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Wraz z wdro eniem nowego systemu firma 
Vigran jako pierwsza w Polsce zaimplemen-
towa a nowe rozwi zanie firmy Emerson – 
elektroniczny marszalling (rys. 1). Ze wzgl du 
na ograniczone miejsce w szafie systemowej, 
nowy system nale a o wbudowa  w istniej ce 
szafy starego systemu. Elektroniczny marszal-
ling zastosowano dla sygna ów analogowych, 
a obwody dwustanowe zosta y w czone do 
klasycznych modu ów wej /wyj . Konstruk-
cyjnie w ze  elektronicznego marszallingu 
sk ada si  z redundantnych kontrolerów 
(CIOC) zainstalowanych w dedykowanej kase-
cie (CIOC carrier). Do kasety mo na przy czy  
do 8 uniwersalnych podstawek (base plate), 
a w ka dej z nich umie ci  do 12 wk adek 
(CHARM) determinuj cych standard kana u 
wej /wyj . Dowolne wk adki mog  by  in-
stalowane w dowolnej kolejno ci i liczbie (do 
maksymalnej liczby 96). Daje to projektantowi 
niespotykan  w innych rozwi zaniach mo li-
wo  elastycznego dysponowania ilo ci  i ty-
pami kana ów wej /wyj . Co wi cej, ewentu-
alne zmiany w wyposa eniu kontrolno-pomia-
rowym pola mog  by  uwzgl dnione nawet 
na etapie rozruchu przez wymian  wk adki na 

inn . Kontrolery w czane s  bezpo rednio do 
redundantnej sieci systemowej. Konfiguracja 
w z ów elektronicznego marszallingu odbywa 
si  poprzez rodowisko in ynierskie DeltaV 
Exploler.

Dodatkow  zalet  CHARM’ów jest mo li-
wo  wizualnego sprawdzenia statusu danego
punktu pomiarowego – nie trzeba korzysta  
ze rodowiska in ynierskiego. Ka dy kana  
posiada diod  statusow  LED. wiec c wia-
t em ci g ym b d  migaj c w dwóch ró nych 
kolorach pozwala ona okre li , co dzieje si  
z danym kana em.

Sposób zasilania punktu analogowego jest 
okre lany poprzez wpi cie kabli sygna owych 
na odpowiednie zaciski podstawki modu u. 
Decyzja o sposobie zasilania ka dego sygna u, 
z systemu czy z innego ród a zasilania, jest 
pozostawiona u ytkownikowi.

atwo  wymiany CHARM’ów (rys. 3) oraz 
szeroka gama typów I/O pozwala na dowoln  
konfiguracj  oraz stwarza praktycznie nie-

Modernizacja systemu sterowania 
instalacji Canwilu w ANWILU S.A.
We wrze niu 2011 roku firma Vigran przeprowadzi a modernizacj  
systemu sterowania na Instalacji Canwilu w ANWILU S.A. Wys u one 
wiekowo systemy sterowania – FOXBORO oraz blokadowy – HIMA 
zosta y zast pione produktami firmy Emerson, najnowsz  wersj  
systemu DCS DeltaV (11.3) oraz systemu safety DeltaV SIS. Realizacja 
modernizacji z wykorzystaniem sprz tu jednego producenta wi e si  
z wieloma korzy ciami przy równoczesnym zachowaniu niezb dnego 
poziomu bezpiecze stwa.

Rys. 2. Panel monta owy

Rys. 3. Sposób wymiany CHARM’ów

 Rys. 1. Sposób monta u CIOC
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ograniczone mo liwo ci konfiguracji ju  na 
etapie projektowania. 

Ka dy modu  mo emy umie ci  w dowol-
nej z 12 pozycji. Nale y jednak pami ta , e 
je li u ywali my wcze niej np. wyj cia dyskret-
nego, a teraz chcemy, aby nasz kana  spe nia  
rol  wej cia analogowego, trzeba zresetowa  
mechanicznie podstawk , u ywaj c specjal-
nego przycisku – stanowi to zabezpieczenie 
przed przypadkowym b dem ze strony u yt-
kownika.

Nowy system DCS – DeltaV ma dwie stacje 
dwumonitorowe (rys. 4). Jest to stacja in y-
nierska oraz operatorska, przy czym stacja ES 
(Engineering Station) pe ni podczas procesu 
produkcji rol  stacji operatorskiej.

Opracowana koncepcja przez firm  Vigran, 
tj. redundowane procesory, redundowane 
zasilacze cz ci ESD oraz DCS i zastosowanie 
systemu bezpiecze stwa DeltaV SIS wraz 
z systemem sterowania DeltaV, wyelimino-
wa o konieczno  stosowania ró nych dla 
systemów ESD i DCS aplikacji in ynierskich (ta 
sama baza danych) wraz ze rodowiskami gra-
ficznymi. Du  zalet  przyj tego rozwi zania 
jest tak e wspólna synchronizacja czasu dla 
cz ci DCS i ESD.

Rys. 5. Wybrana grafika 
operatorska

+

Rys. 4. Schemat Control Network
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Przy opracowywaniu specjalnej procedury 
startu „M yna” u ywanego podczas procesu 
mielenia kamienia wapiennego lub dolomi-
towego, firma Vigran opracowa a program 
steruj cy z wykorzystaniem j zyka SFC (Sequ-
ential Function Chart). Poprzednio sekwencja 
pracy „M yna” (rys. 5) oparta by a na specjali-
stycznym j zyku Foxboro przypominaj cym 
makroasembler. Dzi ki zastosowaniu j zyka 
SFC skomplikowana logika sta a si  przejrzy-
sta i atwa do analizy, w szybki sposób mo na 
okre li  krok, w jakim znajduje si  sekwencja 
oraz warunki przej cia do kroku nast pnego. 
U atwia to prac  równie  operatorowi, który 
widzi, jakie warunki musz  zosta  spe nione, 
by przej  do kolejnego etapu procedury b d  
zatrzymania sekwencji.

Ze wzgl du na skomplikowany proces, 
bardzo du  ilo  urz dze  oraz algorytmów 
oddzia ywuj cych na nie, in ynierowie firmy 
Vigran opracowali specjalne grafiki blokadowe 
(Rys. 6) informuj ce obs ug  procesu o stanie 
zabezpiecze  na danym urz dzeniu, nap dzie 
b d  elektrozaworze.

Przy ka dym urz dzeniu znajduje si  
specjalna ikona informuj ca obs ug  o stanie 
blokad. Po klikni ciu na ni  otwiera si  grafika, 
informuj ca obs ug  o sygna ach, które maj  
wp yw na zatrzymanie b d  start. Dodatkowo 
ka da blokada na grafice ma swój bypass, 
dzi ki czemu mo na czasowo, dla celów ser-
wisowych obej  wybrane blokady. Obej cie 

mo e w czy  tylko kierownik wydzia u, b d  
na jego polecenie in ynier systemu firmy 
Vigran.

Projekt wdra ania nowego systemu trwa  
cztery miesi ce. W tym czasie in ynierowie 
firmy Vigran skonfigurowali 750 sygna ów 
I/O (system sterowania + system bezpiecze -
stwa), wprowadzili baz  strategii sterowania 
z wcze niej stworzonej dokumentacji logiki, 
nanie li poprawki wed ug zalece  u ytkow-
nika oraz stworzyli ponad dwie cie grafik 
synoptycznych (operatorskie + blokadowe). 
Ca o , przed monta em na instalacji, zosta a 
przetestowana w sali projektowej w siedzibie 
firmy Vigran.

Przy projekcie wdra ania nowego syste-
mu, bra o udzia  czterech wykfalifikowanych 
specjalistów firmy Vigran Sp.j.

Opracowa : 
mgr in . Adam Ujazdowski
Dzia  Systemów Sterowania 

Vigran Iwa ski Kryger Stasikowski Sp.J.
ul. Toru ska 222, 87-805 W oc awek 
tel./fax (+48 54) 237-24-28
www.vigran.pl

Rys. 6. Przyk adowa grafika 
interlock’owa

              Warunki blokadowe                                                   Logika                                                   Stan urz dzenia

- brak blokad

- blokada

- za o ony bypass

-  na jednym z warunków 
blokadowych za o ony 
jest bypass, ale blokada 
wesz a od innego warunku 
blokadowego

Przyk adowe wizualizacje blokad:
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