
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 138

ВИСНОВКИ 
Розглянуто задачу моделювання технологічної схеми отримання метаналю 

окисленням метанолу. Розрахунок матеріального балансу технологічної схеми було 
проведено у програмному середовищі Сhemcad, а математичне моделювання 
трубчатого каталітичного реактора окислення метанолу у програмі Mathcad. 
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В статті розглянуто  систему керування виробництвом пластифікатору на основі продуктів 

перетворення поліетилентерефталату. В середовищі TRACE MODE спроектовано SCADA-систему, 
яка містить засоби контролю та керування технологічним процесом виробництва пластифікатору, 
що дозволяє диспетчеру виконувати завдання контролю та керуванню процесом. 

Ключові слова: автоматизована система керування, об'єкт керування, технологічна схема, 
поліетилентерефталат, пластифікатор 
 

В статье рассмотрено систему управления производством пластификатора на основе 
продуктов преобразования полиэтилентерефталата. В среде TRACE MODE спроектировано 
SCADA-систему, которая содержит средства контроля, управления технологическим процессом 
производства пластификатора, что позволяет диспетчеру выполнять задачи контроля и 
управления процессом. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, объект управления, 
технологическая схема, полиэтилентерефталат, пластификатор 
 

A schematic for plasticizer production from polyethylene terephthalate conversion products is 
considered in this paper. The TRACE MODE environment is designed a SCADA-system, which contains 
control and management means of the plasticizer production technological process, which allows the 
dispatcher to perform process control tasks. 

Keywords: automated control system, control object, technological schematic, polyethylene 
terephthalate, plasticizer 
 

ВСТУП 
Вироби із полімерних матеріалів надзвичайно популярні і широко 

застосовуються в повсякденному житті людини. Завдяки своїм унікальним 
властивостям (низька щільність, високі діелектричні характеристики, оптимальні 
теплоізоляційні якості, стійкість до шкідливих впливів, стійкість від впливу різких 
температурних перепадів, низькі витрати енергії при обробці, оптимальна 
еластичність, практичність при створенні виробів, наявність багатого спектра 
кольорів) полімерні матеріали стали ідеальною альтернативою металам, деревині, 
тощо, що дозволяє компаніям заощаджувати великі кошти на виробництвах. З 
кожним роком світове виробництво поліетилентерефталату суттєво зростає. 
Наприклад, щосекунди у світі виробляється більше за 20 тисяч пляшок для води –  
найпопулярнішого виробу з поліетилентерефталату (ПЕТ). Згідно з останніми 
оцінками Єврокомісії, пластик становить до 85% пляжного сміття, що є катастрофою 
для морської екосистеми, навколишнього середовища та життя людини. 
Мікропластик знайшли в Антарктиді і Арктиці, він присутній в поверхневих водах не 
кажучи вже про водопровідну воду в усьому світі. Таким чином відбувається 
довгострокове накопичення відходів з пластику, адже період розкладу даного 
матеріалу сягає більше трьохсот років. Усвідомлення масштабів цієї проблеми 
змушує людство на пошук методів переробки та утилізації полімерних матеріалів. У 
багатьох країнах світу переробка полімерних матеріалів є прибутковим бізнесом, в 
той час як в Україна знаходиться лише на початковій стадії розвитку цих процесів. В 
Україні на переробку йде лише 9% пластику, все інше потрапляє на звалища і в 
навколишнє середовище. В результаті з 8,3 млрд. тон пластику 6,3 млрд. тон 
перетворюється в сміття. 

У зв'язку з цим, утилізація відходів поліетилену та поліетилентерефталату 
(ПЕТ) набуває важливого економічного і екологічного значення. Для скорочення 
потоку відходів застосовуються різні методи переробки ПЕТ з отриманням корисних 
матеріалів [1-3].  
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Робота направлена на створення нового процесу конверсії ПЕТ в корисний 
продукт – пластифікатор для бетонних сумішей. В якості сировини для даної 
технології використовуються відходи подрібненого ПЕТ та ряд хімічних речовин [3]. 

Важливою вимогою до загальної системи функціонування будь-якої 
технологічної схеми на підприємстві є автоматизація. Керування технологією 
призводить до підвищення ефективності і якості прийнятих технологічних рішень, 
скорочення термінів їх реалізації, зниження витрат та більш повному використанню 
наявних резервів виробничої системи підприємства, покращенню якості продукції, що 
випускається, тощо. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою даної роботи є розроблення системи диспетчерського SCADA-системи 

керування (SCADA-системи) процесом отримання пластифікатора на основі 
продуктів перетворення поліетилентерефталату. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
В якості об’єкта керування була розглянута схема виробництва пластифікатора 

з використанням продуктів перетворення поліетилентерефталату, яка розглянута 
авторами в роботі [3]. Використовуючи програмний моделюючий комплекс 
CHEMCAD в роботі [3] розрахований матеріальний і тепловий баланс процесу, що 
дало можливість визначити параметри роботи технологічної схеми в статиці. 

З використанням інформації, що отримана в результаті проведення аналізу 
технологічної схеми як об’єкту автоматизації, було визначено необхідний рівень 
автоматизації процесу та параметри контролю, реєстрації, сигналізації та 
регулювання, а також обрані регулюючі впливи [4]. 

Сучасна реалізація автоматизації виробництв передбачає використання 
SCADA-системи, яка буде задовольняти умовам таких критеріїв, як: наявність 
функціональних можливостей для обробки даних в реальному часі, наявність 
програми-редактору для розробки людино-машинного інтерфейсу, система логічного 
управління (яка надає можливість використовувати програми користувача (скрипти) 
логічного управління в SCADA-системі), система управління аварійними 
повідомленнями, наявність сигналізації, тощо. Враховуючи всі необхідні критерії 
було проведено аналіз існуючих SCADA-систем. Для реалізації поставленого 
завдання було обрано систему TRACE MODE 6. Обрана система містить необхідний 
функціонал, відповідає поставленим вимогам та доступна для використання.  

З використанням SCADA-системи TRACE MODE було розроблено програмне 
забезпечення АСКТП, а саме екрани візуалізації технологічного процесу, які 
забезпечують моніторинг та управління технологічним процесом. З використанням 
бібліотеки елементів TRACE MODE було створено візуалізацію графічного 
інтерфейсу. Головний екран оператора зображений на рисунку 1. 

Головний екран оператора містить функціонал для моніторингу параметрів 
технологічного процесу, де оператор може спостерігати за перебігом технологічного 
процесу, роботою обладнання та має можливість переключатися у вікно побудови 

трендів  (кнопка ) для відображення зміни параметрів процесу в 

реальному часі й у вікно налаштувань регуляторів (кнопка ) при 
необхідності корегування налаштувань. 
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TRACE MODE містить високорівневу об'єктно-орієнтовану мову 
програмування FBD (Function Block Diagram), що широко застосовується в АСУТП 
для створення алгоритмів управління даними.  
 
 

 
 

Рис. 1. Вигляд мнемосхеми процесу отримання пластифікатору в 
повноекранному режимі 

 
 

FBD-програма являє собою діаграму послідовно виконуваних функціональних 
блоків. Функціональні блоки представлені прямокутними елементами на робочому 
полі програми. Кожен блок містить назву, позначені входи і виходи, а також 
унікальний номер. Блок може містити в собі як одну математичну функцію, так і їх 
набір. Таким чином, подаючи певні значення на входи функціонального блоку, можна 
отримати на його виходах результат виконання запрограмованої в ньому 
математичної залежності. Мова функціональних блоків FBD дозволяє створити 
програмну одиницю практично будь-якої складності на основі стандартних блоків 
(арифметичні, тригонометричні, логічні блоки, ПІД регулятори, блоки, що описують 
деякі закони управління, мультиплексори і т.д.). Цей засіб використовує технологію 
інкапсуляції алгоритмів обробки даних і законів регулювання. Програмування 
зводиться до з'єднання готових елементів в схему. В результаті може бути отримана  
максимально наочна і добре контрольована програмна одиниця. 

З використанням мови програмування FBD були створені логічні схеми 
контролю та керування. В якості прикладу на рис. 2 наведена система контролю 
температури в реакторі отримання триізопропаноламінової солі ефіру терефталевої 
кислоти з етиленгліколем. 
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Рис. 2. Приклад логічної схеми контролю температури 
 

За допомогою вікна побудови трендів створено засіб для відображення зміни 
параметрів в реальному часі. Вікно побудови трендів забезпечує не тільки перегляд 
параметрів в реальному часі, але і можливість перегляду архівних значень величин, 
керування відображенням графічних залежностей та навігацію по графічним кривим. 
При використанні кнопки «Побудова трендів» оператор має можливість відкрити 
вікно трендів і використати наявний функціонал цього вікна (рис. 3). В наведеному 
прикладі при тестуванні каналів був використаний синусоідольний сигнал. 
 
 

 
 

Рис. 3. Вікно перегляду графічних трендів 
 
 

Для забезпечення оператору можливості зміни налаштувань ПІД-регуляторів, 
було створене вікно введення налаштувань (рис. 4). Це вікно забезпечує оператору 
можливість змінювати коефіцієнти підсилення, постійні часу, зону нечутливості та 
інші параметри регуляторів, і таким чином керувати якістю процесів регулювання 
регулятора відповідними параметрами. 
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Рис. 4. Вікно введення налаштувань регуляторів 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, використання SCADA-системи для керування процесами 

отримання пластифікатору на основі поліетилентерефталату дозволить якісно 
вирішувати завдання з обробки первинних даних, моніторингу та керування 
технологічного процесу. 
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