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Автоматизована система керування технологічним процесом ЗСУ (замірна 
сепараційна установка) на базі PCS7 та резервованого контролера підвищеної 

надійності та безпеки S7-400FH фірми SIEMENS на «Регал Петролеум Корпорейшн 
Лімітед» 

(с.Яхники, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Україна) 
Жовтень, 2013 

Система в цілому призначена для автоматизованого керування технологічним процесом 
модернізованої УКПГ (ЗСУ) згідно з технологічним регламентом і заданим техніко-економічним 
критерієм автоматизації. Вона в основному відповідає рівню локальних систем автоматики 
технологічних об’єктів ЗСУ основного і допоміжного виробничого призначення. 

Система виконує інформаційні, керуючі, регулюючі функції, які забезпечують надійну та 
безпечну експлуатацію технологічного обладнання. Функція системи  протиаварійного захисту 
передбачає виявлення аварійних ситуацій, повідомлення оперативному персоналу про порушення 
технологічного регламенту у вигляді світлової та звукової сигналізації, а також виконує дії щодо 
протиаварійного захисту. Для цього в системі застосована відмовостійка система підвищеної безпеки, 
яка гарантує переведення технологічної установки в безпечний стан. 

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  

резервованого контролера підвищеної надійності та безпеки S7-400FH зі станціями розподіленого 
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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 PC547D. 

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. 

   
Мнемосхеми 
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