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Загальні рекомендації 

 

Самостійне виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) є 

ефективним методом закріплення знань теоретичного курсу і 

сприяє набуттю умінь практичного використання знань у 

професійній діяльності майбутнього інженера. 

Розрахунково-графічна робота складається з трьох завдань. 

Метою їх виконання є створення документів, що розробляються при 

проектуванні АСУ технологічними процесами – технічного 

завдання, структурної схеми автоматичного регулювання та 

функціональної схем автоматизації об’єкта. 

Варіант завдання для виконання розрахунково-графічної 

роботи студент вибирає за двома останніми цифрами номера 

залікової книжки з Додатку 1, що розміщений на сервері кафедри: 

\\e-a\Stud_doc\4-k\Основи проектування СА\РГР\.  

Розрахунково-графічна робота оформляється на аркушах 

формату А4. При виконанні РГР рекомендується використовувати 

прикладні комп’ютерні програми, зокрема САПР "КОМПАС".  

 

 

Завдання на розрахунково-графічну роботу 
 

Завдання 1. Розробка технічного завдання на проектування 

системи автоматизації технологічного процесу 

Порядок виконання:  

1. Згідно з заданим варіантом вибрати функціональну схему 

автоматизації технологічного процесу з Додатку 1. 

2. Визначити структуру вихідних даних. 

3. Розробити технічне завдання на проектування системи 

автоматизації технологічного процесу. 

4. У відповідності зі стадіями проектування скласти вимоги до 

проектної документації. 

 

Приклад виконання завдання 1 

 

Задана функціональна схема автоматизації технологічного 

процесу очищення неорганічних стоків гальванічного виробництва, 

яка зображена на рис. 1. 
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Вихідні дані і матеріали для проектування 

 

1. Технологічна схема процесу очищення неорганічних стоків 

гальванічного виробництва з характеристиками обладнання, з 

трубопровідними комунікаціями і зазначенням реальних внутрішніх 

діаметрів, товщини стінок і матеріалів труб. 

2.  Карта технологічних параметрів задана у табл. 1. 

Таблиця 1 

Карта технологічних параметрів процесу 

№ 

з/п 
Назва параметра 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Номінальне 

значення 

1 
рН в трубі подачі неорганічних 

стоків до усереднювача 
од. 7 

2 рН в змішувачі першого ступеня од. 10 

3 рН в змішувачі другого ступеня од. 10 

4 Провідність очищеної води мкСм/см <20 

 

3.  Креслення цеху обпалення каучуку з розташуванням 

технологічного обладнання і трубопровідних комунікацій. 

4.  Креслення технологічного обладнання, на якому 

передбачається установка приладів  і засобів,  креслення щитів, 

пультів. 

5.  Будівельні креслення цеху обпалення каучуку для 

встановлення і розміщення технічних засобів автоматизації. 

6.  Схеми керування електродвигунами. 

7.  Схеми водопостачання із зазначенням діаметрів труб, 

витрати, тиску і температури води. 

8.  Схеми повітропостачання із зазначенням тиску, температури, 

вологості і запиленості повітря, наявності пристроїв очистки і 

сушки повітря. 

9.  Дані, які необхідні для розрахунку регулюючих органів, 

звужуючих пристроїв приведені в робочій документації. 

10. Функціональні ознаки проектованої системи автоматизації 

задані в табл. 2. 
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Таблиця 2 

 

Функціональні ознаки системи автоматизації 

№ 

з/п 

Обсяг 

автоматизації 

Назва 

параметра 

Ін
д
и
к
ац
ія

 

Р
еє
ст
р
ац
ія

 

С
и
гн
ал
із
ац
ія

 

Б
л
о
к
у
в
ан
н
я 

А
в
то
м
ат
и
ч
н
е 

р
ег
у
л
ю
в
ан
н
я 

1 

рН в трубі подачі 

неорганічних стоків до 

усереднювача 
⊕ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ 

2 
рН в змішувачі першого 

ступеня 
⊕ ⊕ ⊕ ⊗ ⊕ 

3 
рН в змішувачі другого 

ступеня 
⊕ ⊕ ⊕ ⊗ ⊕ 

4 Витрата очищеної води ⊕ ⊕ ⊗ ⊗ ⊗ 

5 Провідність очищеної води ⊕ ⊕ ⊕ ⊗ ⊗ 

6 
Рівень стічних вод в 

усереднювачі 
⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗ 

7 
Рівень в ємності очищеної 

води (4.11) 
⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗ 

8 
Рівень в ємності гідроксиду 

натрію 
⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗ 

 

11. Технічна документація типових проектів і проектних 

рішень. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник                                                  Генеральний директор 

підприємства-замовника                            підприємства-розробника  

ДП "Гальванік"             ЗАТ "Промавтоматика"  

 

___________ / П. І. Б. /                                        _________ / П. І. Б. /             

"___" _______ 20 ___ р.                                    "___" _______ 20 ___ р.                   

 

 

 

 

Автоматизована система управління процесом очищення 

неорганічних стоків ДП «Гальванік» 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  

НА СТВОРЕННЯ АСУТП 

 

А4517. ТЗ 521 

Введене в дію з "___" ______ 20 ___ р. 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                           ПОГОДЖЕНО: 

Виконавчий директор                                        Технічний директор                        

підприємства-замовника                                 проектної організації   

ДП "Гальванік"                                              ТзОВ "Проект-система"                     

____________ / П. І. Б. /                                     _________ / П. І. Б. /             

"___" _______ 20 ___ р.                                    "___" _______ 20 ___ р.                   

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                               ПОГОДЖЕНО: 

Головний інженер                                                                 Керівник 

підприємства-замовника                              територіального органу  

ДП "Гальванік"                           Держгірпромнагляду 

____________ / П. І. Б. /                                      _________ / П. І. Б. / 

"___" _______ 20 ___ р.                                    "___" _______ 20 ___ р.                   
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Загальні відомості 

 

Повна назва системи: 

Автоматизована система управління процесом очищення 

неорганічних стоків ДП «Гальванік» 

Коротка назва системи: 

АСУТП очищення неорганічних стоків, а в подальшому – Система. 

Шифр теми:  Код підприємства А4517. ТЗ 521 

Назва організацій Замовника, Розробника, Проектної 

організації та їх реквізити. 

 

Проектна організація: 

 

Назва організації: ТзОВ "Проект-система"  

Виконавчий директор: П. І. Б. 

тел.: ____________ 

факс: ___________ 

Керівник проекту: П. І. Б. 

тел.: ____________ 

 

Підприємство-розробник: 

 

Назва організації: ЗАТ "Промавтоматика" 

Генеральний директор: П. І. Б. 

тел.: ___________ 

факс: __________ 

Керівник проекту: П. І. Б. 

тел.: ___________ 

 

Підприємство-замовник: 

 

Назва організації: ДП "Гальванік" 

Керівник: ДП "Гальванік" 

тел..: __________ 

факс: __________ 

Керівник проекту:  П. І. Б. 

тел.: ___________ 
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Основа для розробки АСУТП.  Основою для розробки АСУТП 

є протокол рішення технічної наради від "___" ______ 20___ року, 

затвердженого генеральним директором підприємства, а також 

Договір на розробку Техноробочого проекту із                  

ЗАТ "Промавтоматика" № 854/10 від  "___" _______ 20___  року. 

В якості вихідних даних використані: 

• специфікація устаткування по договору на постачання 

устаткування ВСА-8142/5 від "___" _______ 20___  року; 

• проектна документація, виконана проектною організацією 

ТзОВ "Проект-система"; 

• ГОСТ 34.602-89 "Комплекс стандартів на автоматизовані 

системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи". 

 

Терміни виконання робіт: 

• Початок роботи – "___" _______ 20___  року. 

• Закінчення роботи – "___" _______ 20___  року. 

Джерела та порядок фінансування. Робота фінансується 

виключно замовником. 

Порядок оформлення та представлення Замовнику результатів 

роботи. Матеріали технічного проекту АСУТП в складі: 

1.  ГОСТ 32.201-89 «Види комплектність та позначення 

документів при створенні автоматизованих систем». 

2.  Перелік документації технічного проекту у 

відповідності з договором ВСА-8142/5. 

Розроблена система здається Замовнику у відповідності з: 

1.  ГОСТ 24.104-85 ЄСС АСУ «Автоматизовані системи 

управління. Загальні вимоги»,  

2.  ГОСТ 34.603-92 «Види випробувань автоматизованих 

систем». 

Стадії та етапи роботи повинні бути оформлені та представлені в 

наступному порядку: 

• документація технічного проекту приймається та 

утверджується Замовником через 1 місяць після початку робіт; 

• монтажні та пусконалагоджувальні роботи починаються 

через 1 місяць і закінчуються через 2 місяці після початку робіт; 

• завершення оформлюється Актом завершення пуско-

налагоджувальних робіт і представленням системи на 

випробувальний передгарантійний 72-годинний пробіг в 
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присутності спеціалістів Замовника та Розробника. Завершення 

попередніх випробувань оформляється Актом приймання в 

експлуатацію; 

• дослідна експлуатація тривалістю не менше 2-ох місяців 

завершується Актом вводу в постійну промислову експлуатацію 

через 4 місяці після початку роботи. 

Вимоги до системи управління та захисту, встановлені даним 

Технічним завданням, не повинні обмежувати розробку системи в 

пошуку і реалізації більш ефективних технічних та техніко-

економічних рішень. 

 

Призначення і мета створення системи 

 

Призначення системи. АСУТП призначена: 

• для цільового використання як завершеної системи під 

конкретний об’єкт автоматизації – підприємство ДП «Гальванік»; 

• для стабілізації заданих режимів технологічного процесу 

шляхом контролю технологічних параметрів, візуального 

представлення та видачі управляючих дій на виконавчі механізми, 

як в автоматичному режимі так і в результаті дії технолога – 

оператора; 

• для представлення аварійних ситуацій на технологічних 

вузлах шляхом опитування підключених до Системи датчиків в 

автоматичному режимі, аналізу виміряних значень, і переключення 

технологічних вузлів у безпечний стан шляхом видачі керуючих дій 

на виконавчі механізми в автоматичному режимі, чи по ініціативі 

оперативного персоналу. 

 

Мета створення системи. Метою створення системи є: 

стабілізація експлуатаційних показників технологічного обладнання 

в режимах параметрів технологічного процесу; покращення якості 

очищення стічних вод гальванічного виробництва; зменшення 

матеріальних та енергетичних затрат; вибір раціональних технічних 

режимів функціонування з врахуванням показників промислових 

аналізаторів встановлених на потоках та оперативному 

коректуванні режиму по даних лабораторних аналізів; 

попередження аварійних ситуацій. 
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Ключовим критерієм якості роботи АСУТП є стабільність 

заданих характеристик технологічного процесу. Крім того, 

досягнення вище зазначених цілей повинно сприяти покращенню 

екологічної обстановки за рахунок зменшення забруднення 

промислових стоків. 

 

Характеристика об’єкта автоматизації 

 

Технологічні процеси підприємства характеризуються великим 

числом змінних стану та управління складною кореляцією 

технологічних параметрів, дією на об’єкт численних збурень, 

зв’язаних з плановими переключеннями технологічних апаратів. 

Технологічний процес є неперервним. Розроблена АСУТП 

повинна мати можливість здійснення програмно-логічного 

управління по конкретних регламентованих послідовностях 

операцій. 

 

Вимоги до системи 

 

Вимоги до системи в цілому. Розроблена АСУТП повинна 

відповідати ГОСТ 24.104-85 ЄСС АСУ «Автоматизовані системи 

управління. Загальні вимоги» з врахуванням вимог викладених в 

даному розділі. 

Вимоги до структури та функціонування Системи. По 

функціональних ознаках структура АСУТП розділяється на 

наступні категорії: 

• Розподілена система управління (в подальшому РСУ), яка 

базується на спеціалізованій мікропроцесорній техніці призначеній 

для управління технологічним процесом разом з оперативним 

персоналом в режимі реального часу, та представлення інформації у 

вигляді технічних даних трендів, звітів – директору, головному 

інженеру, диспетчеру та головним спеціалістам. 

• Периферійне обладнання – поняття, що об’єднує давачі, 

аналізатори перетворювачі, виконавчі механізми а також електричні 

приводи. 

АСУТП повинна бути орієнтована на роботу в жорсткому 

реальному часі, і бути передбачуваною тобто виконувати всі 

функції періодично, в точно зазначений час. 
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Конфігурування та налаштування системи під конкретний об’єкт 

управління повинні проводитися в людино-машинному інтерактив-

ному середовищі, кваліфікованими спеціалістами.  

Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу. Персонал 

автоматизованої системи в відповідності від ролі причетності до 

технологічного процесу ділиться на дві категорії: 

1) оперативний (технологічний) персонал; 

2) експлуатаційний (обслуговуючий) персонал. 

До оперативного персоналу належать особи, які беруть 

безпосередню участь в прийнятті рішень по управлінню 

технологічним процесом та у виконанні функцій захисту. 

Кількість та кваліфікація технологічного персоналу визначається 

діючим штатним розкладом. Впровадження системи не вплине на 

чисельність персоналу, проте потребує від нього спеціальної 

підготовки. 

Обслуговуючий персонал підрозділу АСУТП складатиметься з 

наступних категорій: 

• начальник сектору АСУТП; 

• інженер-електрик; 

• інженер-програміст. 

Перед вводом системи в експлуатацію технічний та 

експлуатаційний персонал повинен пройти навчання. Крім 

персоналу АСУТП, роботу системи забезпечує ремонтний 

персонал, який не бере участь в функціонуванні системи, проте 

може відремонтувати її. 

Вимоги до надійності. Показники надійності Системи повинні 

відповідати вимогам ГОСТ 24.701-86 ЄСС АСУ «Надійність 

автоматизованих систем управління. Основні положення». 

Забезпечення необхідного рівня надійності потребує проведення 

спеціального комплексу робіт, що виконуються на різних стадіях 

створення і експлуатації АСУТП. 

Необхідний рівень надійності конкретної АСУТП повинен 

забезпечуватися спеціальним комплексом робіт, що проводяться на 

всіх етапах створення і функціонування системи. 

На всі технічні засоби в документації повинен бути вказаний 

визначений термін служби чи визначений ресурс. Середній термін 

служби системи в цілому – не менше 10 років з врахуванням 

проведення відновлюваних робіт. 
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Вимоги безпеки. Технологічні процеси даного виробництва 

характеризуються використанням токсичних, пожежо- і 

вибухонебезпечних продуктів, що в сукупності вимагає жорстких 

вимог до АСУТП. 

В зв’язку з цим використані в складі АСУТП технічні засоби, 

встановлені безпосередньо на технологічних установках, по захисту 

від дії навколишнього середовища повинні мати вибухозахищене 

виконання, що відповідає категоріям вибухонебезпеки 

технологічного процесу і використаним на виробництві продуктам. 

Інші технічні засоби, що встановлюються в приміщеннях 

управління – нормального виконання.  

В приміщеннях управління повинні бути передбачені автономні 

контури заземлення, не зв’язані гальванічно з контурами 

заземлення будь-яких  інших виробничих приміщень, а також 

нейтраллю трифазної мережі. 

Опір заземлюючого пристрою між корпусом будь-якої частини 

обладнання системи і землею не повинно перевищувати 4 Ом у 

будь-яку пору року. В загальному повинні бути передбачені два 

контури заземлення для обладнання РСУ і ПАЗ: 

- контур захисного заземлення з опором не більше 4 Ом; 

- при наявності іскробезпечних кіл з пасивними бар’єрами 

Зенера – контур «чистого» заземлення з опором не більше 1 Ом. 

Вимоги безпеки при монтажі, налагодженні, експлуатації, 

обслуговуванні і ремонті технічних засобів системи повинні бути 

приведені в документації на технічні засоби. 

Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту 

і зберігання. Функціонування системи повинно бути розраховане 

на цілодобовий режим роботи, із зупинкою на профілактику не 

частіше, ніж 1 раз на рік в період капітального ремонту. 

Види, періодичність і регламент обслуговування технічних 

засобів повинні бути вказані у відповідних інструкціях по 

експлуатації. 

Основні технічні засоби РСУ будуть розміщатися в приміщеннях 

управління. Приміщення, в яких повинні розміщуватися дані 

технічні засоби, повинні відповідати вимогам інструкції по 

проектуванню будівель і приміщень для ЕОМ. 

Вимоги щодо збереження інформації при аваріях. Тимчасова 

відмова технічних засобів або втрата електроживлення не повинні 
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призводити до порушення накопиченої або усередненої в часі 

інформації, та до втрати поточних виходів на регулюючі органи. 

Вимоги до стандартизації та уніфікації. Система, що 

розробляється, повинна бути універсальною, забезпечувати 

можливість її використання на широкому класі об’єктів керування 

та відповідати досягнутому світовому рівню в області створення 

АСУТП за функціональним розвитком, зручності експлуатації та 

обслуговування. 

Вимоги до функцій, що реалізуються системою.  

Відповідно до ГОСТ 24.104-85 ЄСС АСУ «Автоматизовані 

системи управління. Загальні вимоги» РСУ повинна забезпечувати: 

1. Автоматизований збір та первинну обробку технологічної 

інформації; 

2. Автоматичний контроль стану технологічного процесу, 

попереджувальну сигналізацію при виході технологічних 

показників за встановлені межі; 

3. Керування технологічним процесом в реальному масштабі 

часу; 

4. Надання інформації в зручному для сприйняття та аналізу 
вигляді на кольорових графічних операторських станціях у вигляді 

графіків, мнемосхем, гістограм, таблиць і т.п. 

5. Автоматичну обробку, реєстрацію та збереження виробничої 

інформації, що надходить, розрахунок усереднених, інтегральних і 

питомих показників; 

6. Автоматичне формування звітів і робочих (режимних) листів 

за затвердженою формою за певний період часу, та виведення їх на 

друк за розкладом та на вимогу; 

7. Отримання інформації від системи протиаварійного захисту 

(ПАЗ), сигналізацію і реєстрацію спрацювання системи ПАЗ; 

8. Підготовку вихідних даних для розрахунку матеріальних і 

енергетичних балансів по виробництву, розрахунків норм витрат по 

сировині, реагентам, енергетиці; 

9.  Автоматизовану передачу даних в загальнозаводську мережу 

та єдину («корпоративну») мережу підприємства; 

10. Захист баз даних і програмного забезпечення від 

несанкціонованого доступу. 

Збір і первинна обробка інформації включає в себе опитування 

аналогових і дискретних датчиків, ввід ініціативних сигналів змін 
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стану обладнання, число імпульсних сигналів інтегруючих 

лічильників, масштабування і переведення в дійсні значення у 

відповідності з градуйованими характеристиками аналогових 

вимірювальних елементів, фільтрацію сигналів від високочастотних 

перешкод та викидів. 

Для функції керування повинна бути забезпечена реалізація 

основних законів регулювання. В кожному контурі повинна бути 

передбачена можливість дистанційного («ручного») управління зі 

станцій технолога-оператора, а також безударний перехід з режиму 

ручного керування на автоматичне і навпаки. Для оперативного 

персоналу, який має відповідні права доступу, повинна бути 

передбачена можливість налаштування параметрів Системи 

управління з інженерної станції і зі станцій технолога-оператора.  

Супровід інформаційного та програмного забезпечення 

здійснюється за допомогою програмних засобів, орієнтованих на 

обслуговуючий персонал АСУТП. Засоби розробки повинні 

забезпечувати можливість створення та конфігурування 

інформаційно-керуючих функцій системи, редагування, візуалізації 

та самодокументування.  

 

Вимоги до видів забезпечення 

 

Вимоги до інформаційного забезпечення. Інформаційне 

забезпечення АСУТП включає в себе наступні категорії даних: 

• поточні значення технологічних змінних, що надходять  в 

систему в результаті опитування датчиків та первинної переробки 

інформації; 

• усереднені або згладжені за певний період часу значення 

змінних; 

• межі змінних різних рівнів, настройка алгоритмів 

керування, інформація прив’язки програмного забезпечення до 

конкретного об’єкту; 

• тексти програм та завантажувальні модулі. 

Для обміну інформацією в межах Системи повинна бути 

створена база даних, що забезпечує доступ до даних з локальних 

елементів мережі, якими є: 

• периферійні мікропроцесорні пристрої – підсистеми 

керування або контролери; 
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• багатофункціональні операторські станції – робоче місце 

технологічного персоналу; 

• інженерна станція. 
Для зручності роботи технологів-операторів з великими 

обсягами різноманітної інформації, та для створення відповідних 

стереотипів взаємодії з системою, Інформаційне забезпечення 

системи повинно бути структуризоване та мати ієрархічну 

організацію. Повинні бути передбачені наступні стандартні 

операційні панелі (дисплеї, кадри, вікна): 

1. Панелі загального огляду; 

2. Мнемосхеми; 

3. Панелі групи приладів; 

4. Панелі налаштувань;  

5. Панелі сигналів тривоги; 

6. Панелі реєстрації ходу процесу (тренди).  

  Технологу-оператору повинні бути надані прості та природні 

засоби виклику та введення даних для різних панелей, таких як : 

• кнопка на функціональній  клавіатурі; 

• вказівник елемента на екрані; 

• вибір з меню; 

• введення даних через відповідну зону на екрані. 

Усі налагоджувальні константи, інформація прив’язки, 

алгоритми розв’язку задач та тексти програм повинні зберігатись на 

дублюючих носіях та оновлюватись при внесенні змін в систему. 

Вимоги до лінгвістичного забезпечення. Для реалізації 

функцій АСУТП повинні використовуватись сучасні засоби 

конфігурування та візуального програмування, орієнтовані на 

спеціалістів-розробників АСУТП. Необхідно використовувати 

стандарт IEC 61131-3, що регламентує повноту і синтаксис мов 

технологічного програмування. 

Вимоги до прикладного програмного («математичного») 

забезпечення. Математичне забезпечення Системи повинно 

забезпечувати реалізацію перерахованих в даному ТЗ функцій, а 

також виконання операцій конфігурування, програмування, 

управління базами даних та документування. Прикладне програмне 

забезпечення АСУТП повинно забезпечити реалізацію алгоритмів 

контролю, регулювання та захисту, відображення інформації, 

сигналізації та архівації даних. 
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Вимоги до технічного забезпечення. Комплекс технічних 

засобів для РСУ і системи ПАЗ повинен бути достатнім для 

реалізації визначених ТЗ функцій, і будуватись на базі наступних 

спеціалізованих програмно-технічних комплексів: 

• засоби КВП і А, в тому числі датчики, виконавчі механізми, 

електронні мікропроцесорні регулятори та поточні аналізатори 

якості; 

• периферійні мікропроцесорні пристрої − підсистеми 

керування, або контролери; 

• багатофункціональні операторські та інженерні станції; 
• засоби архівації даних; 

• мережеве обладнання;  
• засоби метрологічної повірки обладнання. 

Система вимірювань повинна будуватись на базі електронних 

датчиків витрат, тиску, рівня, температури, перепаду тиску, 

інтегруючих лічильників, аналізаторів якості і складу. 

Засоби вимірювань витрат, тиску, рівнів та перепадів тиску 

повинні мати стандартні уніфіковані сигнали. 

Виведення керуючих впливів, розрахованих за законами 

регулювання, повинно здійснюватись через модулі виведення 

аналогових струмових сигналів на електропневмопозиціонери, 

встановлені на пневматичних виконавчих механізмах. 

Виведення дискретних керуючих впливів для управління 

електрообладнанням виконується через модулі виведення 

дискретних сигналів. 

Вимоги до метрологічного забезпечення. Метрологічне 

забезпечення вимірювальних систем  (ВС) повинно задовольняти 

вимогам закону про забезпечення єдності вимірювань, ДСТУ та 

правил з метрології. 

Метрологічне забезпечення вимірювальних систем повинно 

відповідати ДСТУ 2709-94 "Метрологія. Автоматизовані системи 

керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. 

Основні положення". 

В специфікацію обладнання АСУТП повинні бути включені 

спеціальні технічні і програмні засоби для калібрування 

вимірювальних каналів. 

В номенклатуру контрольованих параметрів входять витрати 

рідини, газу і пари, температура, тиск, рівень, концентрація і т.д. 
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Для вимірювальних каналів ВС повинні бути представлені 

рекомендації (інструкції) щодо повірки (калібрування) 

вимірювальних каналів, затвердженні в установленому порядку. Всі 

метрологічні характеристики вимірювальних і керуючих модулів 

повинні бути представлені фірмою-виробником в документації на 

технічні і програмні засоби. Межі допустимих значень похибок 

вимірювальних каналів не повинні перевищувати норми 

технологічного регламенту. Значення діапазону вимірювання і 

допустимі приведені похибки повинні бути визначеними при виборі 

устаткування і фірми-постачальника. 

Вимоги до організаційного забезпечення. Організаційне 

забезпечення АСУТП повинно бути достатнім для ефективного 

виконання персоналом покладених на нього обов’язків по 

експлуатації системи. Організаційне забезпечення повинно 

включати вимоги по чисельності і кваліфікації персоналу АСУТП і 

КВП, інструкції за кожним видом діяльності, і точне визначення 

виконуваних функцій. 

Інструкції організаційного забезпечення для технологічного 

персоналу повинні визначати його дії при відмові технологічних 

засобів. 

 

Склад і зміст робіт зі створення АСУТП 

 

Розробка АСУТП і введення її в дію здійснюється відповідно до 

ГОСТ 34.601-90 «Автоматичні системи. Стадії створення». 

Стадії створення АСУТП, етапи і зміст робіт, а також 

організації-виконавці і терміни виконання повинні бути вказані в 

плані-графіку робіт з відображенням наступних етапів.  

Перша технологічна нарада. Після закінчення договору на 

розробку проводиться перша технічна (організаційна) нарада з 

участю замовника, проектної організації, розробника системи і 

постачальника устаткування для укладання угоди і уточнення 

специфікацій і характеристик системи . 

На цьому етапі відбувається узгодження функцій системи 

управління, включаючи контури управління, контролю, сервісні 

функції системи, функції протиаварійного захисту, блокування, 

сигналізацію, звіти по подіям. Узгоджуються обсяги робіт, які 

необхідно виконати кожному із учасників проекту створення 
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АСУТП, термін виконання робіт, визначаються відповідальні особи 

і способи взаємодії. 

Обробка вихідних даних. Наступні документи, які потрібні для 

виконання проекту, повинні бути представлена розробнику на 

першій технічній нараді: 

• пояснювальна записка технологічної частини проекту; 

• копія технологічного регламенту; 

• інструкція по експлуатації, пуску і зупинці технологічного 

процесу; 

• опис алгоритмів зв’язаного, послідовного і логічного 

управління; 

• логічні схеми управління і протиаварійний захист; 

• схеми електропостачання засобів автоматизації і приміщень 

управління; 

• документація будівельної частини приміщення управління; 

• специфікація польового устаткування; 

• схеми підключення зовнішніх проведень від обладнання до 

кросових шаф в приміщення управління; 

• плани розміщення існуючого устаткування в приміщенні 

управління. 

Виконання робочого (техноробочого) проекту РСУ.  

Розробник повинен виконати техноробочий проект на РСУ і 

представити замовнику для узгодження в термін, визначений 

договором на розробку проекту. 

В техноробочому проекті повинні бути представлені наступні 

види документів: 

• документація на загальносистемні рішення; 

• документація на технічне забезпечення; 

• документація на інформаційне забезпечення; 

• документація на прикладне програмне забезпечення; 

• документація на стандартне програмне забезпечення; 

• документація на організаційне забезпечення. 
 Розробники системи повинні вирішувати питання раціонального 

розподілу вхідних і вихідних сигналів по модулях введення-

виведення згідно технологічних вузлів для зручності при монтажі та 

експлуатації, а також для мінімізації часу обробки контурів 

управління. 
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Навчання персоналу замовника. Спеціалісти замовника 

повинні пройти навчання в навчальному центрі Розробника системи 

чи Постачальника устаткування. 

Конфігурація функцій контролю і управління. Розробка, 

конфігурація, завантаження, тестування і налаштування функцій 

контролю і управління, а також конфігурація РСУ в цілому, 

виконуються Розробником системи. Прикладне програмне 

забезпечення передається замовнику на електронних носіях на 

стадії здачі робочої документації. 

Конфігурація функцій представлення інформації. Весь обсяг 

роботи конфігурації функцій представлення інформації виконується 

Розробником. Паралельно з конфігурацією Системи будуть вестися 

курси навчання спеціалістів замовника, причому практичні заняття 

будуть включати реальні конфігураційні задачі на реальній системі. 

В обсяг конфігурації функцій відображення входять: 

• розробка і конфігурація зображення (мнемосхем) дільниць 

технологічного процесу обв'язуванням КВП і контурами 

управління; 

• конфігурація відображення параметрів, які знаходяться в стані 
сигналізації чи блокування; 

• розробка і конфігурація графіків змін параметрів у часі; 

• генерація і виведення технологічних звітів, системних звітів, 

хронологічного переліку технологічних і системних подій. 

Монтаж і пусконалагодження. Для безпосереднього виконання 

монтажних і налагоджувальних робіт задіюють спеціалізовані 

монтажно-налагоджувальні організації. 

Після налагодження канали підлягають повірці або 

калібруванню. Повірка або калібрування вимірювальних каналів ВС 

повинні проводитись Державною метрологічною службою або 

метрологічною службою підприємства Замовника в залежності від 

призначення ВС, і дані про її використання в сфері державного 

метрологічного контролю і нагляду. 

Пуск АСУТП в експлуатацію. Кожен канал регулювання, 

контролю, сигналізації і блокування настроюється в 

індивідуальному порядку у відповідності з програмою і методикою 

іспиту. 

Після закінчення налагоджувальних робіт по всіх контурах і 

сервісним функціям, вся система повністю в автоматичному режимі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

буде поставлена на випробувальний передгарантійний пробіг 

(попередні випробування), який полягає в безперервній і 

безвідмовній роботі протягом 72-х годин в присутності спеціалістів 

Розробника і Замовника. 

Після успішного завершення попередніх випробувань 

підписується спільний Акт про здачу АСУТП в експлуатацію. 

Гарантійний термін. Гарантійний термін повинен складати не 

менше 12 місяців з моменту запуску системи в промислову 

експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня поставки обладнання 

на склад замовника в залежності від того, що наступить раніше.  

Протягом гарантійного терміну спеціалісти Розробника при 

першій потребі Замовника повинні прибувати на площадку 

Замовника для усунення несправностей і відмов, або для 

представлення кваліфікованих консультацій. 

 

Порядок контролю і приймання 

 

 Ведення в дію розроблюваної АСУТП здійснюється у 

відповідності з вимогами ГОСТ 34.601-90 «Автоматизовані 

системи. Стадії створення» і ГОСТ 34.604-92 «Види випробувань 

автоматизованих систем». 

Програми всіх етапів випробування складають Розробник на 

основі документу техноробочого проекту «Програма і методика 

випробування (ПМ)», і затверджуються Замовником. 

Програми випробування повинні передбачувати наступні види 

перевірок: 

1. Перевірка комплексу технічних засобів і стандартної 

технологічної документації; 

2. Перевірка складу і змісту документації технологічного 
проекту; 

3. Автоматична перевірка готовності комплексу технологічних 
засобів; 

4. Метрологічна перевірка вимірювальних парметрів; 

5. Перевірка відмовостійких і функцій самодіагностики системи; 

6. Перевірка реалізації функцій АСУТП на відповідність 

вимогам Технічного завдання; 
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7. Перевірка кваліфікації і рівня підготовки оперативного 

(технологічного) і експлуатаційного (обслуговуючого) персоналу 

для роботи в умовах функціонування АСУТП. 

За результатами етапу випробування оформляється звітна 

документація. До звітної документації відносяться Протоколи і 

Звіти по результатах випробувань. В додаток повинен включатися 

перелік методів випробування.  

Звітна документація підписуються членами комісії (членами 

робочих груп, сформованих із членів комісії), і затверджується 

головою комісії. 

Приймальну комісію створюють наказом по підприємству. В 

склад комісії входять представники Замовника, Розробника, і 

представника технагляду. 

Згідно з ГОСТ 34.603-92, Приймальній комісії повинна бути 

представлена наступна документація: 

1. Технічне завдання на створення АСУТП; 

2. Виконавча документація по монтажу; 

3. Протокол попереднього випробування; 

4. Програма випробування; 
5. Акт приймання Системи в експлуатацію; 

6. Робочі журнали експлуатації Системи; 

7. Акт про закінчення робіт по перевірці Системи в режимі 

експлуатації; 

8. Технічна і проектна документація на Систему. 
Перед пред’явленням Системи на приймання випробування 

повинна бути дороблена технологічна і проектна документація по 

зауваженню Протоколу попереднього випробування, і Акту про 

закінчення робіт по перевірці  Системи в режимі експлуатації. 

Згідно з ГОСТ 34.603-92, пункт 4.10, протоколи окремих 

перевірок узагальнюються в єдиному Протоколі, на основі яких 

робляться висновок про можливості оформлення Акту прийняття 

АСУТП в постійну (промислову) експлуатації. Допускається по 

рішенню Приймальної комісії доопрацювання технологічної 

документації Системи після її введення в дію. Термін 

доопрацювання вказуються в Протоколі приймальних випробувань. 

Результати приймальних випробувань оформляються: 

1. Заключним Протоколом випробування; 

2. Актом про прийняття АСУТП в промислову експлуатацію; 
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3. Створюється наказ «Про введення АСУТП в промислову 

експлуатацію». 

Вимоги до складу і змісту робіт по підготовці об’єкта до вводу 

АСУТП в дію: 

Замовник на стадії розроблення і впровадження АСУТП 

повинен забезпечувати виконання наступних заходів:  

• формування підрозділів обслуговування АСУТП; 

• приймання Технічного проекту і Робочої документації  
відповідно до Технічного завдання, Плану-графіка робіт зі 

створення АСУТП; 

• організацію робіт щодо заміни існуючих засобів КВП, а також 

монтажу засобів КВП і А; 

• організацію будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції 

операторських приміщень і монтажу засобів обчислювальної 

техніки; 

• забезпечення і організацію робіт щодо повірки (калібрування) 

вимірювальних каналів; 

•  організацію проведення комплексного налагодження 

Системи; 

•  організацію попереднього і приймальних випробувань 

Системи; 

•  забезпечення обслуговування Системи з моменту її здачі в 

експлуатацію; 

• організацію навчання  технологічного персоналу і спеціалістів 

підрозділу АСУТП об’єкта автоматизації. 

Розробник сумісно із Замовником повинні забезпечити 

виконання наступних заходів: 

• наявність діючих ліцензій на право проведення проектування і 

розробки АСУТП; 

•  якісне виконання документації Технологічного і Робочого 

(технологічного) проектування; 

•  проведення навчання технологічного персоналу і спеціалістів 

підрозділу АСУТП об’єкта автоматизації; 

•  синхронне виконання проектних робіт з терміном постачання 

технічних засобів АСУТП, включаючи польове обладнання; 

•  синхронне виконання проектних робіт з планом будівельних 

робіт, монтаж обладнання КВП і засобів обчислюваної техніки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

•  перевірку стану технічних засобів АСУТП і якісної повірки 

(калібрування) вимірювальних каналів; 

•  проведення комплексу робіт щодо налагодження Системи; 

•  своєчасні проведення попередніх і приймальних випробувань 

Системи. 

Потреби в документуванні. Вимоги до змісту документів, що 

розробляються при створенні автоматичної системи, встановленні 

вказівками РД 50-34.698-90 «Автоматизовані системи. Вимоги до 

змісту документів», а також відповідно до державних стандартів: 

• Єдиної системи програмної документації (ЄСПД); 

• Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД); 

• Системи проектної документації для будівництва (СПДБ) 

• ГОСТ 34.602-89 «Технічне завдання на створення 

автоматизованої системи». 

Зміст документів є загальним для всіх видів автоматичних 

систем і, при необхідності, може доповнюватись Розробником 

залежно від особливості конкретної створюваної Системи. 

Допускається включати в документацію додаткові розділи і дані, 

об’єднувати і видаляти розділи. 

У складі техноробочого проекту розробляється документація 

щодо загальних рішень, організаційного, технологічного, 

інформаційного і програмного забезпечення, а також проектно-

кошторисна документація. Відповідно до ГОСТ 34.201-89, п.1.3.1, 

табл. 2 «Найменування конкретних документів, що розробляються 

при проектуванні системи в цілому чи її частин», види документів, 

що розроблюються на стадіях Технологічного проектування і 

Робоча документація, і тих, що стосуються проектно-системних 

рішень, виконуються Проектною організацією. 

 

 

Склад проектної документації 

 

1. Структурна схема системи автоматизації. 

2. Структурна схема комплексу технічних засобів (КТЗ). 

3. Функціональна схема автоматизації технологічного процесу. 

4. План розташування щитів, пультів, засобів обчислювальної 

техніки. 

5. Заявочні відомості приладів і засобів автоматизації, засобів 
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обчислювальної техніки, електроапаратури, трубопровідної 

арматури, щитів і пультів, основних монтажних матеріалів і 

виробів. 

6. Локальний кошторис на монтажні роботи, придбання і 

монтаж технічних засобів систем автоматизації; 

7. Пояснювальна записка. 

8. Завдання генпроектувальнику. 

 

Завдання 2. Розробка  структурної  схеми  автоматизації  

проектованого об’єкта та системи автоматичного регулювання 

Порядок виконання: 

1. Описати принцип роботи та склад системи автоматизації за 

заданою функціональною схемою автоматизації.  

2. Створити структурну схему даної системи автоматизації та 

структурну схему одного з контурів автоматичного регулювання, 

накресливши її згідно вимог Держстандарту в системі “КОМПАС”. 

Описати всі основні блоки схеми у вигляді специфікації. 

 

Приклад виконання завдання 2 

 

1. Принцип роботи та склад системи автоматизації.  

В даній системі автоматизації передбачається контроль та 

автоматичне регулювання величини рН, контроль електро-

провідності води в технологічному процесі очищення стічних вод 

гальванічного виробництва та друкованих плат.  

Функціональна схема системи автоматизації включає три 

контури регулювання величини pH, контроль і сигналізацію 

електропровідності, сигналізацію рівня в усереднювачі, ємності 

очищеної води та баках для гідроксиду натрію. 

Контур регулювання pH на виході з трубчастого реактора-

змішувача (контур 1 на листі 2) працює наступним чином. Сигнал з 

давача pH 1-1, який встановлений на виході з трубчастого реактора-

змішувача, надходить на потенціометричний перетворювач 1-2, 

який перетворює цей сигнал в уніфікований (0 – 20 мА). З 

перетворювача сигнал надходить на аналоговий вхід 

програмованого логічного контролера, який виробляє керуючий 

сигнал насосу-дозатору 24. Насос-дозатор змінює витрату 

гідроксиду натрію відповідно до сигналу з  контролера, змінюючи 
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тим самим величину pH на виході з реактора. 

Аналогічним чином працюють контури регулювання pH в 

змішувачах І та ІІ ступеня (контури 2 і 3 на схемі). 

При досягненні нижнього рівня в усереднювачі 2 передбачено 

вимкнення насоса подачі неорганічних стоків 3. Насос 3 

вимикається також при досягненні верхнього рівня в ємності чистої 

води (4.11). Рівні контролюються відповідно давачами 5-1 і 5-2. 

На виході з блоку іонообмінної доочистки встановлено 

електродний давач провідності 4-1, сигнал з якого надходить на 

кондуктометричний перетворювач 4-2 і на контролер. Значення 

провідності реєструється і сигналізується при відхиленні від 

заданих меж. 

При досягненні нижнього рівня в резервуарі для їдкого натру 

спрацьовує давач рівня 6-1, сигнал з якого надходить на дискретний 

вхід контролера і подає сигнал оператору про необхідність 

наповнення резервуару. 

Система автоматизації складається з наступних компонентів: 

давачів pH, рівня, електропровідності, нормуючих перетворювачів; 

виконавчих механізмів, насосів-дозаторів, що змінюватимуть 

витрати реагентів; програмованого логічного контролера (ПЛК) та 

операторської станції (АРМ оператора). 

 

2. Структурна схема АСУТП. Для даної системи автоматизації 

виберемо централізовану систему управління (рис. 2), в якій 

передбачена можливість управління процесом зі щита управління та 

з АРМ оператора. 
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Рис. 2. Структурна схема АСУТП 

 

Структурна схема контуру автоматичного регулювання. 

Структурна схема АСР величини pH на виході з трубчастого 

реактора-змішувача та специфікація до неї зображена на рис. 3. 

Даний контур працює наступним чином. Регулятор 1 на основі 

сигналу розузгодження ∆pH формує сигнал керування u на 

виконавчий механізм 2 (насос-дозатор), який змінює витрату 

реагента Q в об’єкт регулювання 3 (реактор-змішувач), впливаючи 

таким чином на величину pH. Ця величина вимірюється давачем 

pH 4 та перетворюється в уніфікований сигнал нормуючим 

перетворювачем 5. 
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Рис. 3. Структурна схема контуру регулювання 

 

 

Завдання 3. Розробка схем підключення мікропроцесорних 

засобів 

Порядок виконання: 

1. У заданій ФСА технологічного процесу  визначити кількість 

контурів регулювання, автоматичного контролю, сигналізації чи 

реєстрації технологічних параметрів.  

2. Визначити тип вхідних і вихідних каналів (дискретні, 

аналогові). 

3. Вибрати мікропроцесорні засоби (модулі), для автоматизації 

даного технологічного процесу.  

4. Запроектувати схему підключень до контролера, накресливши 

її в системі КОМПАС, на якій відобразити: 

• ФСА технологічного процесу; 

• вибрані мікропроцесорні засоби (модулі вводу-виводу, 

контролер, ПК, перетворювачі інтерфейсів та ін.); 

• показати всі зв'язки між елементами ПЛК; 

• показати зв'язки між давачами, виконавчими механізмами 

та виходами модулів вводу-виводу.  
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Приклад виконання завдання 3 

 

Визначення кількості контурів регулювання, індикації та 

реєстрації технологічних параметрів 

 

Контур №1 – контур регулювання pH на виході з трубчастого 

реактора-змішувача. 

Контур №2 – контур регулювання pH у змішувачі І ступеня. 

Контур №3 – контур регулювання pH у змішувачі ІІ ступеня. 

Контур №4 – контур контролю електропровідності. 

Контур №6 і 7 – контури сигналізації рівня в резервуарах. 

 

Визначення типу вхідних і вихідних каналів 

 

Вхідні сигнали: 

1. Аналогові сигнали з давачів pH – 3. 

2. Аналоговий сигнал з давача електропровідності. 

3. Дискретні сигнали з давачів рівня – 3. 

Вихідні сигнали: 

1. Аналогові сигнали керування насосами-дозаторами – 3.      

2. Дискретний сигнал керування роботою насоса подачі 

неорганічних стоків з усереднювача. 

3. Аналоговий сигнал на ВМ зміни витрати газу на початку лінії 

подачі в форкамеру печі. 

 

Вибір мікропроцесорних засобів автоматизації 

На основі аналізу кількості і типів вхідних та вихідних каналів 

для даної АСУТП з мікропроцесорних засобів автоматизації 

обираємо ПЛК МІК-51 українського підприємства "Мікрол". 

Підключення вхідних, вихідних сигналів, блока живлення та 

інтерфейсу RS-485 здійснюється за допомогою двох клемно-

блочних з'єднувачів: КБЗ-29Р-01 та КБЗ-24-11. 

Для підключення контролера до комп'ютера через послідовний 

інтерфейс RS-232 потрібно використовувати блок перетворення 

інтерфейсів (RS-232/RS-485) БПІ-485. Для живлення контролера 

використаємо блок живлення БПС24-2к-1. 
Схему підключення до контролера зображено на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 3. Підключення ТЗА до контролера
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