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Тема: Розробка першого та другого рівнів системи 

контролю та керування для заданого технологічного процесу 

 

 1. Мета роботи 

Навчитися самостійно вирішувати технічні задачі в галузі 
автоматизації із застосуванням сучасних технічних засобів та 
програмних продуктів. 
 

 2. Вихідні дані 

 Опис технологічного процесу, технологічна схема, вимоги до 
системи автоматизації, карта технологічних параметрів. 
 

3. Основні розділи розрахунково-графічної роботи 

 Розрахунково-графічна робота повинна бути представлена 
пояснювальною запискою, виконаної в текстовому редакторі 
Microsoft Word, обсяг якої регулюється складністю завдання і в 
середньому складає 15-20 аркушів. Вимоги до оформлення: 
формат паперу – А4, орієнтація сторінки – книжна, шрифт – Times 
New Roman, розмір – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – 
одинарний, інтервал шрифту – звичайний, відступ абзацу – 1 см, 
ліве поле – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє поля – 1,5 см. 
Пояснювальна записка має містити наступні розділи: 

1. Вступ. 
 Суть роботи. 

2. Технічні характеристики об‘єкта управління. 
 Опис технології процесу. Технологічна схема. 

3. Постановка задачі автоматизації. 
Опис ФСА. Вибір контурів керування. 

4. Розробка алгоритмів та вибір законів керування. 
 Опис алгоритмів керування. Вибір закону керування, 

параметрів регулятора. 

5. Розробка першого рівня системи контролю та керування. 
 Вибір технічних засобів автоматизації. Розробку 

програмного забезпечення слід проводити на базі 

контролерів Zelio, Schneider Micro TSX 37-22, Wincon-8347 у 

середовищах програмування Zelio Soft 2, PL7 PRO, Trace 

Mode 6. 

6. Розробка другого рівня системи контролю та керування. 
 Розробка графічного інтерфейсу користувача (вікна 
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супервізора). При цьому використати такі програмні 

продукти, як Zelio Soft 2, PL7 PRO, SCADA-системи Citect, 

Vijeo Look, Genie, Trace Mode 6. 

7. Висновок. 
 Результати виконання розрахунково-графічної роботи. 

Ефективніст та надійність розробленої системи керування 

та збору даних. 

8. Список використаної літератури. 
 

Примітка! 

При виконанні та захисті розрахунково-графічної роботи більшу 
увагу слід приділити тій частині, яка розробляється самостійно. 
 

4. Література 

Основна 

1. Е.Б. Андреев, Н.А. Куцевич, О.В. Синенко SCADA- 
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навчальний посібник. – www.scada.ru . 

2. L.A. Bryan, E.A. Bryan Programmable Controllers. Theory and 
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4. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные 
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производственных процессов в химической 
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25. Техника чтения схем автоматического управления и 
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26. Технічна документація з програмування логічного 

контролера Zelio Logic. 
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34. Технічна документація по роботі у SCADA-системі Genie. 

 

5. Варіанти завдань 

 Завдання на РГР магістри вибирають відповідно до теми 
магістерської роботи. 
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6. Приклад виконання 

 

 Тема: Розробка першого та другого рівнів системи 

контролю та керування процесом сушки шпону в роликовій 

сушарці 

 

 6.1 Вступ 

Основною операцією у виробництві сухого шпону є сушка, 
процес якої характеризується зміною вологості, швидкості 
висихання і температури шпону. 
Сушіння деревини – процес виділення вологи з деревини 

шляхом випаровування. Сушильним агентом є середовище, в 
якому протікає процес сушіння. Сушильний агент забезпечує 
подачу тепла до матеріалу і поглинає вологу, що випаровується. 
Агентом сушіння може бути атмосферне повітря, топочні гази, 
водяна перегріта пара та їх суміші, вакуум тощо. 
 Умовами теплової сушки є тепломасоперенесення і затрата 
теплової енергії на перетворення вологи матеріалу в пароподібний 
стан. Тому методи сушіння шпону класифікують за енергетичною 
ознакою, тобто за методом передачі тепла матеріалу: 
конвективний, контактний і комбінований: конвективно-
контактний. 
В конвективних сушарках теплова енергія передається шпону 

від циркулюючого повітря і газоповітряної суміші. Повітря або 
газоповітряна суміш являються не лише вологопоглиначем, 
призначення якого евакуювати із сушильного простору пари 
вологи, але й джерелом тепла, забезпечуючим шпон теплом. Це 
тепло використовується не лише для випаровування вологи, але й 
для підігріву її до температури випаровування, перегріву 
утвореної пари і нагрівання самого матеріалу. 
Перенесення вологи всередині матеріалу, що висушується, при  

конвективній сушці відбувається за рахунок вологопровідності і 
термовологопровідності як у вигляді рідини, так і у вигляді пари. 
Термовологопровідність у даному випадку перешкоджає 
сушінню. Випаровування вологи спочатку відбувається з поверхні 
матеріалу, а потім - з середини.  
В контактних сушарках теплова енергія передається шпону за 

рахунок теплопровідності при зіткненні з металевою поверхнею, 
нагрітою до температури 120˚С-180˚С. При такій температурі 
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відбувається інтенсивне пароутворення з середини матеріалу і 
перенесення пари до відкритої поверхні за рахунок градієнта 
загального тиску. При такому способі сушки повітря виконує роль 
евакуатора водяних парів із сушильного простору, але ця роль 
виконується ним без примусової циркуляції. 
В комбінованих конвективно-контактних сушарках теплова 

енергія передається шпону двома способами: за рахунок омивання 
циркулюючим гарячим повітрям і в результаті контакту від 
зіткнення шпону з нагрітими металевими роликами (для 
транспортування шпону). Агрегатами, в яких використовується 
такий спосіб сушки, є роликові сушильні камери, що набули 
найбільшого розповсюдження. Їх переваги: порівняно висока 
продуктивність, достатньо висока якість сушки шпону, простота 
обладнання і обслуговування. До недоліків таких сушарок 
належать: порівняно велика площа, яку вони займають, висока 
вартість, складність очистки поверхні роликів від смоли, а 
внутрішніх калориферів - від бруду та відпавших сучків. 
За способом циркуляції повітря роликові сушарки поділяють 

на сушарки з поздовжньою, поперечною циркуляцією та з 
сопловим дуттям.  
При поздовжній циркуляції завдяки опору, здійсненому 

повітрю поперечно розташованими роликами, потік має більшу 
швидкість між рядами роликів і меншу біля поверхні шпону.  
При поперечній циркуляції потік повітря направлений вздовж 

роликів, відповідно, опір потоку зменшується, а швидкість його в 
порівнянні зі швидкістю повітря в сушарках з поздовжньою 
циркуляцією значно зростає. 
В сушарках із сопловим дуттям повітря подається на шпон з 

обох сторін.  
Видалення вологи зі шпону конвективним шляхом 

відбувається за два періоди сушки: 
1. При видаленні поверхневої вологи швидкість сушки 

лімітується фактично тільки підведенням до матеріалу енергії від 
зовнішніх джерел. На цій стадії парціальний тиск парів рідини 
можна вважати рівним тиску її насичених парів, переміщення 
вологи всередині матеріалу практично не проявляється, в 
результаті чого сушіння проходить з постійною швидкістю. Цей 
період продовжується до тих пір, поки вологоємність поверхні 
тіла не стане меншою вологоємності тіла, поміщеного в 
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середовище з відносною вологістю 100%. Сушіння з постійною 
швидкістю протікає при практично незмінній температурі тіла, що 
залежить від температури і відносної вологості оточуючого 
середовища. 

2. Видалення сорбційної вологи проходить зі спадаючою 
швидкістю, оскільки процес сушіння тут, в основному, 
характеризується переміщенням вологи всередині тіла. На 
інтенсивність сушіння впливає швидкість проступання вологи з 
глибини тіла до поверхні випаровування. На цьому етапі тиск 
парів рідини над поверхнею тіла неперервно зменшується (він 
визначається вологістю та температурою тіла), а температура тіла 
неперервно збільшується. 
Для ефективнішого сушіння одночасно використовують 

контактну сушку, яка полягає в процесі передачі тепла, 
необхідного для фазового перетворення рідини в пару, від гарячої 
поверхні до вологого матеріалу за допомогою безпосереднього 
контакту. 
На границі дотику вологого матеріалу з гарячою поверхнею 

роликів і контактним шаром одночасно протікають два 
взаємозв’язані процеси:  
а) кондуктивний теплообмін між гарячою поверхнею і вологим 

тілом, ускладнений перенесенням тепла матеріалом;  
б) процес зміни агрегатного стану вологи, що супроводжується 

поглинанням тепла фазового перетворення і перенесенням його 
парою до вільної поверхні матеріалу. 
В контактному шарі масообмін переважає над кондуктивним 

теплообміном. Він визначає величину густини потоку тепла. 
 

 6.2 Технічні характеристики об‘єкта управління. 

Опис технологічного процесу 

Роликова сушарка шпону VTS-4-4200 є конвективно-
контактного типу неперервної дії із сопловим дуттям. Агентом 
сушки є перегріта пара, яка здійснює багатократну поздовжню 
циркуляцію по сушарці. Шпон, що подається в сушарку 
обертовими роликами, транспортується по сушарці, віддає свою 
вологу і виходить з неї із заданою вологістю. 
Технологічний процес сушіння матеріалу в роликовій сушарці 

проходить такі стадії.  
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На ланцюговий транспортер буферного запасу навантажувачем 
подаються два стоси шпону розмірів 1320х1445 мм і 1320х2800 
мм або три стоси розміром 1320х1445 мм. Листи шпону в стосах 
повинні бути однакової товщини і породи дерева. Висота стосів 
не повинна перевищувати 520 мм і різнитися між собою більше, 
ніж на 20 мм. 
Сушильник за допомогою ланцюгового транспортера 

переміщує стоси на підйомний стіл з привідним роликовим 
конвеєром. Для запобігання напусток шпону при завантаженні в 
сушарку, стоси повинні бути віддалені один від одного на віддаль 
не менше 100 мм. 
Листи шпону подаються в сушарку поштучно в напрямку 

вздовж волокон за допомогою завантажувального пристрою з 
вакуумприсмоктувачами KSA 4800. Після цього розподільчим 
рольгангом SR 4800-4 вони розподіляються по 4-х поверхах 
сушарки. За допомогою парних роликів, що обертаються, шпон 
проходить через 17 секцій сушіння і 3 секції охолодження. Нижні 
ролики є приводними, для цього передбачено приводний 
пристрій, який обладнано редуктором, що регулює швидкість. 
Верхні ролики приводяться в рух від нижніх за допомогою 
зубчастої передачі. Вони притискають власною вагою шпон до 
нижніх роликів, чим забезпечують його переміщення. 
Волога з листів виділяється під дією агенту сушіння – 

циркулюючого гарячого повітря, яке нагрівається від парових 
калориферів, встановлених по одному на кожну секцію сушарки. 
Калорифери розміщені над конвеєром у верхній частині гарячої 
ділянки. Сушіння шпону проводиться при тиску пари 18 бар.  
З парового колектора, який знаходиться поруч з сушаркою, 

пара розподіляється по секціям сушарки за допомогою ручних 
вентилів регулювання подачі пари. Конденсат з калориферів 
видаляється в збірники конденсату, а конденсаційна вода – в 
колектор конденсату.  
Циркуляція повітря в сушарці, що проходить поперек 

напрямку руху шпону, забезпечується аксіальними 
повітродувками, які встановлені по одній у кожній секції. 
Повітродувка обертається від двигуна за допомогою клинопасової 
передачі і нагнітає в соплові коробки повітря з витратою 20,8 м3/с. 
З коробів повітря виходить з великою швидкістю в напрямку, 
перпендикулярному поверхні шпону і вбирає в себе вологу, що 
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виділяється з деревини. Через канали між сопловими коробками і 
роликами, повітря повертається до повітродувки для 
рециркуляції. 
Рециркуляційна вентиляційна система має вирішальний вплив 

на розподіл температури і відносної вологості повітря в 
сушильному просторі, в значній мірі вирівнює температурне поле 
по ширині і по довжині камери, створює умови ефективної 
тепловіддачі блоку підігріву повітря і забезпечує малу величину 
транспортного запізнення передачі збурюючих і управляючих дій 
через повітряне середовище на матеріал. 
Для забезпечення оптимальної насиченості повітря вологою 

частина сушильного агенту відводиться в атмосферу через 
випускні канали, які розташовані зверху сушарки. В каналах 
встановлені пелюсткові шибери, якими і регулюється насиченість 
вологою сушильного агенту. Компенсаційне повітря, замість 
видаленого, всмоктується з виробничого приміщення через три 
клапани, які встановлені зверху сушарки з лівого боку.  
 Охолодження листів шпону здійснюється в камерах 
охолодження за допомогою циркулюючого повітря, яке 
забирається з атмосфери повітродувками. 
Час проходження шпону через сушарку залежить від породи 

деревини, товщини шпону, початкової вологості, температурного 
режиму в сушарці. 
За допомогою розвантажувального пристрою листи шпону 

вивантажуються на підйомний стіл. З пульту управління 
сушильник опускає стіл зі сформованими стосами шпону на 
реверсний ланцюговий конвеєр, який служить для переміщення 
поперечного шпону на привідний рольганг, а шпон для 
зрощування на роликовий транспортер. 
 

Основні технологічні параметри: 

- температура повітря на вході сушарки - +100-195°С; 
- температура повітря в секції 1 сушарки - +140-200°С; 
- температура повітря в секції 2 сушарки  - +135-200°С; 
- температура повітря в секції 3 сушарки - +120-195°С; 
- початкова вологість шпону – 100-80%; 
- кінцева вологість шпону – 2-6%. 
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 6.3 Постановка задачі автоматизації і вибір алгоритмів 

керування 

Кінцевим результатом процесу сушіння є отримання на виході 
шпону із заданою усталеною вологістю, що значною мірою 
відбивається на якості подальших процесів (наприклад, клеєння) 
та якості самої готової продукції (фанери) – на її міцності. 
В існуючій системі керування процес сушки здійснюється за 

рахунок зміни температурних режимів, в результаті чого на 
виході отримується шпон різної вологості. Дана система не 
забезпечує необхідної якості сушіння, в результаті чого шпон 
може бути або недосушеним, тоді його повертають на 
досушування, що в свою чергу збільшує тривалість самого 
процесу, або пересушеним, який подальшій обробці вже не 
підлягає (брак). 
Вдосконалити систему автоматизації можна шляхом 

стабілізації температури у секціях сушарки, а також зміни 
швидкості роликового конвеєра в залежності від кінцевої 
вологості матеріалу. Внаслідок цього вдасться підвищити якість 
шпону, зменшити вихід бракованої продукції, скоротити час 
процесу сушіння. 
Роликову сушарку як об‘єкт керування можна представити у 

наступному вигляді: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель роликової сушарки як об‘єкта керування: 

кW  - вологість матеріалу на виході із сушарки, Θ п  - температура повітря в 

сушарці, пW  - відносна вологість повітря в сушарці, ∆b - товщина матеріалу 

(деревини), вхW  - вологість матеріалу на вході в сушарку, П – порода деревини, 

ν  - швидкість переміщення шпону в сушарці, F - витрата пари, Θс – температура 

сушильного агента, cν  - швидкість руху сушильного агента в сушарці. 
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Тривалість сушіння шпону t  обернено пропорційна швидкості 

сушильного агента в сушарці сν  і його температурі Θс. 

Результатом сушки шпону є отримання сухого шпону з 
рівномірною вологоємністю листа і однаковою вологоємністю 
всіх листів шпону. 
Кінцева вологість шпону після його сушіння коливається в 

значних межах і залежить як від рівномірності початкової 
вологості шпону, так і від процесу сушки, на який впливають 
температура, вологість, напрям і швидкість агента сушки, 
товщина шпону і порода деревини. 
Отже, регульованими (вихідними) величинами для даного 

процесу є вологість матеріалу на виході із сушарки кW , 

температура Θ п  і вологість повітря пW  в сушарці, збурюючими - 

вологість матеріалу на вході в сушарку вхW , товщина матеріалу 

∆b, його порода П, а регулюючими (вхідними) – швидкість 
переміщення шпону в сушарці ν, витрата пари F, температура 
сушильного агента Θс, інтенсивність циркуляції сушильного 

агента ν с . 

Розглянемо функціональну схему автоматизації (ФСА) 
роликової сушарки (рис. 2). 
Для контролю температури в сушильній камері, вздовж 

сушарки розміщені термодавачі. Вони служать для реєстрації 
показів температур у відповідних секціях. При недопустимому їх 
відхиленні спрацьовує сигналізація про порушення 
температурного режиму.  
Температура сушильного агенту стабілізується шляхом зміни 

витрати пари на паропроводі за допомогою виконавчого 
механізма, який переміщує клапан, збільшуючи подачу пари при 
пониженні температури і зменшуючи її при підвищенні. 
Відносна вологість сушильного агенту також регулюється 

зміною витрати пари. Для забезпечення оптимальної насиченості 
повітря вологою частина сушильного агенту відводиться в 
атмосферу через випускні канали, в яких встановлені пелюсткові 
шибери. 
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Рис. 2. ФСА Роликової сушарки. 
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Рис. 2. ФСА Роликової сушарки (продовження). 
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Кінцевим продуктом процесу є висушений шпон. Тому на 
виході з сушарки вимірюється вологість шпону, сигнал з якого 
подається на частотний перетворювач, який змінює швидкість 
двигуна роликового конвеєра, а, отже, і час перебування шпону у 
сушарці. 
Зміна швидкості конвеєра також здійснюється за показами 

давача температури у сушарці, який вказує на зміну 
температурного режиму сушіння. Причому швидкодія регулятора 
температури значно перевищує швидкодію регулятора вологості, 
що дозволяє послабити коливання значення кінцевої вологості 
шпону при дії збурень, викликаючих відхилення температури від 
заданого значення. 

 

 6.4 Розробка програмного забезпечення системи контролю і 

керування 

 Для керування процесом сушки шпону використаємо 
промисловий контролер Schneider Micro TSX 37-22. Програмне 
забезпечення розробимо у середовищі PL7 PRO. Виберемо тип 
контролера те версію програмного середовища: 

 
Рис. 3. Вікно вибору контролера. 

 
Здійснимо конфігурування контролера. Для цього виберемо 
закладку Конфігурація. Встановимо модуль 12-канального 
дискретного вводу TSX DEZ 12D2 у третьому та шостому слотах 
контролера, модуль 8-канального дискретного виводу TSX DSZ 
08R5 у четвертому слоті, модуль 4-канального аналогового 
виводу TSX ASZ 401 у п‘ятому слоті (рис. 4-7). Для підключення 
аналогових давачів використаємо вбудовані аналогові входи, 
також використаємо 1 вбудований аналоговий вихід контролера 
(рис. 8). У сьомий слот контролера підключемо 8-канальний 
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модуль аналогового вводу TSX AEZ 801 (рис. 9). 
 

 
Рис. 4. Вікна конфігурування контролера. 

 

 
Рис. 5. Вікно конфігурування модуля TSX DEZ 12D2. 
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Рис. 6. Вікно конфігурування модуля 8Q REL TBLK. 

 

 
Рис. 7. Вікно конфігурування модуля TSX ASZ 401. 

 

 
Рис. 8. Вікно конфігурування вбудованих аналогових входів та одного 

аналогового виходу контролера. 
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Рис. 9. Вікно конфігурування модуля TSX AEZ 801. 

 
Розробимо програми керування роботою сушарки. Все 

програмне забезпечення розділимо на декілька секцій, присвоїмо 
їх основній задачі MAST. Для написання програм використаємо 
мови драбинкових діаграм (Ladder Language – LD) та 
структурованого тексту (Structured Text – ST). Дерево проекту у 
середовищі програмування PL7 PRO зображено на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Дерево проекту у середовищі програмування PL7 PRO. 

 
 Використані входи-виходи вказані у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Таблиця входів-виходів 

Позначення Призначення 
IW0.2 Температура повітря на вході сушарки 

(приймаємо, що вихід з давача температури 
становить 0-10 В, що відповідає масштабованій 
величині 0-10000 умовних одиниць, яка 
записується у цілочисельну змінну (рис.8)) 

ІW0.3 Температура повітря в секції 1 сушарки 
IW0.4 Температура повітря в секції 2 сушарки 
IW0.5 Температура повітря в секції 3 сушарки 
IW0.6 Відносна вологість сушильного агента, що 

подається у секцію 1 

IW0.7 Кінцева вологість шпону 
IW0.8 Температура сушильного агента, що подається у 

секцію 1 

IW0.9 Відносна вологість сушильного агента, що 
подається у секцію 2 

IW7.0 Температура сушильного агента, що подається у 
секцію 2 

IW7.1 Відносна вологість сушильного агента, що 
подається у секцію 3 
 

IW7.2 Температура сушильного агента, що подається у 
секцію 3 

QW0.10 Вихід внутрішнього регулятора кінцевої 
вологості шпону (0-10 В), який підключається 
до керуючого входу частотного перетворювача. 

QW5.0 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту у секції 1 (0-10 В), 
який підключається до виконавчого механізму 
на паропроводі, за допомогою якого змінюється 
витрата пари. 

QW5.1 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту у секції 2 (0-10 В), 
який підключається до виконавчого механізму 
на паропроводі, за допомогою якого змінюється 
витрата пари 2. 
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QW5.2 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту у секції 3 (0-10 В), 
який підключається до виконавчого механізму 
на паропроводі, за допомогою якого змінюється 
витрата пари. 

I3.0 Кнопка вибору режиму роботи (I3.0=0 – ручний, 
I3.0=1 – автоматичний ) 

Q4.0-Q4.3 Сигналізація виходу температурних режимів за 
допустимі межі 

MW0-
MW42 

Таблиця параметрів зовнішнього ПІД 
регулятора кінцевої вологості шпону 
MW0 – завдання (0-10000); 
MW1 – ручна дія (0-10000); 
MW2 – коефіцієнт передачі пропорційної ланки 
(kp*100); 
MW3 – стала часу інтегрування (0.1*Ti, c); 
MW4 – стала часу диференціювання (0.1*Td, c); 

MW43 Вихід зовнішнього регулятора кінцевої 
вологості шпону (0-10000 умовних одиниць) 
 

MW44-
MW86 

Таблиця параметрів внутрішнього ПІД 
регулятора кінцевої вологості шпону 
(регулятора температури повітря у 2-й секції) 
MW44 – завдання; 
MW45 – ручна дія; 
MW46 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW47 – стала часу інтегрування; 
MW48 – стала часу диференціювання; 

MW87 Вихід внутрішнього регулятора кінцевої 
вологості шпону (0-10000 умовних одиниць) 

MW88-
MW130 

Таблиця параметрів зовнішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 1: 
MW88 – завдання; 
MW89 – ручна дія; 
MW90 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW91 – стала часу інтегрування; 
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MW92 – стала часу диференціювання; 
MW131 Вихід зовнішнього регулятора відносної 

вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 1 (0-10000 умовних одиниць) 

MW132-
MW174 

Таблиця параметрів внутрішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 1 (регулятора 
температури сушильного агенту у секції 1): 
MW132 – завдання; 
MW133 – ручна дія; 
MW134 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW135 – стала часу інтегрування; 
MW136 – стала часу диференціювання; 

MW175 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 1 (0-10000 умовних одиниць) 

MW176-
MW218 

Таблиця параметрів зовнішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 2: 
MW176 – завдання; 
MW177 – ручна дія; 
MW178 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW179 – стала часу інтегрування; 
MW180 – стала часу диференціювання; 

MW219 Вихід зовнішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 2 (0-10000 умовних одиниць) 

MW220-
MW262 

Таблиця параметрів внутрішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 2 (регулятора 
температури сушильного агенту у секції 2): 
MW220 – завдання; 
MW221 – ручна дія; 
MW222 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW223 – стала часу інтегрування; 
MW224 – стала часу диференціювання; 
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MW263 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 2 (0-10000 умовних одиниць) 

MW264-
MW306 

Таблиця параметрів зовнішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 3: 
MW264 – завдання; 
MW265 – ручна дія; 
MW266 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW267 – стала часу інтегрування; 
MW268 – стала часу диференціювання; 

MW307 Вихід зовнішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 3 (0-10000 умовних одиниць) 
 

MW308-
MW350 

Таблиця параметрів внутрішнього ПІД 
регулятора відносної вологості сушильного 
агенту, що подається у секцію 3 (регулятора 
температури сушильного агенту у секції 3): 
MW308 – завдання; 
MW309 – ручна дія; 
MW310 – коефіцієнт передачі пропорційної 
ланки; 
MW311 – стала часу інтегрування; 
MW312 – стала часу диференціювання; 

MW351 Вихід внутрішнього регулятора відносної 
вологості сушильного агенту, що подається у 
секцію 3 (0-10000 умовних одиниць) 

 
Для сигналізації порушення температурного режиму у різних 

секціях сушарки розробимо програму мовою драбинкових діаграм 
(рис. 11). При виходу температури за допустимі межі буде 
спрацьовувати один з дискретних виходів контролера, до яких 
підключені засоби світлової сигналізації. 
 Відносною вологістю шпону на виході з сушарки 
керуватимемо за каскадною схемою, де зовнішнім, задаючим 
регулятором, є регулятор вологості шпону, а внутрішнім – 
регулятор температури повітря у 2-й секції сушарки. Керуючий 
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сигнал внутрішнього регулятора подається на керуючий вхід 
частотного перетворювача, який змінює швидкість двигуна 
роликового конвеєра, а, отже, і час перебування шпону в сушарці. 

 

 
Рис. 11. Програма для сигналізації порушення температурного режиму у секціях 

сушарки. 

 
 Відносною вологістю сушильного агенту, що надходить у 
кожну секцію сушарки, керуватимемо за каскадною схемою, де 
зовнішнім, задаючим регулятором, є регулятор вологості 
сушильного агенту, а внутрішнім – регулятор температури 
сушильного агенту, що надходить у певну секцію сушарки. Про 
відносну вологість сушильного агенту судитимемо за показами 
давачів вологості повітря у секціях сушарки. Керуючий сигнал 
внутрішнього регулятора подається на виконавчий механізм на 
паропроводі, за допомогою якого змінюється витрата пари, яка 
підігріває сушильний агент (повітря), що подається у певну 
секцію сушарки. 
 Програми налаштування та реалізації каскадних ПІД 
регуляторів відносної вологості шпону на виході з сушарки та 
вологості повітря у секціях сушарки наведені на рис. 12-13. 
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Рис. 12. Програма налаштування ПІД регуляторів. 
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Рис. 13. Програма реалізації ПІД регуляторів. 

 

6.5 Розробка графічного представлення ходу 

технологічного процесу 

Графічне представлення ходу технологічного процесу 
розробимо засобами програмного забезпечення PL7 PRO. При 
цьому зобразимо мнемосхему процесу, відобразимо дані основних 
технологічних параметрів (рис. 14). 

 

 6.6 Висновок 

На основі вивчення літературних джерел, проведеного аналізу 
роликової сушарки як об’єкта керування було здійснено пошук 
шляхів покращення управління процесом сушки в роликовій 
сушарці VTS-4800-V-417. Запропоновано здійснювати контроль 
температури у секціях сушарки, керування кінцевою вологістю 
шпону здійснювати шляхом зміни швидкості конвеєра, а отже, 
часу перебування шпону в сушарці, керування відносною 
вологістю повітря у секціях сушарки здійснювати шляхом зміни 
температури сушильного агенту за допомогою зміни витрати 
пари, що йде на підігрів сушильного агенту (повітря). 
Підвищення точності керування дозволить мінімізувати 

паливно-енергетичні затрати, підвищити якість висушеного 
шпону, зменшити кількість бракованої продукції. 
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Рис. 14. Графічне представлення ходу технологічного процесу засобами 

програмного забезпечення PL7 PRO. 
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