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Anlæg: Inbicon anden generation Bio Ethanol

�Dong Energy besluttede at opskalere deres pilot
anlæg til et ”full scale test plant”, der skulle stå 
klar kort før COP15 i København. Deltagerne på 
klimakonferencen kunne således blive 
transporteret i biler drevet af anden generations 
Bio Ethanol.udveksling Bio Ethanol.

Engineering teams

�Dong Energy in-house Engineering i samarbejde 
med ”Siemens VSS Chemical ” og certificeret 
PCS7 specialist ”Taangberg Pro Consult” med 
flere.

Udfordring

�COP15 satte projektet under kraftigt tidspres; men 
en ”Top-down” tilgang via DCS platformen og det 
tilhørende ”multi-user engineering concept” betød, 
at anlægget akkurat blev klar til FNs internationale 
klimakonference i København.

Opbygning og vedligeholdelse af et procesanlæg

Inbicon anden generation Bio Ethanol

Dong Energy besluttede at opskalere deres pilot-
anlæg til et ”full scale test plant”, der skulle stå 
klar kort før COP15 i København. Deltagerne på 
klimakonferencen kunne således blive 
transporteret i biler drevet af anden generations 
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PCS7 Version Nummer: PCS7 v7.01 -

Idriftsættelse færdig: Nov. 2009 (COP 15)

System  fakta

ES OS Server AS
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Ex-Per Pro PA Web-Serv PCS7 Open
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house Engineering i samarbejde 
med ”Siemens VSS Chemical ” og certificeret 
PCS7 specialist ”Taangberg Pro Consult” med 

COP15 satte projektet under kraftigt tidspres; men 
down” tilgang via DCS platformen og det 

user engineering concept” betød, 
at anlægget akkurat blev klar til FNs internationale 



DCS versus PLC/SCADA – hvad skal man vælge 
Teknologimæssigt er forskellene mindre end lighederne

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

� Akronym Jungle
Der er mange forkortelser men hvad betyder de reelt?
Når det kommer til de anvendte teknologier, er der flere ligheder end forskelle.

� Først og fremmest skal kravene(kravspecifikation) til applikationen analyseres grundigt.
Karakteristik af proces versus diskret

� Dernæst er det vigtigt at være bevist om forventningerne til engineeringen
”Out-of-the-box functionality vs. roll

udveksling
”Out-of-the-box functionality vs. roll

� Traditionel afvejning af fordele og ulemper
Fordele og ulemper ved DCS & PLC baserede løsninger

� Fælles platform – målet
Hvad er fordelene

� DCS vs. PLC/SCADA eksempel med Siemens S7 / WinCC vs. PCS 7
Hvad er ens, hvad er forskelligt?
Fordele og ulemper
Ting man bør være opmærksom på

hvad skal man vælge 
Teknologimæssigt er forskellene mindre end lighederne

Der er mange forkortelser men hvad betyder de reelt?
Når det kommer til de anvendte teknologier, er der flere ligheder end forskelle.

Først og fremmest skal kravene(kravspecifikation) til applikationen analyseres grundigt.
Karakteristik af proces versus diskret

Dernæst er det vigtigt at være bevist om forventningerne til engineeringen
box functionality vs. roll-your-own”
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box functionality vs. roll-your-own”

Traditionel afvejning af fordele og ulemper
Fordele og ulemper ved DCS & PLC baserede løsninger

DCS vs. PLC/SCADA eksempel med Siemens S7 / WinCC vs. PCS 7

Ting man bør være opmærksom på



DCS versus PLC/SCADA 
Teknologimæssigt er forskellene mindre end lighederne
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DCS

Engineering

Network

Field Device
udveksling

PLC

Engineering

RTD, T/C, mA, etc.

24 Vdc, 120 Vac, etc.
Failsafe I/O

NetworkField Device

Teknologimæssigt er forskellene mindre end lighederne

Controller

Supervisory Control
Business Integration

I/O

HMI
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DCS versus PLC/SCADA 
Der er næsten ingen brancher som er enten eller
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PA orienteret automationsleverandør

FA orienteret automationsleverandør
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DCS versus PLC/SCADA 
Nøgle spørgsmål til bestemmelse af den bedst egnede platform

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

� Hvad producerer anlægget og hvordan?

� Hvad er værdien af produktet, og hvad koster utilsigtede produktionsstop?

� Hvad anses som “hjertet” i anlægget?

� Hvor vigtig er operatører?
udveksling

� Hvor vigtig er operatører?

� Systemkrav til hastighed, redundans, regulering, 

� Hvor stor en grad af brugertilpasning og specialløsning er ønskværdigt?

”Don’t leave it to your supplier(s) to 

Nøgle spørgsmål til bestemmelse af den bedst egnede platform

Hvad producerer anlægget og hvordan?

Hvad er værdien af produktet, og hvad koster utilsigtede produktionsstop?

Hvad anses som “hjertet” i anlægget?
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Systemkrav til hastighed, redundans, regulering, 

Hvor stor en grad af brugertilpasning og specialløsning er ønskværdigt?

(s) to assume they know what you want!”



DCS versus PLC/SCADA 
Afhænger i høj grad af valg af Engineeringsproces ”Top down”/”bottom up”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

� Programmering / konfiguration af individuelle 
komponenter � integration senere (“bottom

up”)

� Ønske om en brugerdefinerede platform til at 

Hvad er den ønskelige tilgang til anlægget Engineering?

udveksling � Ønske om en brugerdefinerede platform til at 
bygge videre på

� Behov for en løsning som er generisk, og 
således anvendelig til en bred variation af 
applikationer

PLC / SCADA

Afhænger i høj grad af valg af Engineeringsproces ”Top down”/”bottom up”

Programmering / konfiguration af individuelle 
bottom

Ønske om en brugerdefinerede platform til at 

� Up-front design af det komplette system før 
implementeringen påbegyndes (“top down

� Efterspørger signifikant “out-of-the-box
funktionalitet.

Hvad er den ønskelige tilgang til anlægget Engineering?
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Ønske om en brugerdefinerede platform til at 

Behov for en løsning som er generisk, og 
således anvendelig til en bred variation af 

funktionalitet.

� Systemet skal være designet til at lette 
Engineeringen af procesanlæg

� Anvendelse af prædefinerede og 
gennemtestede funktioner reducerer 
tidsforbruget

DCS



DCS versus PLC/SCADA 
DCS letter vejen til ”bulk engineering”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-
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Med kontrolmoduler og til dels udstyrsmoduler 
standardiseret som en integreret del af automations 
platformen er DCS ”klargjort” til bulk Engineering. 

� Klargør data i DCS miljøet (f.eks. PCS 7)

� Importer data fra DCS miljøet

� Overfør udstyrsmodulliste + signallisteudveksling

Mere effektiv  Engineering workflow, højere kvalitet / reduceret projekttid

� Overfør udstyrsmodulliste + signalliste

� Generering af instanser ud fra kontrolmodultyper og 
kontrolmodulliste

� Generering af anlægshierarki + signal og parameter
indstillinger ud fra de importerede lister

� Generering af hardware (decentral. I/O inklusiv kanal 
tildeling) fra signallisten

� Eksporter data til DCS miljøet

Med kontrolmoduler og til dels udstyrsmoduler 
standardiseret som en integreret del af automations 
platformen er DCS ”klargjort” til bulk Engineering. 
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Mere effektiv  Engineering workflow, højere kvalitet / reduceret projekttid

Generering af instanser ud fra kontrolmodultyper og 

Generering af anlægshierarki + signal og parameter-

Generering af hardware (decentral. I/O inklusiv kanal 



DCS versus PLC/SCADA 
Store fordele ved ”bulk Engineering” og ”Integrated Engineering”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion
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Informations-

udveksling

Process serial

Product

Level

yesterday

udveksling

time

Product

Process

Mechanical

Electrical

Automation

Store fordele ved ”bulk Engineering” og ”Integrated Engineering”

serial, shortened 
by tools parallel

today tomorrow
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Further optimization
by individual tools is widely exhausted

time time



Roller og ansvar i forbindelse med procesanlægs projekter og drift

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

Produkt / System-
kompetence

udveksling

Slut
kunde

Projekt

� Teknologi leder
� Worldwide Salg

og Service
� Bæredygtighed
� Høj kvalitet

� Managere
� Indkøbere
� Reparatører 
� Teknikere (IT, Aut. Etc.)
� Operatører 

R
o

ll
e
r

Roller og ansvar i forbindelse med procesanlægs projekter og drift

Løsning / Branche
kompetence
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KPIs

Løsning

� Improve Quality
� Increase Availability
� Raise Throughput 
� Increase Flexibility
� Ensure Security 

� Seamless Integration
� Increase Energy Efficiency
� Reduce Cost of Production
� Minimize Operating Costs
� Reduce Cost of Hardware

Projekt
K

ra
v

� Nærhed til kunden
� Fleksibel
� Effektiv
� Høj kvalitet



Større involvering fra IT kyndige.
Roller og ansvar i forbindelse med procesanlægs projekter og drift

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling

=> Tja…….  JA og NEJ!

Roller og ansvar i forbindelse med procesanlægs projekter og drift

Den stigende fokus på IT-sikkerhed 
sammen med den begyndende 
anvendelse af virtualisering (VM-
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anvendelse af virtualisering (VM-
Ware) og ”MES i cloud” m.m. 
betyder en stigende involvering af IT 
knowhow i automationsprojekter.

=> Tja…….  JA og NEJ!



Maintenance Station (med udgangspunkt i PCS7)
Integrated Plant Asset Management System (PAMS)

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

Online, Real-time Funktioner

� Tilstandsvisning af alle komponenter

� Melding ved skift af status (tilstand)

� Visning af diagnoseinformation fra PDM

� Oprettelse af vedligeholdelses anmodning
udveksling

� Oprettelse af vedligeholdelses anmodning

� Sporing af vedligeholdelse aktiviteter (status på anmodning)

“Plant asset management increases plant availability”

Fordele
� Homogen integration i SIMATIC PCS 7
� Automatisk oprettelse af alle ”Plant Asset Management” diagnosebilleder
� ”Maintenance Station” integreret i Operator Station eller som en dedikeret station
� Fælles visualisering (symboler, faceplates) af alle enheder (unified assets)
� Implementering af NAMURs anbefalinger NA 64 & NE 91

Maintenance Station (med udgangspunkt i PCS7)
Integrated Plant Asset Management System (PAMS)

Oprettelse af vedligeholdelses anmodning
Automation 

komponenter,

Anlægs
komponenter

høj
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Plant Asset Management

Performance Monitor
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Oprettelse af vedligeholdelses anmodning

Sporing af vedligeholdelse aktiviteter (status på anmodning) Enkelte
enheder

komponenter,
DCS, Netværk, …

Indsats og kompleksitet
lav

“Plant asset management increases plant availability”

Automatisk oprettelse af alle ”Plant Asset Management” diagnosebilleder
”Maintenance Station” integreret i Operator Station eller som en dedikeret station
Fælles visualisering (symboler, faceplates) af alle enheder (unified assets)
Implementering af NAMURs anbefalinger NA 64 & NE 91



Vedligeholdelse
Sikkerhedsopdatering af PC’er (med udgangspunkt i PCS7)

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

PCS 7 Support for MS Security Patches

� Det er tilrådeligt at overføre nye ”MS Security
Patches” så snart de er frigivet:

� Windows operativsystem

� Internet Explorer

� SQL Server

� Nye Security Patches testes straks for kombatibilitet 
med den sidste PCS7 version.udveksling

dokumenteret i Process Control System PCS 7
PCS 7 Security Concept

med den sidste PCS7 version.

� Test resultatet publiceres via internettet indenfor 2 
uger. 

� Anvendelse af ”Windows Server Update Services” 
anbefales som en del af en ”patch management 
strategi”.

Sikkerhedsopdatering af PC’er (med udgangspunkt i PCS7)

Nye Security Patches testes straks for kombatibilitet 
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Process Control System PCS 7
PCS 7 Security Concept

Test resultatet publiceres via internettet indenfor 2 

Anvendelse af ”Windows Server Update Services” 
anbefales som en del af en ”patch management 



Virusskannere bør anvendes som hjælp til at sikre DCS systemet

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

Virusskannere

� Bør placeres ved et ”adgangspunkt” (f.eks. Engineering 
Station) med henblik på at filtrere ind –og udgående trafik.

� Følgende virusskannere er godkendt til PCS7:

� Trend Micro Office Scan

� Symantec Norton Antivirus

� McAfee virusscanudveksling � McAfee virusscan

� Virusskannere må ikke have en negativ indflydelse på 
systemets ydelse.

� Frigivet for ”real time scan” (filtrering af indgående trafik er 
tilstrækkelig).

� Direkte scan (manual and periodisk scan af fil systemet) kun i 
forbindelse med vedligeholdelse (ikke online).

� Opdatering af ny antivirussoftware ikke tilladt not online.

Virusskannere bør anvendes som hjælp til at sikre DCS systemet

Bør placeres ved et ”adgangspunkt” (f.eks. Engineering 
og udgående trafik.
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Virusskannere må ikke have en negativ indflydelse på 

Frigivet for ”real time scan” (filtrering af indgående trafik er 

Direkte scan (manual and periodisk scan af fil systemet) kun i 

Opdatering af ny antivirussoftware ikke tilladt not online.



Vedligeholdelse
Levetider på anlægsdele

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

PA SR DR  <P.M300>

1-9 month 3 mon

PA: Product Announcement

SR: Sales Release

DR: Delivery Release
udveksling

Efter “PO: Phase Out Announcement” vil SIMATIC PCS 7 Hardware 
(reservedele / reparation) være tilgængelig I mindst 10 år; 
For Pc’er op til 5 år (mindst 3 år).

DR: Delivery Release

Motivation for modernisering:

• Hurtig innovationcyklus (Pc’er, Microsoft)

• DCS Innovation (nye funktioner)

PO <P.M400> PC PD

Min. 1 year 9 years
            5 years for PCs

PO: Phase Out Announcement

PC: Product Cancellation

PD: Product Discontinuation
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Efter “PO: Phase Out Announcement” vil SIMATIC PCS 7 Hardware 
(reservedele / reparation) være tilgængelig I mindst 10 år; 
For Pc’er op til 5 år (mindst 3 år).

PD: Product Discontinuation

Motivation for modernisering:

Hurtig innovationcyklus (Pc’er, Microsoft)



Vedligeholdelse
Opgradering ”Use Case 1”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling

Use case 1 (SW-upgrade packages) omkostningsspidser

Forældelses risiko

© Siemens AG 2013. All rights reserved.

Industry Sector

upgrade packages) omkostningsspidser (investerings budget)



Vedligeholdelse
Opgraderinger ”Use case 2”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling

Use case2 (SUS Reducerede omkostningsspidser for opgradering.
Årlige SUS* omkostninger (vedligeholdelsesbudget)
Fleksibillitet med hensyntil anvendelse af nye funktioner.

Forældelsesrisiko

* SUS: SoftwareUpdateService
© Siemens AG 2013. All rights reserved.
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Use case2 (SUS Reducerede omkostningsspidser for opgradering.
Årlige SUS* omkostninger (vedligeholdelsesbudget)
Fleksibillitet med hensyntil anvendelse af nye funktioner.



Vedligeholdelse
Opgradering ”Use Case 3”

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling

Use case 3 (*LCS-contract) Reducret levetidsomkostninger, forudsigelighed

Minimeret forældelsesrisiko SW
*LCS: LifeCycleService
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contract) Reducret levetidsomkostninger, forudsigelighed

Minimeret forældelsesrisiko SW-Support, spare parts, Service-Support



Informationsudveksling

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udveksling

� Udbredt anvendelse af internationalt accepterede 
standarder har minimeret problemer omkring 
informationsudveksling

� Men åbenheden har en pris!

udveksling

MES level

Control level

Field level

OpenPCS 7

Udbredt anvendelse af internationalt accepterede 
standarder har minimeret problemer omkring 
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SIMATIC PCS 7

OpenPCS 7

PROCESS FIELD BUS

OpenPCS 7

ERP

MES level

Control level

Field level



Informationsudveksling medfører uomgængeligt en IT

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling

Informationsudveksling medfører uomgængeligt en IT-sikkerhedsrisiko

© Siemens AG 2013. All rights reserved.

Industry Sector



Husk IT sikkerheden i hele anlæggets levetid

Roller & ansvar

DCS versus 

PLC/Scada

Introduktion

Vedligeholdelse

Informations-

udvekslingudveksling
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