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ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС АВОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ  

ДОЗУВАННЯ  

 

Розроблено лабораторний комплекс для проведення лабораторних робіт 

із дисципліни  ”Автоматизація періодичних технологічних процесів” із 
використанням сучасних програмно-технічних засобів автоматизації та 

новітніх комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

Ключові слова: дозування, програма керування, лабораторний стенд. 
 

Разработан лабораторный комплекс для проведения лабораторных ра-

бот по дисциплине "Автоматизация периодических технологичес-

ких процессов" с использованием современных программно-

технических средств автоматизации и новых компьютерно-

интегрированных технологий. 

Ключевые слова: дозирование, программа управления, лабораторный 

стенд. 
 

The laboratory complex for laboratory works on discipline "Automation of 

periodic processes," using modern software and hardware automation and 

advanced computer-integrated technologies. 

Keywords: dosage, program management, laboratory stand. 

  

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  універ-

ситету з 1997 р. веде підготовку фахівців за напрямом  „Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології”. Щорічно кафедра  випускає близько 

150 спеціалістів  і магістрів за спеціальністю “Автоматизоване управління 

технологічними процесами”.  

Особлива увага на кафедрі приділяється модернізації лабораторної бази 

для забезпечення навчального процесу. Добре розуміючи важливу роль прак-

тичних навиків у підготовці майбутніх фахівців, підвищенню їх конкурентної 

спроможності на ринку праці, співробітниками кафедри докладено значних 

зусиль для придбання сучасних програмно-технічних засобів автоматизації, 

інструментального програмного забезпечення та розробки   лабораторних 

стендів. Наступним етапом в цій роботі стала розробка лабораторного ком-
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плексу автоматизації процесів дозування. 

Дозування рідких та сипучих компонентів  є невід’ємною складовою час-

тиною багатьох технологічних процесів в хімічній, харчовій, будівельній і 

інших областях народного господарства. Установки  дозування є складними 

об’єктами автоматизації.  Ефективна автоматизація процесів  дозування  пот-

ребує  знань про властивості процесів дозування  як об’єктів автоматизації, 

характеристики  сучасних програмно-апаратних і технічних засобів автома-

тизації,  принципи автоматизації процесів дозування та алгоритми   їх про-

грамної реалізації. 

Ознайомитися і отримати навики роботи із сучасними технічними за-

собами автоматизації  і алгоритмами реалізації вагового та об’ємного дозу-

вання рідин студенти кафедри отримали  можливість завдяки впровадженню 

в навчальний процес нового лабораторного  комплексу   для виконання лабо-

раторних робіт з дисципліни ”Автоматизація періодичних технологічних 

процесів”. До складу лабораторного комплексу входить лабораторний стенд, 

персональний комп’ютер, засоби зв’язку програмованого логічного контро-

лера (ПЛК) з персональним комп’ютером (ПК) та пакети інструментального і 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

Функціональна схема автоматизації процесів дозування рідких компо-

нентів, реалізована комплексом,  наведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функціональна схема лабораторної установки 

1 – резервуар дозованих продуктів, 2 – електронна вага, 3 – приймальний резервуар 
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Системою автоматизації передбачено наступні режими роботи: 

• очікування; 

• програмування параметрів; 

• калібрування нуля шкали; 

• калібрування точної ваги; 

• грубе і точне дозування заданої маси продукту; 

• дозування компонентів за заданим рецептом. 

Автоматичному контролю підлягають: 

•  верхній та нижній рівні продукту; 

• контроль ваги дозованого продукту; 

• загальна маса дозованого продукту; 

• об’єм дозованого продукту. 

Автоматичне блокування процесу дозування виконується при: 

• наявності не вивантаженого продукту в ємності електронної ваги; 

• недостатньому рівні дозованих компонентів. 

Автоматична сигналізація здійснюється при: 

• досягненні верхнього аварійного рівня в завантажувальній ємності; 

• наявності не вивантаженого продукту в ємності електронної ваги. 

Для реалізації лабораторного комплексу кафедра взяла участь у   програмі 

“Університет”, який проводиться  фірмою СВ Альтера. У рамках цієї програ-

ми  комплекси сучасних засобів автоматизації і програмне забезпечення для 

навчальних лабораторій надається  фірмою СВ Альтера безкоштовно, за умо-

ви обґрунтування цільового використання обладнання. В межах даної про-

грами кафедрі надано:  

• програмований логічний контролер VIPA114-6BJ52; 

• модуль аналогових входів/виходів VIPA 234  1BD50; 

• кабель зв’язку VIPA950-0KB10; 

• програмне забезпечення  WinPLC7 для PC; 

• ліцензія для OPC-сервера; 

• витратомір серії DPM-1 G1/4 Аналог.вих. 0-20mA KOBOLD; 

• електромагнітні клапани прямої дії  D221 G1/4; 

• триканальний сигналізатор рівня САУ-М6 фірми ОВЕН; 

• Частотний перетворювач Altivar 31 

• інтерфейсні реле фірми Relpol 

• автоматичний  двополюсний вимикач серії TemDin.  

Лабораторний стенд використовується для виконання  лабораторних робіт 

”Дослідження процесів грубого і точного дозування” та ”Дослідження проце-

сів дозування за заданим рецептом”.   В лабораторних роботах студенти зна-

йомляться з алгоритмами грубого і точного дозування рідин ваговим і 

об’ємним методами, досліджують статичні і динамічні  характеристики авто-

матизованих систем, здійснюють автоматичне дозування компонентів за за-
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даним рецептом. Зовнішній вигляд лабораторного стенду зображено на     

рис. 2. 

 

Рис. 2. Лабораторної стенд автоматизації процесів  дозування рідин 

 

Структура автоматизованих систем трирівнева. В системі автоматизації 

нижнього рівня використовується програмований логічний контролер 

VIPA_100V, первинні перетворювачі та виконавчі механізми. Систему про-

міжного рівня складають інтерфейсні  засоби передачі інформації з нижнього 

рівня на верхній. В системі верхнього рівня  автоматизації лабораторної 

установки на персональному комп’ютері засобами SCADA системи реалізо-

вано супервізорне управління, візуалізацію процесів дозування та архівуван-

ня даних. В завданнях до лабораторних робіт передбачено ознайомлення з 

апаратними засобами наданими фірмою СВ Альтера, інструментальним про-

грамним забезпеченням контролера, комп’ютерними технологіями взаємодії 

програмного забезпечення ПЛК і АРМ, блок-схемами алгоритмів роботи 

управляючих програм. 

Програмне забезпечення. В процесі виконання роботи студенти освою-

ють всі етапи розробки  спеціалізованого програмного забезпечення для 

ПЛК, що реалізує функції автоматизованого управління процесами дозування 

в інструментальному середовищі WinPLC7, включаючи конфігурування апа-

ратних засобів, відлагодження, запуск та зупинку програм.  Знайомляться з 
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налаштуванням ОРС сервера та візуалізацією процесів  в SCADA системі 

Тrace Mode (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Мнемосхема процесу дозування рідин 

 

Лабораторний стенд дозування рідких компонентів може працювати в 

двох режимах роботи – автоматичному та ручному. На головному екрані ав-

томатизованого робочого місця (АРМ)  відображаються поточні режими ро-

боти та розташовано кнопку програмного перемикача режимів. Після переве-

дення роботи лабораторного стенду дозування рідких компонентів в автома-

тичний режим оператор має можливість змінити завдання маси першого та 

другого компонентів, за допомогою відповідних кнопок “Завдання”. По за-

мовчуванню завдання на дозування першого компонента складає 150 г, а дру-

гого - 200 г. Автоматичне дозування розпочинається після натиснення кнопки 

“Розпочати дозування”. Після цього відкривається перший клапан  і відбува-

ється вагове дозування компонента з бункера дозованих продуктів.  Одноча-

сно здійснюється індикація  маси дозованого компонента в реальному часі. 

Після закінчення дозування першого компонента дані з ПЛК про хід процесу 

дозування  передаються є на АРМ оператора, де відбувається їх графічне 

представлення у вигляді тренда. Далі згідно заданого рецепта відкривається 

другий клапан і до першого компоненту додається відповідна   маса  другого 

компоненту таким  чином, що  не  враховується  похибка  при дозуванні 
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першого компоненту. Після закінчення дозування двох компонентів відбува-

ється автоматичний злив готової суміші в приймальний резервуар. Перегля-

нути графіки зміни маси кожного з компонентів та загальне значення  зміни 

маси  в електронних вагах можна після натискання кнопки “Тренди зміни ма-

си” (рис. 4).  

  

 
Рис. 4. Тренди зміни маси рідин в процесі дозування 

 

 За трендами зміни маси компонентів у процесі дозування можна визначи-

ти зміну маси кожного компоненту в часі, тривалість та точність дозування.  

Алгоритм роботи програми в автоматичному режимі за заданим рецептом 

починається із масштабування змінної та перетворення масштабованого зна-

чення у фізичну величину. Далі програма запам’ятовує завдання на дозуван-

ня компонентів. Програма постійно перевіряє  надходження сигналу на поча-

ток дозування. Якщо така команда надійшла перевіряється умова при якій 

дозується перший компонент. Відповідно до неї змінюється стан 1-ого кла-

пана. Далі програма перевіряє умову дозування 2-ого компонента та здійснює 

керування станом 2-ого клапана. Після закінчення дозування обох компонен-

тів відраховується час записаний в таймері Т2, після якого запускається злив 

надозованої суміші у приймальну ємність. Про закінчення процесу зливу си-

гналізує зміна маси на дозаторі менше 25 грамів. При цьому програма відра-

ховує час необхідний для повного опорожнення ємності електронних ваг та 
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закриває клапан зливу. Після закриття клапану зливу програма готова до 

сприйняття нового завдання та відпрацювання нового циклу дозування в ав-

томатичному режимі (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 5. Блок-схема алгоритму роботи програми стенду дозування в автоматичному 

режимі при заданому рецепті 

 

В ручному режимі керування дозуючими клапанами та клапаном зливу 

відбувається за допомогою розташованих біля них кнопочних вимикачів. Ін-

дикація стану клапанів реалізована із використанням зміни кольору, динамі-

чних зображень та надписів.  

Робота має практичну цінність. Запропоновані технічні рішення і  алго-

ритми управління будуть використовуватися в дипломних та магістерських 

роботах, а також в проектах автоматизації технологічних процесів, що вико-

нуються  кафедрою.  
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