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Formáli 
Ég starfa sem rafvirki hjá Meitli – Gt tækni og hef sinnt viðhaldi og bakvöktum fyrir Elkem Ísland ehf. seinustu 12 ár. Ástæðan fyrir því að þetta verkefni varð fyrir valinu er sú að áhugi kviknaði við nám í Háskólanum í Reykjavík til að geta skapað stýringar og skjámyndir, því hentaði það mjög vel að taka verkefni fyrir sem tengdist minni vinnu. Meitill – Gt tækni hefur í gegnum tíðina sérhæft sig í viðhaldi á stóriðju eins og Elkem Ísland.  Ég vil þakka öllum sem studdu mig við vinnu á þessu verkefni en sérstakar þakkir fá:  Fjölskyldan mín fyrir þolinmæði. Leiðbeinandi minn, Jón Brandsson. Friðrik Rúnar Halldórsson, rafmagnstæknifræðingur hjá Raftákni. Brynjólfur Sæmundsson, rafvirki hjá Elkem Ísland ehf. Friðrik Veigar Guðjónsson, rafiðnfræðingur og yfirmaður hjá Meitli – Gt tækni.  
Um verksmiðjuna 
Í verksmiðju Elkem Ísland ehf. er framleitt kísiljárn allan sólarhringinn, allt árið um kring og er því mikið viðhald á búnaði eftir því.   

 Mynd 1 Ljósbogaofn 
   Elkem hefur þrjá ljósboga ofna, reknir á 36 – 47 MW álagi, sem notaðir eru til að framleiða kísiljárn sem er svo selt til íblöndunar í stáliðnaðinum. Til að framleiða kísilmálm (FeSi) eru notuð hráefni eins og kvars, járn, ál, kol, timburkurl og kalsíum, þau eru blönduð saman og hituð upp í 2000°C. Til að ná þessu hitastigi eru notuð Soderberg rafskaut, mjög hár straumur er á þeim og er myndað ljósboga til þess að hráefnin bráðni svo út komi kísiljárn (FeSi), aukaafurð frá þessu ferli er kísilryk.  
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Ofnarnir eru stórir og eru tvær hæðir í kringum þá, á fyrstu hæð er málminum tappað af ofninum og á annari hæð, svokallaðri skörungshæð, flytjast hráefnin inn í ofnana og er notaður rafdrifinn bíll með löngum skörung á, svokallaður skörungsbíll, til þess að dreifa rétt úr hráefnunum.   
Kísilryk 

 Mynd 2 Reykhreinsivirki 
   Reykafsog er yfir ofni og töppunarholum, með kraftmiklum viftum er reykurinn sogaður í gegnum kælivirki til að kæla kísilryk og gas sem er svo leitt í gegnum reykhreinsivirki. Kísilrykið, sem er aukaafurð frá framleiðslu kísiljárns, er hreinsað úr reyknum með síupokum og er það svo losað úr pokunum á sjálfvirkan hátt og flutt í geyma, því er svo pakkað í sekki og selt til viðskiptavina. Kísilrykið er meðal annars notað í sements og steypuframleiðslu. Áður fyrr innihélt allt sement, sem Sementsverksmiðja ríkisins framleiddi, 5-7% kísilryk. Rykið kemur í veg fyrir alkalíl-kísil þennslu í steypu, sem getur valdið miklum skemmdum í steinsteyptum mannvirkjum. Þungt ryk er notað í sementsblöndur og sent um allan heim en létt ryk fer einungis til Japans þar sem það er notað í þakskífur. Tvær gerðir eru af ryki og er það flokkað eftir léttu ryki og þungu ryki, þetta er þó sama rykið. Blásið er lofti í botninn á síló þar sem ryk er geymt, ef horft er ofan í síló er það svipað og að horfa á vatn sjóða, ef framleiða á létt ryk er takmarkað hversu miklu lofti er blásið undir síló. Því meira loft sem blásið er undir síló því betur raða rykagnirnar sér.  Létt ryk er um það bil 500 gr/L og þungt ryk frá 620 – 700 gr/L. Þetta lokaverkefni snýst um að endurhanna stýringu fyrir ryksekkjunarvél sem sekkjar þessu kísilryki í litla eða stóra sekki. 
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 Mynd 3 dæmi um þéttleika kísilryks 
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Inngangur: 
Tilgangur þessa verkefnis er að endurhanna stýringu og gera skjámynd fyrir kerfi sem tekur ryk frá framleiðslu og setur það á misstóra sekki. Til þess verður notuð Siemens iðntölva (CPU 1512SP F-1 PN).  

 Mynd 4 uppsetning á iðntölvu 
  Rykið hefur þegar verið flokkað eftir þéttleika þess (þungt og létt ryk) og er því skipt á milli tveggja sílóa. Rykið fer svo frá öðru hvoru sílói ofan í vigtarsíló sem er með áfyllingarstút fyrir sekkina, þegar vigtin gefur merki um að síló sé tómt fer áfyllingarstútur upp svo hægt sé að loka sekknum. Notandi gefur merki með aðgerðarhnappi þegar hann er búinn að loka sekknum og keðjuband keyrir þá sekknum yfir lyftuborð sem lyftir undir sekkinn þar til það er búið að losa hann frá krókunum sem halda honum. Notandi gefur aftur merki með aðgerðarhnappi og lyftuborðið keyrir niður í grunnstöðu og færiband á því fer að stað og keyrir sekk á næsta færiband, þar bíður hann þar til næsti sekkur kemur. Færiböndin eru þrjú og gengur kerfið svona þar til fyrsti sekkur nær út í enda á þriðja færibandinu, þá fer kerfið í biðstöðu þar til tæmt hefur verið af færiböndum.    
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Skjámyndirnar munu nýtast bæði fyrir notendur sem og viðhaldsfólk til að hægt sé að flýta fyrir framleiðslu annars vegar og til þess að bilanagreina þau vandamál sem komið geta upp hins vegar. Í þessu verkefni er notast við forritunar hugbúnað frá Siemens sem heitir TIA Portal V14. Notað er CPU 1512SP F-1 PN, 2. inngangseiningar DI16x24VDC, 2. útgangseiningar DQ 16x24VDC, 1. „analog“ útgangseining AQ 2XI og SIWAREX WP321 vigtareining. Snertiskjárinn sem varð fyrir valinu er KTP1200 Basic PN. Á honum verður hægt að fylgjast með ferlinu, sjá teljara sem telur hversu mörgum sekkjum búið sé að pakka en einnig verður hægt að sjá hvort búnaður sé dottinn út á yfirálagi eða hvort skilrofi sé rofinn, sem hjálpar mikið til að bilanagreina búnaðinn.  

 Mynd 5 snertiskjár  KTP1200 Basic 
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Kostnaður Kostnaður á búnaði við skipta út stýrivél og bæta við snertiskjá er 765.466 kr með virðisaukaskatt  

 Mynd 6 kostnaðaráætlun 
Eldra kerfi 
Iðntölvan sem stjórnar sekkjunarvél í dag er af gerðinni Modicon TSX Premium frá Telemecanique og er stýringin fyrir hana forrituð á hugbúnaðinum Unity Pro frá Shneider Electric.  

 Mynd 7 eldri iðntölva  Modicon TSX Premium 
 

Hjá Elkem Ísland ehf. hafa verið notaðar margskonar og misgamlar iðntölvur, sumar reynast mjög vel og  endast lengi en aðrar endast kannski í skemmri tíma. Eins og fram hefur komið þá er mjög slítandi ryk og miklar hitasveiflur innan um veggi verksmiðjunnar. Komið hafa upp vandamál þar sem plastið í sökklum sumra þessara iðntölva hafa einfaldlega ekki þolað þetta álag, sem hefur orðið til þess að þeir springa og brotna við minnstu snertingu. 



9  

 Tengingar vandamál geta komið upp þegar gömlum tölvum með iðntölvuforritum er skipt út fyrir nýrri tölvur, vandamálið liggur í því að hin ýmsu millistykki eru notuð til þess að tengja á mill nýju tölvunnar og iðntölvunnar, millistykkin geta valdið samskiptaörðugleikum. Í dag leitast tæknideild Elkem Ísland ehf. að nota „ethernet“ tengingu sem samskiptamáta til að tengja tölvurnar saman Ef upp koma rekstrarvandamál eða bilanir sem valda því að einn af ljósbogaofnunum dettur út, sökum þess hve stórt álag einn ofn er á veitunni, geta myndast truflanir á netinu sem svo getur valdið því að það myndast spennuhnykkur sem getur eyðilagt iðntölvu, inngangs- eða útgangs einingar sem og spennugjafann. Í dag er stefnan sú að skipta út á öllum mismunandi gerðum af vélum og hafa tölvurnar einungis frá einum framleiðanda (Siemens). Það er betra að halda birgðum frá einum framleiðenda í stað margra og þekking á forritunarumhverfinu skiptir miklu máli innan veggja Elkem Ísland ehf. Einnig mun notkun á Marel vigtarhaus (M series 2200) vera hætt og  í staðinn verður frekar farið í að nota Siemens vigtareiningu.  

 Mynd 8 Marel vigtarhaus 
 Kostir þess að nota Siemens Siwarex vigtareiningu í stað Marel vigtarhauss er að það 
sparar bæði pláss og lagnavinnu, minni hætta er á að samskiptaörðugleikar komi upp og mun 
þetta einfalda uppsetningu á kerfinu. Þ.e.a.s. minnkar flækjustig og auðveldar það að sækja 
vigtartölu. 
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Tölvubúnaðurinn er ekki eini búnaðurinn sem eldist hratt hjá Elkem, en hnappar eldast einnig mjög hratt.  

 Mynd 9 Hnappaspjald 
 Gúmmí í kringum hnappa þreytist hratt, eins og sést á mynd 9 að ofan. Það sést vel að nú þegar er búið að skipta um nokkra hnappa, einnig sest rykið á snertu í rofum þessara hnappa sem getur valdið því að þeir leiði ekki lengur þar sem rykið er einangrandi. Snertiskjár myndi því minnka viðhald töluvert, þó auðvitað þyrfti að vera eitthvað af hnöppum með nýrri stýringu þá yrðu þeir talsvert færri. Hægt er að halda snertiskjám meira heilum með því að notast við sérstakan penna með gúmmíhettu sem notaður er fyrir snertingu á skjánum í stað þess að nota fingur eða hanska, það minnkar líkur á rispum eða skemmdum á skjá.  

 Mynd 10 Sérstakur penni fyrir snertiskjá 
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Kerfislýsing 
Kerfið byrjar á tveimur tönkum, einn með léttu ryki og annar með þungu, undir þeim er sitthvor spjaldlokinn sem stýrðir eru frá „analog“ útgangi á iðnölvu og frá þeim báðum liggur rör að áfyllingarsílói með vigt. Mötunin frá þeim er í gegnum spjaldloka sem stýrður er með vigt útfrá „analog“ gildi. Þegar um það bil 100 kg eru eftir í uppvigtun fer lokinn úr 100% opnun niður í 30% opnun til að hægja á rykinu svo vigtin yfirskjóti ekki vigtartölunni. Þegar uppvigtun er náð, þarf notandi að hafa fest sekk á upphengikróka á keðjubandi undir áfyllingarstút sem keyrir niður í áfyllingarstöðu, þá leyfir notandi áfyllingu og rykið flyst niður í sekkinn. Til að auðvelda tæmingu á vigtarsíló, þá fer „vibrator“ og afsog við síló í gang, einnig er skotkarl á síló sem fer í gang til að skjóta í síló. Áður en áfylling hefst fer blásari í gang til að fylla út í sekkinn, og þegar áfylling er hafinn fer hristiborð í gang undir poka til að rykið flytjist jafnt niður í sekkinn.  

 Mynd 11 skref fyrir áfyllingu 
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 Mynd 12 hluti af gangsetninga ferli í skrefi 5 
Mynd 12 sýnir skilyrði til að virkja útgang, sem dæmi, fyrir tjakk á áfyllingarstút svo hann fari upp. Annað hvort handstýring að vera virk til að hægt sé að hreyfa hann eða skref 5 virkt. 
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 Mynd 13 Yfirlit af búnaði 
Þegar áfyllingu er lokið fer áfyllingarstútur upp, notandi heimilar keyrslu með aðgerðarhnappi við keðjuband, sem flytur sekkinn yfir lyftuborð.  

 Mynd 14 Skilyrði fyrir keðjuband 
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Lyftuborðið er bæði lyfta og færiband, notandi losar sekkinn og heimilar lyftuborðinu að fara niður í grunnstöðu. Þegar grunnstöðu er náð ræsir stýring færiband á lyftuborði sem keyrir sekkinn inn á færiband 1, sekkurinn keyrir inn á færibandið og stöðvast þegar hann hefur farið fram hjá fyrsta skynjara (FB1B1) á færibandi 1 þar til sekkjað hefur verið í næsta sekk og gengur kerfið þannig koll af kolli þangað til fyrsti sekkur kemur að endastöð á færibandi 3 og eru þá færibönd 1,2 og 3 full og notandi getur byrjað að keyra sekkjum inn í flutningsgám. Þegar einn poki er sóttur af færibandi 3 fara færiböndin þrjú í gang og stöðvast þau aftur við endastöð á færibandi 3.  

 
Mynd 15 dæmi þegar sekkur keyrir fram hjá skynjara 

 
Hönnun 
Þegar endurhönnun byrjar á kerfi sem þessu, þarf að taka til athugunar hvernig kerfið virkar og hanna með það í huga að auðvelt sé skipta út búnaði, mótorum og þess háttar, eða breyta honum án þess að þurfa að gera miklar breytingar á stýringu.  Tia portal útgáfa 14  býður upp á að hanna stýringar á þremur mismunandi forritunartungumálum á S7-1500 iðntölvunni, Ladder (LAD), Function Block Diagram (FBD) og Structured Control Language (SCL). Þessi stýring var hönnuð í FBD þar sem hönnuður vildi öðlast reynslu í að nota það forritunartungumál. Svokallaðar blokkir eru notaðar til að búa til stýringar, þær helstu eru OB (Organization Block), FC (Function), FB (Function Block) og DB (Data Block). Allar þessar blokkir munu vera notaðar í stýringunni. Tvær OB blokkir eru notaðar í þessari stýringu Main (OB1) og og svo Cyclic Interrupt (OB30). OB1 er blokk sem alltaf er í vinnslu og keyrir hún allar aðrar undirblokkir sem settar eru inn í hana í ákveðinni keyrsluröð en hægt er að hafa margar OB blokkir. Svo er Cyclic Interrupt (OB30), fyrir vigtina, sem keyrir á 100 millisekúndna fresti.  
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 Mynd 16 OB1 
 Það sem fer inn á Main (OB1) er 1. Skilarofar og neyðarstopp (FC3), blokkin sem er alltaf í keyrslu og keyrir allar stýringablokkir og ákveður keyrsluröð á þeim., 2. Stýring fyrir áfyllingu (FC1) og 3. Færibönd (FC4). Inn á Cyclic Interrupt fer vigtar „function“, Vigt_CMD_Handling (FC1) og Vigtun (FC5).  

 Mynd 17 Program blocks 
Eftir að fylgst var með eldri stýringu á sekkjunarvél og athugað hvernig virknin væri, var gert fasarit sem hjálpar til við að gera stýringu. Því næst var hugað að inngöngum og útgöngum, til dæmis skilrofar, skynjarar, mótorar eða spjaldlokar.   Inngangar og útgangar eru túlkaðir sem áþreifanlegir eða mælanlegir inngangar og útgangar. Inngangarnir eru flestir frá skynjurum en þó eru nokkrir hnappar og neyðarstopp sem inngangar, ástæðan fyrir því er sú að flestar aðgerðir eru gerðar á snertiskjá og eru þær gerðar í gegnum „memory“ breytur, en það eru breytur sem búnar eru til inn í stýringu til halda skilyrðum í stýringunni, sem tengdar eru frá snertiskjá í iðntölvu.  
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 Skilrofar eru notaðir í kraftrás mótors svo ekki sé hægt að gangsetja hann ef unnið er við viðhald á honum, aukasnerta er í skilrofanum sem tengd er við inngang á iðntölvu sem hamlar stýringu við að halda áfram, sama er gert við yfirálagsvörn mótorsins.   

 Mynd 18 skilrofar og yfirálagsvarnir 
 Mynd 18 sýnir hvernig inngangsmerki yfirálagsvarna og skilrofa eru forrituð við sitthvort AND hliðið sem tengjast við OR hlið sem setur inn Set liða. Ef reynt er að ræsa stýringu þurfa allir skilrofa- og yfirálags inngangar að vera án merkis, það er hluti að startskilyrðum stýringarinnar. Stýringin mun stoppa ef einn af þessum inngöngum verður virkur. Nöfnin á inngöngunum eru styttingar á heitum á mótorum, til dæmis er OL_FB1 stytting á Overload færiband 1 sem hefur inngang %I5.0 og SK_FB1 er skilrofi færiband 1 sem hefur inngang %I4.0.  
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 Mynd 19 skilyrði fyrir skref 1 
  Í sömu Function er einnig neyðarstopps breyta sem mun stoppa stýringu sama hvar hún er stödd til þess að halda notendum og búnaði öruggum.  
Fasarit Að gera fasarit hjálpar hönnuði að halda utan um stýringu og gera grein fyrir ferlinu sem á sér stað. Hér var stuðst við fasarit fyrir áfyllingu en ekki þótti ástæða til að gera fasarit fyrir færibönd.  Fasi 0  Startskilyrði – Keðjuband staða 1 – Færiband ekki fullt Fasi 1  Val á efni (létt eða þungt) Fasi 2.10  Létt efni valið – síló létt – uppvigtun Fasi 2.11  Val á litlum sekk Fasi 2.12  Val á stórum sekk Fasi 2.13  Uppvigtun á léttu ryki hefst Fasi 2.20  Þungt efni valið Fasi 2.21  Uppvigtun á þungu ryki hefst Fasi 3  Kónn niður – Hristiborð upp Fasi 4  Uppvigtun lokið – Áfylling leyfð Fasi 5  Opnað fyrir áfyllingu – víbrari í gang – Hristiborð hristir Fasi 6  Áfyllingu lokið (vigt sýnir c.a. 0kg) Keðjuband í gang Fasi 7  Keðjuband staða 2 – lyftuborð upp Fasi 8  Lyftuborð niður leyft af notanda Fasi 9  Lyftuborð keyrir poka á Færiband 1 – Færiband 1 í gang    
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 Mynd 20 fasaröð 
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Mótorblokk Til að flýta fyrir hönnun er hægt að búa til Function blokk sem hægt er að kalla mótorblokk í Tia Portal, hún er gerð úr Block Interface sem getur haft bæði innganga og útganga (InOut), þar hefur hún tengingu fyrir breytur bæði inn og út úr FC eða FB blokk. Hún er í rauninni sniðmát til þess að þurfa ekki að endurtaka sömu aðgerðir þegar unnið er með hluti eins og mótora, sem eru með svipuð skilyrði.  

 Mynd 21 Mótorblokk 
 Þó svo að allir mótorar hafi ekki sömu skilyrði, þarf ekki að uppfylla þau öll svo mótorblokkin virki. Blokkin sjálf lítur út fyrir að vera einföld en ef litið er inn í hana þá koma skilyrðin í ljós.  

  

 

Mynd 22 skilyrði fyrir mótorblokk 
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Á mynd 22 hér að ofan sést dæmi um hvernig skilyrði eru sett á blokkina, ef neyðarstopp er á eða skilrofi er úti, er ekki hægt að ræsa. Sömuleiðis ef ytri skilyrði, sem í þessu tilfelli eru færibönd, eru full, þá mun ekki vera hægt að ræsa.  Hægt væri að nota aðgerð sem heitir #Status_running_fwd og á skjá væri hægt að sýna í hvaða átt mótorinn er að keyra. Í þessari stýringu er eini mótorinn, sem keyrir í tvær áttir, keðjubandið, hinir mótorarnir keyra allir í eina átt. Þó er hægt að nota handstýringu til þess að keyra í tvær áttir, hugsunin á bakvið það er fyrir viðhald. Til dæmis gæti reim á færibandi verið ónýt, þá er gott að geta keyrt í sitthvora áttina.  
 
Siwarex WP321 Vigtareiningin notar 16 bæti í bæði inngangs og útgangs hluta örgjörva iðntölvunnar, sækja þarf sérstaka blokk sem heitir WP321DR_DB fyrir iðntölvuna.  

 Mynd 23 Siwarex WP321 vigtareining 
 Vigtareiningin tekur upplýsingar frá vigtarsellu sem hún umbreytir og sendir yfir í iðntölvuna. Til að iðntölvan lesi úr blokkinni er farið inn í „Block Interface“ á WP321DR blokkinni og náð í breytur úr s_IO_DATA>PROCESS_VAL_1. Vigtin er með svipaða blokk og mótorblokkin þar sem hún er  með breytur fyrir vigtina og er hún svo keyrð í gegnum OB30 (Cyclic Interrupt) því hún les oftar í gegnum hana eða á 100 milli sekúndna fresti, það þýðir að vigtunin verður nákvæmari.  

 Mynd 24 Breytur í vigtareiningu 
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 Stýringin (FC1) stjórnar því þegar uppvigtun á að hefjast og Siwarex vigtareiningin gefur merki frá vigtarsellu sem segir til um að síló sé tómt og gefur þá spjaldlokanum undir annað hvort sílóið merki um að opna fyrir flutning á ryki. Þegar skref 220 er virkt (sem er fyrir þungt ryk) setur það merki inn á MOVE breytu til að færa merki yfir í „analog“ inn á spjaldloka, sem á þá að opna spjaldloka í 100%. MOVE breytan er notuð aftur þegar 100 kíló eru eftir í uppvigtun, þá lokar hún spjaldlokanum niður í 30% op svo rykið renni hægar í gegn og lokar honum svo alveg þegar vigt er náð. Þungt efni í stóran sekk er 1200kg, létt efni í lítinn sekk er 600kg og létt efni í stórann sekk er 1180kg, þungt efni fer ekki í lítinn sekk.  

 Mynd 25 Vigtarstýring 
 

Snertiskjár 
Mögulegt er að framkvæma flestar aðgerðir á snertiskjá, eins og að hefja vinnuhring stýringar, velja efni, stærð á sekk og fylgjast með vigt en fyrir utan skjámynd verða nokkrir öryggishnappar við starfsstöðvar starfsmanns þegar hreyfanlegur búnaður má halda áfram. Snertiskjárinn er af gerðinni KPT1200 Basic PN.  
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Tenging á milli PLC og snertiskjá Tenging á milli iðntölvunar og snertiskjá er í gegnum „ethernet“ tengingu. Iðntölvan er með IP töluna 192.168.0.10 og snertiskjárinn er með IP töluna 192.168.0.11.  

 Mynd 26 tenging á milli PLC og HMI 
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Upphafsskjár Upphafsskjárinn er það sem notandi sér þegar skjár er ræstur. Þar er hægt að velja aðalvalmynd, handstýringu og aðvaranir. Einnig er hægt að nota F-takka til að skipta á milli þessara valmynda, F1 er upphafs valmynd, F2 er aðalvalmynd, F3 er valmynd handstýringu og F4 er valmynd aðvarana.  

 Mynd 27 upphafsskjár 
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Aðalvalmynd 

 Mynd 28 aðalvalmynd á snertiskjá 
 Á mynd 28 sést hvernig aðalvalmynd á snertiskjá er uppsett, fyrst er kerfið ræst, næst er valið annað hvort létt ryk eða þungt ryk, ef létt ryk er valið þarf að velja hvort það eigi að nota lítinn eða stóran sekk. Eftir að hafa valið er hægt að fylgjast með stýringunni frá byrjun til enda. Til að byrja með hefst uppvigtun, það sést á kassa, sem er við hliðin á segulloka, hvorn lokann er verið er að nota, ef hann er opinn er hann grænn sem það þýðir að uppvigtun er hafin, hægt er að fylgjast með vigt á snertiskjá þar sem sá gluggi sýnir gildi frá vigt í rauntíma. Sýndar eru stöður á hristiborði og lyftuborði með hringjum, stöðurnar eru neðsta staða, sem er grunnstaða, miðstaða er fyrir stóran sekk og efsta staða er fyrir lítinn sekk.  Ef ýtt er á hnapp sem tengdur er stýringu munu þeir vera með grænan bakgrunn sem þýðir að aðgerðin á bakvið eru virk, ef ýtt er á „stöðva kerfi“ eða „neyðarstopp“ munu þeir verða með rauðan bakgrunn. 
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 Mynd 29 Breytur fyrir hnappa 
 Til að hnappar virki eru búnar til „memory“ breytur í stýringu sem snertiskjár mun breyta úr 
gildi 0 yfir í 1 ef ýtt er á hnapp, til dæmis ef ýtt er á „þungt ryk“ hnapp þá mun hann verða 
grænn og biti fer úr 0 í 1. 

Á mynd 29 sést sá hluti af stýringunni þar sem létt eða þungt ryk er valið, þar sést 
„memory“ breytan fyrir snertiskjáinn og hefur breytan vistfangið %M0.5. 

 

 
Mynd 30 Val á efni 
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Handstýring Skjár 2 er fyrir handstýringu á búnaði. Þó notandi sé að handstýra búnaði er ekki að hægt að leyfa mannleg misstök og þarf að sjá til þess í handstýringu. Ef áfyllingarstútur er niðri má ekki keyra keðjuband vegna hættu á árekstri á milli þeirra tveggja. Ef lyftuborð er ekki í grunnstöðu má ekki keyra færiband ef sekkur skildi vera á því.   

 Mynd 31 handstýring 
 Handstýring er notuð vegna viðhalds á búnaði eða ef vandamál verða til í framleiðslu, til dæmis ef áfyllingarstútur stíflast og notandi þarf að handkeyra sekk í burtu til að losa stíflu. Einnig væri hægt að framkvæma fyllingu á sekk án sjálfvirkrar stýringar með handkeyrslu.  
Aðvaranir Skjár 3 er fyrir aðvaranir. Aðvörun verður virk ef inngangur fyrir skilrofa eða yfirálagsvörn fær merki, einnig kemur upp aðvörun ef neyðarstopp er á og ef færibönd eru full. Til þess að gefa snertiskjá merki um aðvörun þarf að búa til breytu í stýringu sem er annað hvort WORD breyta eða Int breyta. WORD breytan hefur 16 bita en Int breytan hefur 8 bita, notuð var WORD og hefur þá hver biti í einni WORD breytu merki fyrir aðvörun. 
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 Mynd 32 dæmi um WORD breytur 
 Næst þarf að gefa tengingu við Alarm hluta snertiskjásins, það er gert undir HMI alarms. Þar er aðvörunum gefin nöfn og hægt er að koma skilaboðum til notanda, gott er að hafa þau stutt og hnitmiðuð, til dæmis Skilrofi_FB1: „Skilrofi færiband 1 rofinn“.  

 Mynd 33 HMI alarms 
 Þá er kominn tenging fyrir aðvaranir á milli iðntölvu og snertiskjás, búin er til nýr skjár í snertiskjá og inn í hann er settur rammi sem heitir Alarm view, á honum koma upp aðvaranir með tímasetningu og dagsetningu. 
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 Mynd 34 Aðvaranir 

Niðurstaða 
Tilgangur þessa verkefnis var að forrita stýringu fyrir ryksekkjunarvél til að minnka viðhald og væri hægt að telja að það hafi tekist. Einnig var forritað snertiskjá sem ætlaður er til að auðvelda viðmót til að flýta fyrir viðhaldi á búnaði og svo notandi hafi allar upplýsingar fyrir framan sig. Kerfið var prufukeyrt í forriti sem heitir S7-PLCSIM Advanced V1.0. Snertiskjár og iðntölva virtust vinna vel saman og stýring leit út fyrir að virka vel. 
Umræða 
Hefði nemendaútgáfan af Tia Portal V14 boðið upp á stuðning við WinCC þá hefði verið notaður Comfort skjár í stað Basic, ástæðan er sú að einfaldara hefði verið að vinna á Comfort og skjámynd hefði litið betur út. Einnig hefði verið hægt að gera Faceplate fyrir mótorblock en það er sérstakur gluggi í skjá sem sýnir öll skilyrði á mótor á snertiskjá. Siwarex vigtareiningin fylgir sérstakt forrit sem heitir Siwatool til að stilla vigtareiningu úr tölvu, en það var ekki fyrir hendi í þessu verkefni.  
Samantekt 
Verkefnið var bæði krefjandi og lærdómsríkt og telur höfundur að reynsla sem hann öðlaðist eigi eftir nýtast vel í vinnu. Ástæðan fyrir því að Siemens Tia portal varð fyrir valinu er sú að ég hef nýlega lært á það forrit í RI PLC2003 í Háskólanum í Reykjavík. Einnig hefur tæknideild Elkem Ísland ehf. stefnt á það að færa sig yfir í Siemens iðntölvur. Eftir á að hyggja þá hentar Basic skjárinn þessu verkefni vel og er ódýrari, það að hann bjóði ekki upp á sömu möguleika gerði verkefnið þeim mun lærdómsríkara.    
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