Scope van project		

Proces besturing technologie voor biodiesel installatie in Amsterdam

Speciale eigenschappen Interfaces naar subsystemen inclusief tankenpark, ketels, water behandeling, etc.
Lokatie van plant

Amsterdam

Klant		

BDI - BioEnergy International AG

PROJECT KENMERKEN
aX Software

automationX
11 aXbatch-Units

aX Hardware

aXlink

aX Server

Redundant server systeem

aX Client

2 multi-monitor operator stations

I/O‘s

1,300 fysiek

Veld

25 frequentie omvormers
45 PA apparaten

Interfaces

Interfaces naar subsystemen inclusief tankenpark,
ketels, water behandeling, etc.

Proces beelden

1 functioneel overzicht
26 state-of-the-art gedetaileerde schermen met
2D/3D beelden en lagen technologie
10 overview screens

Additionele diensten Productie en materiaal statistieken en balans bladen
Trends
Journaals
Alarm management

ONZE PARTNER
BDI - BioEnergy International AG in Grambach bij Graz, Oostenrijk
is gespecialiseerd in proces technologie mbt hernieuwbare bronnen.
De planning en levering van installaties voor de productie van biodiesel uit plantaardige en dierlijke vetten en oliën is een belangrijke pijler
van het bedrijf. AutomationX levert de automatiseringstechniek voor
grote industriële biodiesel plants (6.000 tot 100.000 ton per jaar),
zoals kan worden gevonden in Bruck a.d. Leitha (A), Olomouc (CZ),
Malchin (D), Barcelona (E) en ook voor andere kleinere coöperatieve
plants. Een nieuwe opdracht voor AutomationX is de uitvoering van
de besturings technologie in een biodiesel installatie in Amsterdam.

aX Reference

BDI Amsterdam Process Control Technology

DE OPLOSSING

Vanwege de complexiteit van de plant, die gebruik maakt
van een combinatie van beproefde technologieën en nieuwe productie methoden, zijn de volgende belamgrijkste
eisen gesteld aan het besturings systeem:

De biodiesel plant in Amsterdam produceert biobrandstof
via een batch proces welke gebruik maakt van de aXbatch add-on. De aXbatch software is homogeen geïntegreerd in de automationX technologie.

►► Bediening door middel van een functioneel overzicht

Procesbeelden zijn eerst ontwikkeld gebruik makend van
gevisualiseerde 3D objecten, waarop dan de technische
processen zijn geprojecteerd.

►►

►►

►►
►►

van de hele plant;
Presentatie van de belangrijkste informatie helder,
gestruktureerd en op basis van plant delen. Weergave van gedetailleerde informatie en handmatige bediening indien nodig;
Object-geörienteerde configuratie voor een eenvoudige, intuïtieve representatie van de afhankelijke objecten;
Automatische forecast calculaties om het bedienend
team te ondersteunen;
Optimaal gebruik van wacht- en dodetijd om product
kwaliteit te verhogen.

Na gereedkoming van de besturingskasten in de fabriek
van AutomationX in Grambach, Oostenrijk en de uitvoering van de factory acceptance test (FAT), werd de hardware op lokatie in bedrijf gesteld.
Na opstarten van alle systeem groepen en het uitvoeren
van diagnose testen, werd het project succesvol afgesloten na een performance test run.
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