ka
OpHrHHaJIHH TeOpHjCKH H HayqHOHCTpa)KHBaqKH .[(OITpHHOC. Y TOM CMHCny pe:u;eH3eHTH cy
npe.n:no)!(HnH CrpyqHOM Beny 11cTpa)KHBaqKo-pa3BOjHor :u;eHTpa «Alfatec» .n:.o.o. HHrn .n:a
IIpHXBaTH HaBe,[(eHH pe3ynTaT HayqHOHCTpa)KHBaqKor pa.n:a KaO TeXHH~O pernelhe.
Ha ocHoBy II03HTHBHor MHrnJheH>a .n:Ba pe:u;eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TeXHH~or
perneina CTpyqHo Bene je .n:oHeno o.n:nYKY Kao y .[(HCII03HTHBy.
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