
case study

Firma Vigran sp.j. powsta a w 1991 roku i ma 

siedzib! we W oc awku. Spó ka specjalizuje 

si! w realizacji kompleksowych rozwi"za# do-

tycz"cych projektowania, budowy i konfigu-

racji: komputerowych systemów sterowania 

DCS, systemów zabezpiecze# ESD oraz syste-

mów sterownikowych. Dodatkowo firma zaj-

muje si! opracowywaniem wizualizacji proce-

sów produkcyjnych, wdra$aniem oprogramo-

wania u$ytkowego, jak równie$ komputeryzacji 

przedsi!biorstw i instalacji. Ponadto firma Vi-

gran sp.j. oferuje serwisowanie systemów au-

tomatyki przemys owej z ca odobowym nadzo-

rem technicznym.

W 2010 roku firma Vigran sp.j. zrealizowa a 

projekt systemu sterowania oraz systemu bez-

piecze#stwa dla instalacji oczyszczania wodo-

ru metod" PSA w ANWILU S.A. we W oc aw-

ku. Podczas realizacji projektu wykonana zosta a 

szafa sterownicza wed ug projektu specjali-

stów firmy Vigran sp.j. Zaimplementowane zo-

sta y logiki sterowania oraz bezpiecze#stwa, 

opracowane przy wspó pracy z Instytutem Na-

wozów Sztucznych z Pu aw, b!d"cym dostaw-

c" technologii oraz g ównym wykonawc". Ze 

wzgl!du na powi"zania technologiczne pomi!-

dzy instalacj" Amoniaku i instalacj" PSA posta-

nowiono wykorzysta% mo$liwo&ci sterowania 

obydwoma instalacjami przez t! sam" obs ug!. 

Z tego wzgl!du system sterowania i bezpiecze#-

stwa oparty zosta  na systemach DeltaV oraz 

DeltaV SIS. Stacje procesowe i operatorskie sys-

temu DeltaV dla instalacji PSA po "czone zosta-

 y z istniej"c" ju$ architektur" systemu DeltaV 

dla instalacji Amoniaku.

W!ze  PSA (Pressure Swing Adsorption) zbu-

dowany jest z baterii czterech  adsorberów wy-

pe nionych warstwami sit molekularnych. Ka$dy 

z czterech adsorberów pracuje na zmian! w fa-

zie adsorpcji, podczas której wszystkie zanie-

czyszczenia wodoru adsorbuj" si! na wype nie-

niu z o$onym z warstw sit molekularnych, a po-

zbawiony zanieczyszcze# strumie# wodoru jest 

odprowadzany do kolektora wodoru. Po zako#-

czeniu fazy adsorpcji w jednym aparacie, funk-

cj! adsorbera przejmuje inny aparat baterii ad-

sorberów, natomiast aparat obci"$ony  adun-

kiem zanieczyszcze# zostaje wy "czony z ruchu 

i poddawany regeneracji. Po przej&ciu ostatnie-

go zbiornika w baterii w stan regeneracji cykl si! 

powtarza. Faza adsorpcji jednego adsorbera wy-

nosi 4 minuty, a czas jednego cyklu 16 minut. 

DeltaV SIS  jako system zabezpiecze  
dla instalacji oczyszczania wodoru
Po!"czenie systemu sterowania DCS z systemem zabezpiecze  ESD, 

zrealizowane na sprz#cie tego samego dostawcy, daje wiele wymier-

nych korzy$ci przy zachowaniu niezb#dnego poziomu bezpiecze stwa. 

Jednym z takich rozwi"za  jest system DeltaV w po!"czeniu z syste-

mem bezpiecze stwa DeltaV SIS wdro%ony i uruchomiony na instalacji 

oczyszczania wodoru metod" PSA w ANWILU S.A. 

Technologia PSA
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Firma Vigran sp.j. opracowa a program ste-

ruj"cy z wykorzystaniem j!zyka SFC (Sequential 

Function Chart). Sekwencja poszczególnych kro-

ków uzale$niona jest od analogowych zmien-

nych procesowych:

• nastaw progowych tych zmiennych,

• nastaw czasowych,

• analizy stanów blokadowych i awaryjnych,

• ingerencji obs ugi.

Opracowana sekwencja mo$e pracowa% 

w trzech trybach:

• auto – automatyczne wykonywanie 

programu,

• manual – zaimplementowany w celu umo$-

liwienia  testowania sprawno&ci aparatury kon-

trolno-pomiarowej przed uruchomieniem insta-

lacji PSA,

• remont – stosowany podczas przegl"dów 

oraz w czasie usuwania usterek.

Opracowany zosta  specjalny algorytm awa-

rii, w którym dla ka$dego kroku sekwencji, za-

warto schemat pozycji zaworów dla ka$dego z 4 

adsorberów. Je$eli stan faktyczny zaworów od-

biega od zadeklarowanego schematu, to algo-

rytm wykrywa adsorber, w otoczeniu którego 

wyst"pi a awaria, i powoduje jego p ynne wy "-

czenie. 

Zalet" baterii z o$onej z czterech adsorbe-

rów jest mo$liwo&% od "czenia jednego zbior-

nika (adsorbera) przy skróceniu cyklu, ale przy 

równoczesnym zachowaniu ci"g o&ci procesu 

oczyszczania wodoru. Przyczyn" od "czenia jed-

nego adsorbera mo$e by% przegl"d technicz-

ny, znacz"cy wyciek gazu na zewn"trz lub dys-

funkcja i konieczno&% naprawy albo wymiany 

jednego z zaworów zainstalowanych w obr!bie 

danego adsorbera. 

Stany blokadowe kontrolowane s" przez sys-

tem DeltaV SIS. Podczas wyst"pienia stanu kry-

tycznego system bezpiecze#stwa odcina do-

p yw gazu przez zamkni!cie zaworu odcinaj"ce-

go, w sposób niezale$ny od systemu sterowania. 

Informacja o stanie blokady wysy ana jest do 

systemu sterowania, gdzie sekwencja ustawia 

zawory w pozycji bezpiecznej.

Postój instalacji

Warunki uruchomienia:

- Nieaktywna blokada

- Wybierz Uruchom Instalacj#

- POTWIERD& swój wybór

Wybierz tryb pracy

- Auto to:

Sekwencja steruje zaworami

- Manual to:

Ty sterujesz zaworami

- POTWIERD& swój wybór

Wybra!e$ prac# wszystkich adsorberów

Trwa nape!nienie adsorberów

Otwieram HV1861, HV1871, HV1881, HV1891

- A1: gdy PT1864>PA zamykam HV1861

- A2: gdy PT1874>P3 zamykam HV1871

- A3: gdy PT1884>P3 zamykam HV1881

- A4: gdy PT1894>PA zamykam HV1891 Przyk adowe komunikaty 

dynamicznej pomocy
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Dodatkowo dla instalacji oczyszczania wodo-

ru opracowana zosta a dynamiczna pomoc dla 

obs ugi w systemie DeltaV, dost!pna z pozio-

mu stacji operatorskiej. Pomoc, w zale$no&ci od 

numeru kroku sekwencji, wy&wietla informacje 

o fazie ka$dego z adsorberów, podj!tych akcji 

oraz o stanie warunków koniecznych do przej-

&cia sekwencji do nast!pnego kroku. Dynamicz-

na pomoc krok po kroku podpowiada obs udze, 

jakie czynno&ci musi podj"%, aby uruchomi% in-

stalacj! lub j" wy "czy%. 

Na potrzeby rejestracji zdarze# na instalacji 

PSA zosta a zainstalowana aplikacja OPC MMX 

autorstwa Vigran, która za po&rednictwem 

standardu OPC pobiera dane z serwera OPC 

znajduj"cego si! na stacji aplikacyjnej syste-

mu DeltaV i zapisuje je do bazy SQL. Aplikacja 

OPC MMX daje mo$liwo&% definiowania zmien-

nych, z podzia em na instalacje, w!z y oraz 

typy zdarze#.

Dane zapisane w bazie SQL archiwizowa-

ne s" w d ugim horyzoncie czasowym oraz udo-

st!pnione w zak adowej sieci dla wybranych 

u$ytkowników. Dzi!ki zastosowaniu aplika-

cji OPC MMX kluczowe informacje o przebiegu 

pracy instalacji s" równie$ dost!pne poza syste-

mem sterowania.

U$ytkownicy uzyskuj" wiedz! o przebiegu 

pracy instalacji, nie wychodz"c z biura. Dane te 

mog" równie$ s u$y% do analizy zdarze# histo-

rycznych, w celu diagnostyki przyczyn usterki.

Do zalet zastosowanego przez firm! Vigran 

sp.j. rozwi"zania mo$na zaliczy%:

• wykorzystanie wspólnej magistrali sys-

temowej dla systemu sterowania instalacja-

mi Amoniaku i PSA, dzi!ki czemu niekoniecz-

na by a budowa nowej infrastruktury sieci na po-

trzeby nowej instalacji,

• wykorzystanie wspólnej stacji in$ynier-

skiej oraz bazy strategii sterowania syste-

mu DeltaV dla obydwu instalacji, dzi!ki takie-

mu rozwi"zaniu konfiguracja oraz administracja 

systemem jest sprawniejsza,  atwiejsza oraz 

mniej czasoch onna,

• ujednolicenie &rodowiska operacyjnego, 

z mo$liwo&ci" rejestracji zdarze# i historyzacji 

przebiegu procesu technologicznego przy u$y-

ciu jednego oprogramowania,

• dzi!ki zastosowaniu systemu bezpiecze#-

stwa DeltaV SIS wraz z systemem sterowa-

nia DeltaV wyeliminowana zosta a konieczno&% 

stosowania dla systemów ESD i DCS ró$nych 

aplikacji in$ynierskich wraz ze &rodowiskami 

graficznymi,

• prost" wymian! danych mi!dzy systemami 

DeltaV i DeltaV SIS z zachowaniem wymaga# 

normy PN-EN 61511,

• mo$liwo&% swobodnego, w zale$no&ci od 

potrzeb, wykorzystania stacji operatorskich – 

ka$da z 6 stacji operatorskich mo$e pracowa% 

jako stacja operatorska instalacji Amoniaku lub 

instalacji PSA;

•  atwe udost!pnianie danych do zak adowej 

sieci poprzez standard OPC w celu rejestracji da-

nych lub dla systemu rozlicze# produkcji.

Dzi!ki opracowanemu przez Vigran sp.j. roz-

wi"zaniu systemu sterowania opartego na sys-

temie DeltaV wraz z systemem zabezpiecze# 

DeltaV SIS na obiekcie firmy Anwil S.A. powsta  

skuteczny i bezawaryjny pracuj"cy tandem 

DCS + ESD marki DeltaV firmy Emerson. Firma 

Vigran sp.j. jest pierwsz" firm" integratorsk" 

w Polsce, która samodzielnie wdro$y a i urucho-

mi a system bezpiecze#stwa oparty na DeltaV 

SIS firmy Emerson.

Iwa ski, Kryger, Stasikowski Spó!ka Jawna

ul. Toru#ska 222; 87-805 W oc awek

tel. (+48 54) 237-25-31; fax (+48 54) 237-24-28

e-mail: vigran@vigran.pl

www.vigran.pl

Rysunek poni!ej przedstawia aplikacj" OPC MMX
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