
                 web: www.votum.ua 
ААВВТТООММААТТИИЗЗООВВААННІІ  ССИИССТТЕЕММИИ  ККЕЕРРУУВВААННННЯЯ  

ППРРООЕЕККТТИИ  ТТАА  ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  
Головний офіс:   вул.Грушевського, 38/2,    м. Івано-Франківськ, 76018  Підрозділ проектування: тел/факс: +38 (0342) 711490, 711489, тел: 711491, e-mail: engineering@votum.ua 
тел: +38 (0342) 527400, факс: +38 (0342) 527542, e-mail: office@votum.ua         Підрозділ виробництва: тел: +38 (0342) 523124, +38 (0342) 523020, e-mail: production@votum.ua 

 

 
Автоматизована система керування технологічним процесом установки  
осушення газу Богородчанського ПСГ на базі PCS7 фірми SIEMENS  

(смт.Богородчани, Івано-Франківська обл, Україна) 
Грудень 2009 

Система призначена для автоматичного контролювання, керування технологічним процесом та 
захисту обладнання всієї установки осушення газу УОГ на Богородчанському ПСГ (підземне сховище 
газу), включно з блоками  регенерації ДЕГ 12,5 і 6 м3/год типу БЛ-1/А1 розробки ТзОВ "Гарантія". 

Критеріями керування даної ситеми є забезпечення точки роси газу по волозі на період його 
відбору зі сховища на рівні мінус 5°С при тиску 5.5МПа та заданої концентрації регенерованого ДЕГ. 

Технологічним об’єктом керування є установка осушення газу, як складова Богородчанського 
ПСГ, яка призначена для осушення природного газу від вологи під час відбору газу зі сховища. Процес 
осушення газу проводиться методом абсорбції вологи (води) концентрованим диетиленгліколем (ДЕГ) в 
абсорберах. Максимальна продуктивність УОГ скдадає 50 млн.м3 газу за добу при тиску 7,5 Мпа. 

 Схема структурна комплексу технічних засобів 

 
Система реалізована  на базі PCS7 версії 7.1 фірми SIEMENS. 
До нижнього рівня відносяться давачі технологічних параметрів та виконавчі механізми 

(регулюючі, відсічні клапани, частотні перетворювачі, блок керування пальником та ін.). 
До середнього рівня відносяться програмно-технічні засоби контролю і керування на базі 

програмованого логічного контролера SІMATІC типу S7-400 зі станціями розподіленого вводу/виводу 
ET200M. Вони розміщаються в шафах керування одностороннього обслуговування, при цьому ПЛК 
розміщається в окремій шафі. За захищеністю від впливів оточуючого середовища шафи пилеволого- 
захищені, зі ступенем захисту не меншим ніж ІР54 за ГОСТ14254. 

До верхнього рівня ("інтерфейс людина – машина") відносяться дві операторські станції ОС, 
виконані на базі промислового комп’ютера SIMATIC Rack PC PC547B. 
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Функції системи: 
§ збір інформації та централізований контроль основних технологічних параметрів; 
§ контроль стану електропривідного обладнання і сигналізація; 
§ дистанційне, блоковане та місцеве керування електроприводами технологічного обладнання; 
§ програмно-логічне керування (при автоматичному захисті обладнання згідно з технологічним 

регламентом); 
§ оповіщення персоналу про порушення режиму роботи; 
§ автоматична стабілізація технологічних параметрів на заданих оптимальних рівнях з 

використанням стандартних ПІД-алгоритмів і частотно-регульованих електроприводів; 
§ автоматичний постійний контроль дієздатності основних блоків і пристроїв АСК ТП; 
§ виконання процедур обміну інформацією з диспетчерським пунктом в режимі реального часу 

або за запитом. 
 

   
 

Мнемосхеми 
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