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  BC – FA bemutatása 

Szoftver csoport 
 

10 mérnök 
+2 gyakornok 

 
Csop.vez.:Ragályi Tamás 

 
•Villamosmérnök. 
•IT mérnök 

 
 

Hardver csoport 
 

3 mérnök 
 

Csop. vez.:Zelena Olivér 
 

•Villamos mérnök 
 
 
 

Folyamat 
Automatizálás 

 
Zelena Tamás 

 
• Villamosmérnök 

 

+1 hardver technikus 
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  PVC Üzem bemutatása 

• A 70-es évek végén épült 6 autoklávval 
• Később további 2 autoklávval kiegészítve 
• Kapacitása  ~ 400 kt/év 
• 4 típusú PVC port gyártanak 
• A vinil lánc végén helyezkedik el 
 
Folyamatirányítás bemutatása: 

• 1995-96-ban a „táblás” irányító rendszer kicserélésre 
került HITACHI EX5000-re 

• A csere japán mérnöki vezetéssel  történt 
• A vég kiépítésben 9 MLC-t  (kontroll állomást) és 14 

operátori állomást tartalmazott a rendszer 
• ~9000 I/O pontot kezelt 
• Kezdetben Siemens S5-ös SPLC majd Emerson SIS látja 

el a biztonsági funkciókat (ez jelenleg is így van) 
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  Előzmények 

2015-ben a HITACHI rendszerben (külső túlfeszültség) hatására 
több DI kártya valamint egy rack meghibásodott (lásd. képek). 
Tartalék elemekből illetve a rack „javítása” után kisebb kieséssel 
újraindítottuk a rendszert. 
A  tartalék pótlása során a HITACHI (japán anyacég) jelezte, 
hogy már csak un. refurbished  tartaléka van az is erősen véges 
darabszámban, valamint támogatás sem érhető el a 
továbbiakban. 
A BC vezetése cél ként tűzte ki a szakma irányába, hogy 
dolgozzunk ki megoldásokat a kialakult helyzet megoldására. 
Alapvetően 3 megoldás rajzolódott ki: 

1. Teljes csere 
2. Több lépcsős teljes csere 
3. A meglévő rendszer upgrade-je 
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  DCS kiválasztása – Upgrade? 

Előnyök: 
• Az applikációs szoftver könnyen migrálható 
• A rendszer sajátságai (funkciók, megjelenítési, működési módok) nem 

vagy csak kis mértékben változnak 
• Mivel sok elem méret/csatlakozás kompatibilis a kivitelezés kisebb 

rizikóval jár 
 

Hátrányok: 
• HITACHI támogatás csak japánból érhető  el 
• A meglévő rendszert ismerők száma rizikót jelent (akár a helyi akár a 

japán oldalról)  
• A korábbi upgrade ajánlatból az látszódott, hogy migrálási megoldás 

csak az operátori szintre van (nekünk pont az I/O szinttel vannak 
problémáink) 

• A helyi csapat nehezen támogatja majd az „új” HITACHI rendszert 
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  DCS kiválasztása – Több lépcsős csere? 

Előnyök: 
• Az átállás csak egy kisebb területet érint így a termelés kiesés 

elviselhetőbb ha elhúzódik a folyamat 
• Az első kláv átállítása után a többi már nagy biztonsággal megtörténhet 
• A folyamat végén a folyamatirányító rendszer minden elemében 

megújul 
• A helyi és beszállítói támogatás megoldódik 

Hátrányok: 
• A HITACHI kialakításából adódóan a teljes elszeparálás egy külön 

irányító rendszerbe bizonytalan: 
• Klávok egymással adatot cserélnek (pl. fejszelepek ellenőrzéséhez) 
• Bemérő rendszer közös 2/4 klávonként 

• 4 kláv talán elszeparálható lenne, de ebben az esetben a termelés kiesés 
(fél üzem) már kezelhetetlen gondokat okoz a termelési láncban 
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  DCS kiválasztása – Csere? 

Előnyök: 
• A folyamatirányító rendszer minden eleme új a legújabb technikai 

megoldásokat tartalmazó lesz 
• A beszállítói support és tartalék ellátás megoldott 
• Helyi erőforrásokkal könnyebb egy új ismert rendszer karbantartása 
• A helyi csapat készítheti az applikációt amihez támogatást tud adni 
• Előkészíthető 

 
 

Hátrányok: 
• A teljes átállás nagy rizikóval jár a szűkös állásidő miatt (nagyleállás 

alatt kell kivitelezni) 
• Sikertelenség esetén nincs lehetőség tompítani a hatást (a visszaállás 

nagyon nehéz) 
• Ha most kezdenénk akkor is késő lenne /2015. szeptember/ 
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  DCS kiválasztása – Csere!!..???? 

 A teljes csere mellett döntöttünk. 
 A versenyeztetés szűkítésre került a BC-nél használt DCS beszállítókra 

(Yokogawa, Emerson, Siemens). 
 
 2016. január: 2015.decemberében újabb I/O egységek hibásodtak meg. A 

BC megrendelte az új rendszert a Yokogawa-tól. 
 A PVC üzemben a nagyleállás július 21.-ével kezdődik 

 
 

 Tehát T-180 nap 
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  Indulás – „Apró” műszaki problémák 

 Fizikai hely ? 
- A jelenlegi DCS helységben gond van a klimatizálással 
 Leválasztunk egy részt és kialakítunk 2 új helységet (mérnöki, DCS 

helység) 
 

 Redundáns UPS ? 
- Szimpla az UPS a 2 rendszert nem biztos hogy elbírja 
 Redundáns kialakítás a BC standard, telepíteni kell +1 UPS-t 
 

 Alrendszerek biztonsággal csatolhatóak ? 
- A SIS rendszer jelenleg egy Modbus – S5 komm. átjáróval kapcsolódik a 

DCS-hez 
 Átkonfigurálással Modbus kommmunikáció segítségével a Yokogawa 

kapcsolódni tud a SIS-hez 
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  Indulás – „Nagy” műszaki problémák 

 Hol/hogyan csatlakozzunk a régi rendszerhez ? 
- Tudjuk / akarjuk használni a meglévő régi leválasztó rendszert, vagy 

kössünk át ~ 15000 eret a rendezőben ? 
 Ha megmarad a leválasztó rendszer az átállás sebessége megnő az 

elkötések lehetősége minimálisra csökken. 
 Konverziós panel használata mellett döntöttünk,  
így a hidat sem égettük fel magunk mögött. 
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  Indulás – „Nagy” műszaki problémák 

 Funkcionális leírás rendelkezésre áll? 
- Az 1996-os átalakítás kapcsán készített funkcionális leírás  
nem volt elérhető illetve az üzem véleménye szerint a meglévő 
részek nem aktualizáltak. 
- Az üzem szeretné, ha a HITACHI kódja kerülne  
visszafejtésre 
- Ilyen feltételekkel a határidő nem tartható 
 Az üzem egy időközben már nyugdíjba vonult kolléga segítségével 
előállítja a funkcionális leírásokat.  

 
 Fel tudunk készülni a visszaállásra/visszaszerelésre? 

- Mivel nagy a rizikó az átállás körül a projekt során olyan műszaki 
megoldások kellenek amik lehetővé teszik a visszaállást kudarc esetén. 

 A meglévő rendszert csak minimálisan bontottuk meg.  
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  Megvalósítás– Kritikus utak 

 A projekt időtartama. 
 

 Normál esetben kb. 1 év alatt lehet egy ilyen méretű feladatot 
végrehajtani, a rendelkezésre álló idő kevesebb mint 6 hónap 
volt 

 Az 1 év teljes dokumentáltság mellett vállalható 
 

 Párhuzamosítottuk a funkcionális leírás készítését (üzem) és az 
applikáció fejlesztését (FA), lépésenként haladva 

 Saját készítésű szoftverekkel sikerült kinyerni adatokat a 
meglévő rendszerből (pl. looplista, alarm szintek, skálák) 

 Sikerült a DCS fejlesztői szoftvereket/gépeket kevesebb mint 1 
hónap alatt leszállítania a Yokogawa-nak 

 A teljes rendszert szimulálni képes szoftver csomagnak hála a 
fejlesztés/tesztelés rögtön megkezdődhetett 



13 

  Megvalósítás– Kritikus utak 

 Üzemelés közbeni előrehaladás (feltétele a szállítások pontos 
ütemezése). 

 
 Az utolsó pillanatig üzemelnie kell a meglévő rendszernek (az 

átállásra 3 hét volt) 
 

 Időben tudnak a beszállítók szállítani (konverziós panelek) 
 
 Bontás nélkül sikerült az új DCS helységet leválasztani 

 
 A műszerszobában az új pultot átmeneti helyen helyeztük el (a 

2017-es nagyleállás során kerül a régi pult helyére) 
 A teljes DCS rendszer letelepítésre és beüzemelésre került már 

a nagyleállás előtt 1 hónappal 
 Minden rendszer kábel előkészítésre került (kb. 400 kábel volt a 

régi szekrények előtt kifektetve) 
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  Megvalósítás – Nehézségek / Válaszok 

 Határidők  
 Konverziós panel 
  DCS leszállítás, telepítés 
 

 Funkcionális leírás hiánya 
 Csak a következő lépést láttuk. Nem a teljes feladatot. 
 

 Applikáció készítés  
 Batch technológia 
 Eltérő standard (a 96-os átállás japán kivitelezéssel történt) 
 Az üzem kérése: Minden legyen olyan mint a HITACHI-n. 
 

 Humán erőforrások elosztása. 
 5 automatizálási mérnök  és 1 gyakornok folyamatosan ezen a 

projekten dolgozott  
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  Megvalósítás – Előszerelések 

Előszerelések = kompromisszum ! 
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  Beüzemelés – Döntés az átállásról 

Július 20.-án a leállás első napján a következő állapotban volt a 
projekt: 

• Új UPS letelepítve, bekapcsolva, új DCS fél oldala 
betáplálva 

• DCS beüzemelve (több heti teszt üzem után vagyunk) 
• Konverziós panelek előkészítve  
• Az applikációs program tesztjei biztatóak, de az utolsó 

batch lépések még fejlesztés alatt vannak. Így teljes 
tesztet nem lehet csinálni. 
 

Mivel sikerült olyan állapotot teremteni ahol a visszaút is 
rendelkezésre állt ezért az átállás mellett döntöttünk. 
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  Beüzemelés – Átszerelés 

 Az előszerelés előnyei. 
• A „panel” koncepció előnyei egyértelműen jelentkeztek. 
• 4 nap alatt az összes leválasztó „átkötésre” került az új DCS-re 

(~400 db) 
• Az első napi tesztek során kiderült, hogy minden panel típus 

 megfelelően működik. 
• Az esetleges „elkötések” gyorsan kiderültek, és 

hatékonyan/egyszerűen orvosolhatóak voltak. 
 

 DeltaV SIS Modbus kapcsolat sikeres áthelyezése. 
• A DeltaV-s FA kollégák hathatós segítsége mellett sikeres  
volt a meglévő SIS rendszer átkötése az új DCS-hez. 
 
 
Az első hét végére az összes I/O az új DCS-en volt. 



18 

  Beüzemelés – Átszerelés (ütemterv) 

Kiszerelő teljes átállás 4 nap alatt, 
a terv 7 nap volt !!! 
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  Beüzemelés – Átszerelés (képek) 
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  Beüzemelés – Átszerelés (képek) 
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  Beüzemelés – Tesztek 

 A jó I/O listának hála, gyors vonal és sikeres működtetés próbák. 
 
 Kevesebb mint 1%-nyi I/O-t kellett a terepről visszafejteni a 

pontosításhoz.  
 

 Az eszköz tipikusok (motor, szelep, mérés) sokat segítettek.  
 

 Az üzem hathatós részvétele lehetővé tette a 2 műszakos próbákat. 
 
 A korai DCS telepítésnek köszönhetően az operátorok már a 

beüzemelésnél jól kezelték a rendszert. 
 

 
Kb. 10 nap alatt végeztünk az eszközpróbákkal. 
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  Beüzemelés – Szekvencia/Logika teszt 

 Száraz próba minimális. Csak kisebb egységek próbájára volt 
lehetőség. 
 

 „Gyengített” sarzs., majd éles teszt töltés az első klávon 
 A funkcionális leírás hiányosságai, pontatlanságai csak ekkor 

jelentkeztek. 
 A hajrára elfáradt a csapat pedig ekkor kellett a legjobban 

koncentrálni. 
 

 Teszt – módosítás – teszt , közben az időhiány miatt a „sokszorosítás” 
is elindult. 
 3 műszakban folyamatosan teszteltünk és módosítottunk 

 
 A UNIT rendszer előnyei vs. Hátrányai 

Az utolsó és egyben legnagyobb akadály! 
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  Üzemindulás – 08.15. 

2 nap csúszással az üzem megkezdte a termelést és folyamatosan terhelt 
fel a 8 klávos üzemig… 

 

… az FA folyamatosan optimalizálja a rendszer elemeit szorosan 
együttműködve az üzemi kollégákkal. 

 


	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia
	15. dia
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	19. dia
	20. dia
	21. dia
	22. dia
	23. dia

