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VIGRAN lwanski, Kryger, Stasikowski Społka Jawna
ul. Toru nska 222
87_805 Włocławek

Firma VIGRAN lwanski, Kryger, Stasikowski Społka Jawna wykonywała w okresie od dnia
04.05'2012r' do dnia 29'07 '2012r. na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w
Płocku prace W branŻy automatycznej W ramach zadania inwestycyjnego nr 30470 pt.

,,Wymiana systemu sterowania spręŻarki powietrza C21 na instalacji WTIA''.

Zakres prac obejmował:

r ! nwent aryzaĄa istniejącego systemu;
. Wykonanie projektu technicznego nowego systemu sterowania Siemens Simatic 57 300;
r Prace demontazowe' demontaz sterownika Simatic 55, zestawu blokow, przekaŹnikow

pośredniczących, aparatury tablicowej, kaset sygnalizacyjnych, skrzynek pośredniczących,
kabli sygnałowych (kompresor - DcS, kompresor _ LCP), zbędnych listew zaciskowych;

. Zamowienie i dostawa urządzen, kabli, osprzętu;

. Prace montaŻowe: montaz zaślepek i panelu oP, nowego sterownika Siemens Simatic
57 300, płyty montazowej do przetwornikow temperatury, nowych szyn montazowych do
listew zaciskowych dla nowych kabli sygnałowych i przekaznikow pośredniczących,
położenie nowych kabli sygnałowych, wykonanie połączen na obiekcie i w LcP,
uruchomienie oprogramowania PLC, OP, DCS; uruchomienie i kalibracja wszystkich torow
pomiarowych oraz testy funkcjonalne układow sterowania, sygnalizaĄi i blokad;

o Prace konfiguracyjne: oprogramowanie PLc w standardzie oprogramowania modułowego
(bloki funkcjonalne, funkcje); oprogramowanie wizualizaĄi spręzarki na MP377 według
standardu stosowanego na PP2; oprogramowanie w DCS DeltaV, komunikaqa PLC<-
>DcS oraz koniczne modyfikacje istniejącego oprogramowania aplikacyjnego w DeltaV;

. Asysta techniczna przy uruchomieniu kompresora przy starcie na instalacji WTiA;

. Szkolenie operatorow;

. Wykonanie dokumentacji oprogramowania aplikacyjnego (PLC, OP, DCS), logik bazowych
wg standardow na WT|A.

Prace zostały zrealizowane terminowo, rzetelnie, zgodnie z umową, przyjętymi standardami i

Wymogam i jakościowymi.

Z poważaniem,
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