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Фірмою "ВОТУМ" впроваджена автоматизована система керування сировинним відділенням 
(АСК СВ) в частині процесу стабілізації хімічних і фізичних характеристик сировинної суміші, яка 
надходить на випал, що сприяє нормалізації утворення портландцементного клінкеру. 

 

В основі функціонування даної АСК лежить 
алгоритм, який здійснює процедуру розрахунку 
співвідношення всіх сировинних компонентів (зокрема, 
з урахуванням присадки до клінкеру золи вугілля і 
добавки шлаку в випалювальну піч) і процентного 
вмісту оксидів в сировинному шламі, який повинен 
задовольняти вимогам необхідного клінкероутворення в 
сенсі заданих його показників призначення, модулів: 
LSF (карбонатного), SR (силікатного) і AR 
(глиноземного). 

 
Загальний алгоритм роботи системи складається з наступних етапів: 

§ завантаження грубомеленого крейдосуглинкового шламу у великі бовтанки; 
§ приготування грубомеленого шламу у великих бовтанках; 

§ утворення тонкомеленого шламу; 
§ заповнення вертикальних шламових басейнів №3, №5,…,№10 тонкомеленим шламом; 

§ приготування коригуючого тонкомеленого шламу; 
§ порційне коригування сировинного шламу у вертикальних шламових басейнах; 

§ подача коригуючого глиняного шламу низького титру в обертові випалювальні печі 

В цілому АСК СВ виконує: 

§ розрахункові функції щодо визначення сировинних компонентів для приготування готового 
шламу; 

§ функції керування, які полягають у регулюванні (стабілізації) масових сировинних потоків та 
інших параметрів в основному за допомогою ПІД-алгоритмів регулювання, а також у логіко-
дискретному керуванні як однотактному (функції блокування при протиаварійному захисті), так 
і програмно-логічному керуванні групою обладнання за умови наявності відповідних алгоритмів. 

 
При цьому автоматизований режим реалізації керуючих функцій характеризується участю 

оператора у відпрацюванні (прийнятті) рішень шляхом "ручного" режиму, при якому програмно-
технічні засоби надають оперативному персоналу інформацію про стан технологічного об’єкта 
керування, а вибір і виконання регулюючих впливів виконує людина-оператор. 
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Апаратна частина складається із контролера S7-400 (CPU416-3) фірми SIEMENS, ET200M для 

шаф UVE, ЕТ200S для шаф МСС з необхідними модулями обробки дискретних і аналогових сигналів.  
Використано існуючий оптоволоконний зв’язок між відділенням сировинних млинів і 

приміщенням сервера відділення випалу. 
В якості сервера використано сервер відділення випалу. 

Програмна частина виконана на базі PCS7 версії 7.0, бібліотеки програмних модулів CEMAT 
версії 7.1 (Dyсkerhoff). 

Дві клієнтські станції, на базі комп’ютерів Rack IPC547C фірми SIEMENS, виконують функції: 
§ операторська станція - дії з оперативного керування електричним обладнанням 

(старт/стоп процесу приготування шламу, включення/виключення насосів, 
відкриття/закриття засувок, вибір робочої групи вертикальних басейнів і т.п.); 

§ лабораторна станція призначена для визначення необхідних співвідношень сировинних 
компонентів, періодичного внесення результатів лабораторних даних хімічного складу 
сировини і приготовленої порції шламу та контролю за дотриманням технологічного 
регламенту. 

Схема структурна комплексу технічних засобів 
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В результаті впровадження системи було досягнуто: 
§ підвищення оперативності та гнучкості провадження технологічного процесу; 
§ запобігання передаварійним ситуаціям і локалізація аварій у разі їх виникнення; 
§ підвищення ефективності та надійності використання технологічного обладнання; 
§ економія енергетичних і експлуатаційних ресурсів; 
§ підвищення рівня безпеки персоналу;  
§ покращення техніко-економічних показників в цілому та інші ефекти. 

Мнемосхеми 
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