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ВСТУП 

Згідно з навчальним планом спеціальності 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології заключним етапом підготовки фахівців за 

освітнім рівнем «бакалавр» є виконання та захист дипломного проекту. 

Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студент 

повинен показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-

технічною та нормативною літературою, сучасними методиками вирішення 

практичних задач, математичними методами, обчислювальною технікою, 

поєднувати теоретичні знання з виробничим досвідом, отриманим при 

проходженні практики. 

Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і 

розрахунку конкретної комп’ютерно-інтегрованої технологічної системи – 

промислового об'єкту хімічної, нафтохімічної або суміжної галузі 

промисловості.  

Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає: 

− у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та 

практичних фахових знань студента; 

− виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних науково-практичних, технічних, проектних і виробничих 

задач; 

− розвинення у дипломника навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, проектування, оволодіння методикою 

дослідження й експериментування при вирішенні поставлених 

проблем і питань, більш глибокому вивченні спеціальних розділів 

окремих дисциплін; 

− закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

проектних документів у відповідності до вимог і правил, встановлених 

державними стандартами, Єдиною системою проектної документації 
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(ЄСПД), Єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД), 

іншими чинними нормативно-технічними документами. 

Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний 

матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів. 

Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, 

розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту. 

Відомості, якими необхідно керуватися студенту при виконанні проекту, 

наведені у стандартах, а також в іншій технічній літературі. Багато стандартів 

було оновлено, з′явилися нові державні стандарти (ДСТУ) з умовними 

позначеннями елементів цифрової та аналогової техніки, вимогами до 

оформлення текстової, програмної та схемної документації1. Все це ускладнює 

роботу студентів при роботі над дипломним проектом, при оформленні 

пояснювальної записки та графічної частини до нього. Крім того, велика 

різноманітність об'єктів хімічної технології викликає певні труднощі і багато 

питань у студентів при виконанні проекту. 

Необхідність написання методичних вказівок до розділу з автоматизації 

пов’язана з великою увагою, яка приділяється в хімічної промисловості 

комплексній механізації і автоматизації, що пояснюється складністю та 

високою швидкістю протікання технологічних процесів, а так само чутливістю 

їх до порушення режиму. Із збільшенням навантажень апаратів, складності і 

масштабів виробництва, з підвищенням тиску, температур і швидкостей 

хімічних реакцій пред'являються нові вимоги до систем управління. Розвиток 

хімічної технології зажадав набагато досконаліших систем управління, чим 

локальні системи автоматизації. Впровадження потужних обчислювальних 

машин, мікропроцесорів дозволило використовувати їх для управління 

технологічними процесами в реальному масштабі часу. Ці системи 

                                           
1 Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (КМУ), затвердженої постановою КМУ від 09.12.2014 

№ 695 та схваленої постановою ВР України від 11.12.2014 № 26-VIII, передбачається припинення дії у 2015 
році на території України стандартів колишнього СРСР. 
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відрізняються від локальних систем автоматизації досконалішою організацією 

потоків інформації, практично повною автоматизацією процесів отримання, 

обробки і представлення інформації. 

У методичних вказівках розглянуті основні положення по виконанню 

розділу з автоматизації дипломного проекту (ДП). 

Дані методичні вказівки носять довідково-методичний характер і можуть 

використовуватися студентами як цілком, так і окремими частинами в 

залежності від конкретної виконуваної ними в даний момент учбової роботи 

(виконання дипломного проекту чи дипломної роботи, самостійної роботи і для 

підготовки до лабораторних робіт). 

В даних методичних вказівках систематизовані основні положення 

державних стандартів та спеціальної літератури з розробки і оформлення 

проекту схеми автоматизації. 



1. Загальна частина 

Сучасна виробнича автоматика дозволяє отримати значні переваги 

порівняно з неавтоматизованим виробництвом. До таких позитивних чинників 

можна віднести: 

− збільшення продуктивності устаткування за рахунок точнішого 

дотримання правильного технологічного режиму; 

− зменшення зносу устаткування і збільшення міжремонтних періодів за 

рахунок більшої рівномірності режимів роботи; 

− поліпшення якості готової продукції; 

− скорочення витрат сировини і матеріалів за рахунок зменшення втрат і 

зниження витратних коефіцієнтів, скорочення витрат енергії та палива; 

− можливість інтенсифікації процесів і застосування прогресивних 

технологій, неможливих без автоматизації; 

− можливість керування процесами при будь-якій швидкості їх протікання і 

різних значеннях визначальних параметрів; 

− раціональнішу компоновку устаткування, що дає скорочення виробничих 

площ, економію при будівництві; 

− поліпшення умов і вдосконалення форм праці; 

− скорочення кількості обслуговуючого персоналу і зростання 

продуктивності праці; 

− поліпшення організації виробництва, зростання надійності роботи 

устаткування і безпечності виробництва. 

Вказаний позитивний вплив автоматизації виявляється у тій чи іншій мірі в 

залежності від технічного рівня виробництва, його машинно-апаратурної 

схеми, характеру технології, рівня і об'єму запроектованої системи 

автоматизації. До сучасних систем технологічної автоматизації виробництва 

належать автоматичний контроль, регулювання та керування, диспетчерське 

керування і збір даних (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition), а 
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також допоміжні системи сигналізації, блокування і захисту [1,2]. При цьому 

найважливішою задачею проектування системи автоматизації є визначення її 

доцільної структури, котра б задовольняла вимогам даного виробництва, 

відповідала б його технології, машинно-апаратурній схемі та принципам 

організації виробництва. Оскільки кожен проектований об'єкт, особливо такий, 

як сучасне промислове підприємство в цілому, або його окрема ділянка, є 

складним технічним комплексом, то це вимагає розробки технології, 

енергетики, машинно-апаратурної системи та інших частин з ув'язкою їх в 

єдине ціле. До складу проектів в якості одного з його найважливіших розділів 

входить проект автоматизації виробничого процесу, котрий розробляється у 

взаємозв'язку з іншими розділами.  

В цій частині бакалаврського проекту студенти повинні розробити проект 

автоматизації свого технологічного процесу, базуючись на знаннях, які вони 

отримали при вивченні дисциплін Автоматизація технологічних процесів та 

виробництв, Метрологія, технологічні вимірювання та прилади, Технічні 

засоби автоматизації, Теорія автоматичного керування, Електроніка та 

мікропроцесорна техніка. 

Згідно структурно-логічної схеми ДП, розділ з автоматизації розміщується 

після розділів: характеристика технологічної схеми процесу, комп’ютерний 

розрахунок матеріальних та теплових балансів, автоматизований розрахунок 

апарату схеми та розробка обчислювального модуля. 

Схеми автоматизації† (СА) є основним документом проекту з автоматизації 

технологічного процесу. Вони відображають рівень автоматизації 

технологічного процесу, технічні рішення автоматизації конкретних процесів, 

показують функціональні зв'язки між ними і засобами контролю і управління. 

Схеми автоматизації є початковим і основним матеріалом для розробки всіх 

графічних документів проекту автоматизації. На основі схем автоматизації 

                                           
† Раніше – функціональні схеми автоматизації (ФСА). 
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складають: принципові електричні, пневматичні і гідравлічні схеми живлення; 

принципові (елементні і повні) електричні схеми контролю, управління, захисту 

і сигналізації; креслення (загальні види) щитів і пультів; монтажні схеми щитів 

і пультів; схеми зовнішніх електричних і трубних проводок, а також заявочні 

відомості на засоби автоматизації. 

При проектуванні схем автоматизації вирішуються наступні основні 

питання: аналіз технологічного процесу, аналіз існуючих схем автоматизації, 

аналіз статичних та динамічних характеристик об'єкта, вибір на технологічній 

схемі точок контролю (точок відбору імпульсів на регулюючі системи), вибір 

приладів для систем контролю і керування, вибір місця розташування 

вторинних приладів і засобів автоматизації. Розглянемо детальніше вказані 

питання. 

Аналіз технологічного процесу. До розробки схеми автоматизації 

приступають після детального вивчення об'єкту автоматизації. Об'єктом 

автоматизації в системах керування є сукупність основного і допоміжного 

обладнання разом із вбудованими запірними і регулюючими органами. Задачі 

автоматизації можуть бути вирішені найбільш ефективно тоді, коли вони були 

детально вивчені та проаналізовані при розробці технологічного процесу. У 

деяких випадках в процесі розробки СА виникає необхідність зміни 

технологічної схеми з метою її пристосування до вимог автоматизації 

(наприклад, встановлення проміжних буферних ємностей, сховищ тощо). 

Аналіз технологічного процесу дозволяє правильно вибрати основні 

контрольовані і регульовані величини, встановити діапазон їх зміни, а також 

вибрати основні регулюючі дії.  

Створення ефективних систем автоматизації зумовлює необхідність 

глибокого вивчення технологічного процесу не лише проектувальниками, але і 

спеціалістами монтажних, налагоджувальних і експлуатаційних організацій.  
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Аналіз існуючих схем автоматизації. Вибір варіанта схеми автоматизації 

приймається після аналізу існуючих систем автоматизації, що відомі з 

вітчизняної та закордонної літератури. Необхідно також враховувати 

стандартні рішення з автоматизації типових процесів. Для багатьох 

технологічних процесів існують пророблені рішення задач автоматизації цих 

процесів [3-7, 9, 10, 12]. Рівень автоматизації визначається задачами, що 

поставлені перед проектувальниками. Робочій варіант схеми повинен 

забезпечити досягнення найвищих техніко-економічних показників, а також 

враховувати перспективи розвитку засобів автоматизації та можливого 

вдосконалення технологічного процесу. 

Аналіз статичних та динамічних характеристик об'єкта. Ці відомості 

дають можливість правильно обрати канали управління, які забезпечать високу 

ефективність управління. 

Вибір на технологічній схемі точок контролю (точок відбору імпульсів 

на регулюючі системи). Вибір точок відбору імпульсів повинен забезпечити 

точність оцінки контрольованих або регульованих периметрів у кожний момент 

часу. Вибір точок контролю і відбору імпульсів також повинен забезпечити 

зручність монтажу і обслуговування засобів автоматизації на технологічному 

обладнанні. 

Вибір приладів для систем контролю і керування. Вибираються прилади 

з відповідними діапазонами вимірювання та точністю, експлуатаційними 

характеристиками, визначається спосіб живлення приладів і т.п. Важливу роль 

в сучасній техніці вимірювань відіграють цифрові прилади. За їх допомогою 

дані безпосередньо вводяться в обчислювальний пристрій, і вони більш зручні 

для відображення параметру. У цифрових приладів відсутні похибки, пов’язані 

з нерівномірністю шкали і похибка паралаксу. 

Вибір місця розташування вторинних приладів і засобів автоматизації. 

Чутливі елементи, відбірні пристрої, регулюючі органи, виконавчі механізми та 

інші засоби автоматизації, котрі використовуються для безпосереднього 
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отримання інформації або формування керуючих дій, розташовуються в 

трубопроводах, в елементах конструкції устаткування або в спеціальних 

пристроях, спроектованих на цьому устаткуванні. 

Різні перетворювачі, проміжні елементи, а іноді і регулятори можуть 

розташовуватися поряд з об'єктом керування (наприклад, на щиті по місцю) або 

на щиті автоматизації агрегату. 

Засоби обробки первинної інформації, регулятори, сигнальні пристрої, 

допоміжні засоби зазвичай розташовуються на щитах автоматизації окремих 

агрегатів. 

Вторинні прилади розміщують як на місцевих щитах, так і на щитах 

автоматизації. 

 1.1 Монтаж засобів автоматизації 

Засоби автоматизації, котрі необхідно встановити на технологічному 

обладнанні або комунікаціях, повинні встановлюватись згідно з вимогами 

інструкцій заводів, що виготовляють та постачають технічні засоби 

автоматизації, і вимогами технологічного процесу. 

Монтаж засобів автоматизації, що встановлюються безпосередньо на 

технологічному устаткуванні і його комунікаціях, повинен задовольняти 

наступним вимогам: 

− реакція первинного чутливого елемента на зміни контрольованого або 

регульованого параметра має з гранично можливою точністю 

відображати дійсний стан об'єкту в найбільш характерній для даного 

процесу робочій зоні; 

− місце установки і конструктивне рішення вузла не повинні створювати 

додаткових похибок, що пов'язані з сторонніми впливами, наприклад 

різними випромінюваннями, наявністю мертвих зон або зон зі зниженою 

циркуляцією робочого середовища, електричними або тепловими 

витоками, вібраціями й іншими чинниками; 
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− при установці чутливих елементів або відборі сигналів на відгалужених 

потоках, параметри останніх повинні відповідати параметрам основної 

робочої зони; 

− при використанні первинних сприймаючих елементів для автоматичного 

регулювання, місце установки повинне забезпечити мінімально можливе 

транспортне («чисте») запізнювання. 

− установка первинного елемента не повинна впливати при малих розмірах 

вимірювальної або регульованої ділянки на характер процесу і його 

параметри; таким чином, первинний сприймаючий елемент не повинен 

робити зворотного впливу на процес; 

− місце установки пристрою має бути зручним для його обслуговування, 

монтажу, перевірки, чищення, ремонту, повинно забезпечувати 

збереження пристрою і умови техніки безпеки; 

− розміри занурюваної частини первинного сприймаючого елементу 

повинні забезпечити розміщення чутливого елементу в тій зоні, де слід 

відбирати сигнал, що буде визначати необхідний стан контрольованого 

параметра. 

− метод кріплення первинного елемента на устаткуванні або комунікаціях 

повинен по можливості забезпечувати швидке його зняття або заміну без 

виключення даного технологічного вузла або з короткочасним 

припиненням робочого режиму. 

Таким чином, функціональні задачі автоматизації, як правило, реалізуються 

за допомогою технічних засобів, що включають: відбірні пристрої, засоби 

отримання первинної інформації, засоби перетворення і переробки інформації, 

засоби уявлення і видачі інформації обслуговуючому персоналу, комбіновані, 

комплектні і допоміжні пристрої. Результатом складання функціональних схем 

є: 

1) вибір методів вимірювання технологічних параметрів; 
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2) вибір основних технічних засобів автоматизації, що якнайповніше 

відповідають вимогам, які пред'являються, і умовам роботи об'єкту, що 

автоматизується; 

3) визначення приводів виконавчих механізмів регулюючих і замочних 

органів технологічного обладнання, керованого автоматично або дистанційно; 

4) розміщення засобів автоматизації на щитах, пультах, технологічному 

обладнанні й трубопроводах і тому подібне, і визначення способів 

представлення інформації про стан технологічного процесу і обладнання. 

1.2 Загальні принципи побудови схем автоматизації 

Сучасний розвиток всіх галузей промисловості характеризується великою 

різноманітністю використовуваних в них технологічних процесів. Практично не 

обмежені й умови їх функціонування і вимоги з управління і автоматизації. 

Досвід проектування систем управління і автоматизації встановив загальні 

принципи, якими слід керуватися при розробці схем автоматизації [7]: 

1) рівень автоматизації технологічного процесу в кожен період часу повинен 
визначатися не тільки доцільністю впровадження певного комплексу технічних 
засобів і досягнутим рівнем науково-технічних розробок, але і перспективою 
модернізації і розвитку технологічних процесів. Повинна зберігатися 
можливість нарощування функцій управління; 

2) при розробці схем автоматизації і виборі технічних засобів автоматизації 
повинні враховуватися: вид і характер технологічного процесу, умови пожеже - 
і вибухонебезпеки, агресивність і токсичність навколишнього середовища і т. 
п.; параметри і фізико-хімічні властивості вимірюваного середовища; відстань 
від місць установки датчиків, допоміжних пристроїв, виконавчих механізмів, 
приводів машин і замочних органів до пунктів управління та контролю; 
необхідна точність і швидкодія засобів автоматизації; 

3) система автоматизації технологічних процесів повинна будуватися, як 

правило, на базі серійних засобів автоматизації і обчислювальної техніки, що 

випускаються. Необхідно прагнути до застосування однотипних засобів 
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автоматизації і переважно уніфікованих систем, що характеризуються 

простотою поєднання, взаємозамінюваністю і зручністю компоновки на щитах 

управління. Використання однотипної апаратури дає значні переваги при 

монтажі, налагодженні, експлуатації, забезпеченні запасними частинами тощо; 

4) в якості локальних засобів збору і накопичення первинної інформації 

(автоматичних датчиків), вторинних приладів, регулюючих і виконавчих 

пристроїв слід використовувати переважно прилади і засоби автоматизації 

Державної системи промислових приладів; 

6) у випадках, коли схеми автоматизації не можуть бути побудовані на базі 

тільки серійної апаратури, у процесі проектування видаються відповідні 

технічні завдання на розробку нових засобів автоматизації; 

7) вибір засобів автоматизації, що використовують допоміжну енергію 

(електричну, пневматичну і гідравлічну), визначається умовами пожеже - і 

вибухонебезпеки об'єкту, що автоматизується, агресивністю навколишнього 

середовища, вимогами до швидкодії, дальності передачі сигналів інформації і 

управління і т. д.; 

8) кількість приладів, апаратури управління і сигналізації, що 

встановлюється на оперативних щитах і пультах, має бути обмеженою. 

Надлишок апаратури ускладнює експлуатацію, відволікає увагу 

обслуговуючого персоналу від спостереження за основними приладами, що 

визначають хід перебігу технологічного процесу, збільшує вартість установки і 

терміни монтажних і налагоджувальних робіт. Прилади і засоби автоматизації 

допоміжного призначення доцільніше розміщувати на окремих щитах, що 

розташовуються у виробничих приміщеннях поблизу технологічного 

обладнання. 

Перераховані принципи є загальними, але не вичерпними для всіх випадків, 

які можуть зустрітися в практиці проектування систем автоматизації 

технологічних процесів. Проте для кожного конкретного випадку їх слід мати 

на увазі при реалізації технічного завдання на автоматизацію проектованого 

об'єкту.
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2. Структура розділу з автоматизації 

Метою виконання розділу є розроблення схеми автоматизації конкретного 

технологічного процесу та її опису, а також розроблення специфікації засобів 

автоматизації, що реалізують цю схему. 

Розділ з автоматизації дипломного проекту складається з наступних частин: 

− текстової частини; 

− графічної частини (креслення схеми автоматизації); 

− оформленої специфікації на засоби автоматизації (розміщується в 

додатках до пояснювальної записки дипломного проекту). 

Оформлення дипломного бакалаврського проекту повинне відповідати 

вимогам державних стандартів. 

На документах дипломних проектів на всіх форматах, незалежно від їх 

орієнтації, повинна бути рамка робочого поля документа, яку виконують 

суцільною товстою лінією, відступаючи від лівого краю аркуша – 20 мм, від 

інших – 5 мм. 

Всі документи дипломного проекту повинні мати основний напис і 

додаткові графи до нього, за винятком титульного листа, індивідуального 

завдання та окремих додатків. 

Форма, розміри, зміст і порядок заповнення основного напису і додаткових 

граф до нього викладені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.104-68. 

Стандартом установлено три форми основного напису: 

− форма 1 (55 х 185 мм) – для перших аркушів креслень та схем; 

− форма 2 (40 х 185 мм) – для перших аркушів текстових документів; 

− форма 2а (15 х 185 мм) – для наступних аркушів схем і текстових 

документів. 
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3. Текстова частина розділу з автоматизації та вимоги до неї 

Розділ з автоматизації пояснювальної записки відноситься до текстових 

документів, які містять інформацію, подану в основному технічною мовою, та 

графічну інформацію у вигляді ілюстрацій. Частина інформації може бути 

представлена у вигляді формул та таблиць. Скорочення слів – відповідно до 

чинних стандартів. 

Текстова частина виконується на аркушах формату на одній стороні  

аркушів білого паперу А4 (210 х 297 мм). 

Уздовж сторони аркуша проводиться рамка (ліворуч – на відстані 20 мм, від 

інших сторін – 5 мм). У правому нижньому куті розташовують основний напис. 

У цьому розділі пояснювальної записки на підставі аналізу технологічного 

процесу як об`єкту керування визначають основну задачу, що поставлено перед 

системою керування (мету керування), та необхідний рівень автоматизації 

виробництва. 

При цьому обирають параметри об’єкту автоматизації, які необхідно 

стабілізувати або змінювати за деяким законом – регулювати (температуру, 

витрати, тиск, рівень, кількість, якість, собівартість продукту та інше). Для 

параметрів, що підлягають регулюванню, обирають відповідні керуючі дії. 

Після вибору параметрів регулювання та регулюючих впливів обирають 

параметри контролю (звичайно, це параметри, які входять в рівняння 

матеріального або енергетичного балансу), реєстрації (це параметри, які 

використовуються для розрахунків техніко-економічних показників роботи 

схеми, підстроювання регуляторів і тому подібне), сигналізації та інше. Для 

обраних параметрів визначають їх номінальні значення та необхідну точність 

вимірювання і регулювання (норми технологічного режиму) вказують діапазон 

їх можливої зміни. Ці дані подають у вигляді таблиці 3.1.  
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Приклади аналізу технологічного процесу як об`єкту автоматизації та 

обґрунтування вибору параметрів регулювання, регулюючих впливів та інших 

наведені в Додатку А. 

Таблиця 3.1 – Параметри контролю та керування процесом (назва) 
№ 
№ 
з/п 

Найменування стадії 
процесу 

(технологічний 
об‘єкт), місце заміру 

параметра 

Найменування 
параметра, що 

контролюється чи 
регулюється 

Норми 
технологічного 
режиму та 
допустимі 
відхилення 

Вимоги до рівня 
автоматизації 

(контроль, 
регулювання, 
сигналізація) 

1 2 3 4 5 
 

Приклади виконання таблиці з параметрами контролю та керування 

відповідних технологічних процесів наведені в Додатку Б. 

Рекомендації до обґрунтованого вибору параметрів контролю, регулювання, 

дистанційного керування, сигналізації, блокування та захисту наведені в 

Додатку В. 

На підставі даних, що наведені в таблиці 3.1, та обраної структури схеми 

керування технологічного процесу, розробляється: 

− креслення схеми автоматизації (див. п. 4.7); 

− для розробленої схеми автоматизації підбирають технічні засоби за 

допомогою каталогів і довідників на технічні засоби автоматизації, що 

серійно виробляються промисловістю, й електронних ресурсів заводів та 

фірм-виробників засобів автоматизації, та складається специфікація на 

використані технічні засоби автоматизації (див. розділ 5). 

У текстовій частині розділу з автоматизації обов’язково наводиться перелік 

посилань на матеріали, які були використані при виборі технічних засобів 

автоматизації, а самі посилання наводять у списку літератури. 

Текстова частина закінчується описом розробленої схеми автоматизації, та 

наводяться висновки щодо виконання даною схемою автоматизації 

технологічного процесу поставлених задач. 
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Опис розробленої схеми автоматизації включає короткий опис роботи та 

технічних засобів автоматизації кожного контуру контролю і керування з 

посиланням на позиції приладів та технічних засобів автоматизації. Розглянемо 

декілька прикладів. 

Приклад 1. Контроль температури. 

Для контролю температури в трубопровід подачі води на установку 

зворотного осмосу в якості первинного перетворювача температури обрано 

термометр опору ТСМ-1088 (поз. 5-1). Прилад призначений для вимірювання 

температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах, шляхом 

перетворення опору у уніфікований вихідний сигнал 4…20мА. Для 

відображення інформації на щиті автоматизації обрано автоматичний 

показувальний і реєструвальний вторинний прилад ДИСК-250 (поз. 5-2). 

Приклад 2. Контроль і регулювання температури. 

Оптимальна температура в реакторі синтезу контролюється та регулюється 

за допомогою контуру 6, а саме: 6-1 – термоперетворювач опору; 6-2 – 

показувальний, реєструвальний прилад; 6-3 – мікропроцесорний регулятор; 6-4 

– електричний, однообертовий виконавчий механізм.  

Приклад 3. Контроль і сигналізація рівня. 

Для сигналізації рівня у відстійнику і резервуарі з водою використано 

трьохканальний сигналізатор рівня САУ-М6, який включає кондуктометричний 

зонд (поз. 2-1 та поз. 6-1) і сигнальний пристрій зі світлодіодами для 

сигналізації значень рівня (поз. 2-2 та поз. 6-2). 

Приклад 4. Контроль і регулювання витрати. 

Для контролю та регулювання витрати повітря розроблено контур 3, який 

містить: діафрагму камерна (3-1), дифманометр безшкальний (3-2), 

перетворювач пневмоелектричний (3-3), автоматичний показувальний та 

реєструвальний прилад (3-4), регулятор мікропроцесорний (3-5), механізм 

виконавчий електричний (3-6). 
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Таким чином, текстова частина починається з невеликого вступу щодо задач 

автоматизації і містить наступні підрозділи:  

− аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації;  

− опис розробленої системи автоматизації; 

− висновки щодо виконання поставлених задач автоматизації. 

Примітка. Розділ може виконуватися у двох варіантах технічного забезпечення: на базі 

локальної автоматики, на базі мікропроцесорної техніки чи комбіноване. Специфікацію на 

використані технічні засоби автоматизації розміщують в додатках до пояснювальної записки 

дипломного проекту. 
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4. Графічна частина розділу з автоматизації та вимоги до неї 

Креслення виконуються на аркушах форматів, встановлених ГОСТ 2.301-

68. Основним форматом для креслень і схем є формат А1 (594×841мм). Схема 

автоматизації виконується згідно з вимогами ДСТУ Б А.2.4-3-95 

(Міждержавний стандарт ГОСТ 21.408-93) у вигляді креслення на аркуші 

формату А1 разом із технологічною схемою. Дозволяється застосування 

додаткових форматів ряду А2 (420×594мм), А2×3 (594×1261мм), А2×4 

(594×1682мм) і т.д. Трубопровідна арматура позначається згідно з 

Міждержавним стандартом ГОСТ 21.404-85. 

Схеми автоматизації розробляють в цілому на технологічну (інженерну) 

систему або її частину – технологічну лінію, блок обладнання, установку або 

агрегат. 

Схема автоматизації показує зв'язки між технологічним процесом і 

засобами контролю й керування. На ній за допомогою умовних зображень 

схематично показують технологічне устаткування, трубопроводи й засоби 

автоматизації. 

4.1 Графічне зображення технологічного устаткування та комунікацій 

Технологічне устаткування й трубопроводи автоматизованого об'єкта 

зображують на схемі автоматизації у вигляді технологічної схеми. Для 

зображення елементів технологічного устаткування рекомендовані умовні 

графічні позначення за державними стандартами, що наведені в табл. 4.1. 

При цьому допускається спрощувати зображення технологічного 

устаткування, не показуючи на схемі устаткування, комунікації і їхні елементи, 

які не оснащуються технічними засобами автоматизації й не впливають на 

роботу систем автоматизації, а також деяке допоміжне обладнання. Але слід 

враховувати, що спрощена технологічна схема мусить давати чітке уявлення 

про її роботу і взаємодію з засобами автоматизації. Технологічне обладнання на 
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схемах автоматизації повинне зображується без масштабу й другорядних 

конструкцій. 

Таблиця 4.1 Перелік стандартів для позначень технологічного обладнання 

Індекс та 
номер 

стандарту 
Назва стандарту 

ГОСТ 2.780-96 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Кондиционеры 
рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. 

ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Машины 
гидравлические и пневматические. 

ГОСТ 2.788-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Аппараты выпарные. 

ГОСТ 2.789-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Аппараты 
теплообменные. 

ГОСТ 2.790-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Аппараты колонные. 

ГОСТ 2.791-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Отстойники и 
фильтры. 

ГОСТ 2.792-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Аппараты сушильные. 

ГОСТ 2.793-79 
ГОСТ 2.721-74 

Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Элементы и 
устройства машин и аппаратов химических производств. 
Общие обозначения. 

ГОСТ 2.794-79 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Устройства питающие 
и дозирующие. 

ГОСТ 2.795-80 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Центрифуги. 

ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Обозначения общего 
применения. 

 

На технологічних трубопроводах зазвичай показують ту регулювальну та 

запірну арматуру, яка безпосередньо бере участь в керуванні процесом. 
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Технологічні комунікації зображують умовними позначеннями відповідно 

до ГОСТ 2.784-96, ГОСТ 2.785-70. 

Технологічні комунікації й трубопроводи на схемах автоматизації 

зображуються суцільними лініями. У розриві лінії, що позначають 

трубопроводи, цифрами вказують середовище, що транспортується по 

трубопроводу (табл. 4.2). Відстань між сусідніми цифрами, що позначають 

середовище, повинна бути не менше за 50 мм. Для більш детальної вказівки 

характеру середовища до цифрового позначення може додаватися буквений 

індекс, наприклад, вода чиста - 1ч, пара перегріта - 2п, пара насичена - 2н тощо. 

Таблиця 4.2 Умовні цифрові позначення трубопроводів для рідин та газів 

Найменування 
середовища, що 
транспортується 
трубопроводом 

Позначення 

Найменування 
середовища, що 
транспортується 
трубопроводом 

Позначення 

Вода —1—1— Рідке паливо — 15—15— 

Пара —2—2— Горючі та 
вибухонебезпечні 
гази: 
 водень 
 ацетилен 
 фреон 
 метан 
 етан 
 етилен 
 пропан 
 пропілен 
 бутан 
 бутилен 

 
 
 
—16—16— 
—17—17— 
—18—18— 
—19—19— 
—20—20— 
—21—21— 
—22—22— 
—23—23— 
—24—24— 
—25—25— 

Повітря —3—3— 
Азот —4—4— 
Кисень —5—5— 
Інертні гази: 
 аргон 
 неон 
 гелій 
 криптон 
 ксенон 

 
—6—6— 
—7—7— 
—8—8— 
—9—9— 
—10—10— 

Аміак — 11—11— 

Кислота 
(окисник) 

—12—12— 

Луги —13—13— Протипожежний 
трубопровід 

—26—26— 

Мастило —14—14— Вакуум —27—27— 
Для більш розширених умовних позначень середовищ, що транспортуються 

по трубопроводах, можна використовувати ГОСТ 14202-69. 
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Якщо в зазначеному стандарті відсутнє позначення середовища, яке 

транспортують по трубопроводу, то вводиться довільне позначення будь-якою 

цифрою починаючи з 28, але з обов'язковою розшифровкою прийнятого 

позначення на вільному місці креслення (рекомендується проводити 

розшифровку позначень в правому верхньому куті аркуша креслення схеми 

автоматизації). 

Напрямок руху потоків у трубопроводах указують стрілками (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 Умовні позначення руху потоків у трубопроводах 

Найменування Позначення Розміри 
Потік газу (повітря) в 
одному напрямку  

 
Потік газу (повітря) в 
обох напрямках  

 
Потік рідини в одному 
напрямку  

Аналогічно 

Потік рідини в обох 
напрямках  

Аналогічно 

 

Трубопроводи, що приходять з апаратів (або йдуть від апаратів), що не 

показані на схемах автоматизації, починаються (або закінчуються) стрілкою,  

 

біля якої дають пояснюючий напис (наприклад, Луг на регенерацію,  

З варочного котла тощо). Тобто на лініях обриву також ставлять указуючі 

стрілки і дають необхідні пояснення (з якого апарата чи до якого спрямовується 

потік). 
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На місці перетинання трубопроводів, що зображує їхнє з'єднання, ставиться 

точка. 

 

Відсутність точки означає відсутність з'єднання трубопроводів. 

 ( або )  

Біля кожного зображення (умовного позначення) технологічного 

обладнання, трубопроводів, слід вказувати відповідні пояснюючі надписи 

(номер позиції або назву). На наведеному нижче рисунку використані цифрові 

позначення (номер трубопроводу та апарату). 

 

Примітка. Назву можна вписати всередині зображення (при використанні пояснюючих 

надписів у вигляді назв апаратів). Можна також використовувати і літерно-цифрові 

позначення (наприклад, Р-5, В-1 тощо), де буква означає назву групи однотипного 

устаткування (відповідно резервуарів, випарних апаратів тощо), а цифра – порядковий номер 

апарата чи машини серед йому подібних. 

4.2 Графічне зображення приладів та засобів автоматизації 

Правила виконання робочої документації по автоматизації технологічних 

процесів наведені в ДСТУ Б А.2.4-3-95, ГОСТ 21.408-93. 
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Зображення приладів і засобів автоматизації виконується відповідно ГОСТ 

21.404-85. Стандарт установлює два способи побудови умовних позначень 

виконання схем автоматизації: спрощений і розгорнутий. 

Спрощений спосіб дає тільки загальне уявлення з автоматизації об'єкта. При 

спрощеному способі побудови прилади й засоби автоматизації, що здійснюють 

складні функції, виконують у вигляді окремих блоків і зображують за 

допомогою одного умовною позначення. Прилади й засоби автоматизації 

зображують поблизу датчиків. Пристрої, що виконують допоміжні функції 

(підсилювачі, джерела живлення й т.п.) не зображуються. При цьому способі 

щити й пульти в схемах не показують. Цим досягається простота сполучення 

схеми контролю й керування з технологічною схемою й менші трудовитрати 

при їх складанні. Читання схем автоматизації, що виконані таким способом, 

зазвичай ускладнене. 

При розгорнутому методі побудови кожний прилад або блок зображують за 

допомогою окремих умовних позначень, а також вказується місце їхньої 

установки. При цьому способі щити й пульти зображують у вигляді 

прямокутників, у яких показують встановлене на них засоби автоматизації. 

Перевагою цього способу є більша наочність, що у значній мірі полегшує 

читання схеми й роботу із проектною документацією. 

При виконанні дипломної роботи (проекту) рекомендується виконувати 

схему автоматизації розгорнутим способом. 

ГОСТ 21.404-85 передбачає систему побудови графічних і літерних умовних 

позначень приладів за функціональними ознаками, які вони виконують. 

У відповідності до вказаного стандарту графічне позначення приладів, 

засобів автоматизації, виконавчих механізмів й вимірювальних пристроїв на 

схемах автоматизації показуються за допомогою позначень, що наведені в табл. 

4.4. 
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Таблиця 4.4 Умовні графічні позначення і розміри приладів, засобів 

автоматизації, виконавчих й вимірювальних пристроїв 

Назва Позначення Розмір 
Прилад, що встановлений поза щитом – 
місцевого розміщення (первинний 
вимірювальний перетворювач (датчик), що 
встановлюється по місцю на технологічному 
трубопроводі, апараті, колоні,  
металоконструкції, стіні, підлозі): 
а) основне позначення; 
б) допустиме позначення 
 

 
 

 а) 
 

 б) 

 

 

10 

15 

∅10
а)
) 

б)  

Прилад, установлюваний на щиті, пульті: 
а) основне позначення; 
б) допустиме позначення 
 

 а) 
 

 б) 
 

10 

15 

∅10
а)
) 

б)  
Виконавчий механізм. Загальне позначення. 
 

 

  

Виконавчий механізм, що при припинені 
подачі енергії або керуючого сигналу: 
відкриває регулювальний орган; 
закриває регулювальний орган; 
залишає регулювальний орган у незмінному 
положенні.  

-‘- 

Виконавчий механізм з додатковим  ручним 
приводом 
 
Примітка. Позначення може застосовуватися з кожним 
з додаткових знаків, що характеризують положення 
органу регулювання при припиненні подачі енергії або 
керуючого сигналу 

 
-‘- 

Регулюючий орган  
 

7 
3 

 
Сирена електрична (пневматична) 
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Назва Позначення Розмір 
Дзвінок електричний. Загальне позначення. 
  

 
Дзвінок електричний: 
 
а) постійного струму; 
б) змінного струму; 
в) одноударний (гонг). 

а)  

б)  

в)  
 

 
 
-‘- 

Гудок сигнальний (електричний) 

  
Лампа сигнальна 

  

Електричний двигун 

  

Лінія зв'язку. Загальне позначення   

Перетинання ліній зв'язку без з'єднання одна з 
одною  

 

Перетинання ліній зв'язку із з'єднанням між 
собою  

 

 

Умовні графічні позначення і розміри приладів і засобів автоматизації на 

схемі виконують суцільною товстою основною лінією, а горизонтальну лінію 

розподілу та лінії зв’язку між приладами - суцільною тонкою лінією, як 

показано на рисунку .  

Шрифт літерного позначенні, що заноситься в частини графічного 

позначення приладу, дорівнює 2,5 мм. 

Відбірний пристрій для всіх постійно підключених приладів зображують 

суцільною лінією, що з'єднує технологічний трубопровід і прилад (рис. 4.1- а). 
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Якщо необхідно вказати конкретне місце розташування відбірного 

пристрою (усередині контуру технологічного апарата), його позначають колом 

діаметром 2 мм (рис. 4.1- б). 

 

 

                           а)                                                        б) 

Рис. 4.1 Зображення відбірного пристрою 

4.3 Літерні умовні позначення для приладів та засобів автоматизації 

Літерні позначення, що застосовують для позначення вимірюваних величин 

і функціональних ознак приладів на схемах автоматизації, наведені в таблиці 

4.5. 

Таблиця 4.5. Літерні умовні позначення за ГОСТ 21.404-85 

Позна
чення 
 

Вимірювана величина Функції, виконувані приладом 

Основне 
значення 
першої 
літери 

Додаткове 
значення, 
що 
уточнює 
значення 
першої 
літери 

Відображе
ння 
інформації 

Формування 
вихідного 
сигналу 

Додаткове 
значення 

А + - сигналізаці
я - - 

B +     
С + - - регулювання - 

D Густина різниця, 
перепад - - - 

Е 
Будь-яка 
електрична 
величина 

- - - - 

F Витрата співвіднош
ення - - - 
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Позна
чення 
 

Вимірювана величина Функції, виконувані приладом 

Основне 
значення 
першої 
літери 

Додаткове 
значення, 
що 
уточнює 
значення 
першої 
літери 

Відображе
ння 
інформації 

Формування 
вихідного 
сигналу 

Додаткове 
значення 

доля, дріб 

G 

Розмір, 
положення, 
переміщен
ня 

- + - - 

Н Ручний 
вплив - - - 

верхня межа 
вимірюваної 
величини 

I + -- показання - - 

J + 

автоматичн
е 
перемикан
ня, 
оббігання 

- - - 

K Час, часова  
програма - - + - 

L 
Рівень 

- - - 
нижня межа 
вимірюваної 
величини 

M Вологість - - - - 
N + - - - - 
O + - - - - 

Р Тиск, 
вакуум - - - - 

Q 

Величина, 
що 
характериз
ує якість: 
склад, 
концентрац
ію і т. п. 

інтегруван
ня, 
підсумовув
ання в часі 

- + - 

R Радіоактив
ність 

- реєстрація - - 

S Швидкість, 
частота 

- - вмикання 
вимикання 

- 
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Позна
чення 
 

Вимірювана величина Функції, виконувані приладом 

Основне 
значення 
першої 
літери 

Додаткове 
значення, 
що 
уточнює 
значення 
першої 
літери 

Відображе
ння 
інформації 

Формування 
вихідного 
сигналу 

Додаткове 
значення 

перемикання 
 

Т Температур
а 

- - + - 

U 

Декілька 
різнорідних 
вимірюван
их величин 

- - - - 

V В'язкість - + - - 
W Маса - - - - 

X 

Нерекомен
дована 
резервна 
літера 

- - - - 

Y + - - + - 
Z + - - + - 

 

Примітка. Літерні позначення, що відзначені знаком «+», є резервними і можуть бути 

використані, а відзначені знаком «-» не використовуються. 

4.4 Правила побудови умовних графічних позначень засобів автоматизації 

Методика побудови умовних графічних позначень засобів автоматизації при 

розгорнутому методі побудови полягає в наступному.  

У верхній частині графічного позначення наносяться позначення 

вимірюваної величини та функції, що виконує прилад (рис. 4.1). При цьому 

порядок їх запису (зліва направо) повинен бути наступним: 

− позначення вимірюваної величини; 

− позначення, що уточнює вимірювану величину (якщо це необхідно); 

− позначення функцій, що виконує прилад. 
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Додаткове графічне позначення у вигляді овалу є додатковим і 

використовується у випадку, коли позначення приладу складається з великої 

кількості літер. 

 

 

       Позиційне позначення приладу 

Тиск 
 

Показання 

Реєстрація 

Автоматичне регулювання 

Вмикання, вимикання,  
перемикання 

          Послідовність літерних позначень 
P D I R C SА  

5в 

Сигналізація 

Функціональні  
ознаки  
приладу 

Перепад тиску 

Вимірювана 
величина 

Уточнення 
вимірюваної 
величини 

 

Рис. 4.1 Приклад побудови умовного позначення приладів і засобів 

автоматизації 

Літерні позначення пристроїв, що виконані в вигляді окремих блоків та 

призначені для виконання ручних операцій, в літерному позначенні 

починаються з літери H (при цьому неважливо в склад комплекту якого 

приладу вони входять). 

Літери, які слугують для позначення функціональних ознак приладів 

розташовуються з дотриманням наступної послідовності позначень І, R, С, S, А. 
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При побудові умовних позначень приладів потрібно вказувати не всі 

функціональні ознаки обраного приладу, а лише ті, які використовуються  в 

даній схемі. Наприклад, при позначенні показувального і самописного приладу 

слід писати TR (якщо функція ”показання” не використовується) чи - TI (якщо 

функція ”реєстрація” не використовується) замість TIR. 

У нижню частину графічного позначення вписують позиційне позначення 

(буквено-цифрове або цифрове), що слугує для нумерації: 

− контуру контролю або регулювання (при спрощеному способі побудови 

схеми автоматизації позиційне позначення  – цифрове)  

− окремих елементів контуру (при розгорнутому способі).  

Шрифт літерного позначенні, що заноситься в частини графічного 

позначення приладу, дорівнює 2,5 мм. 

Літеру А (табл. 4.5) застосовують для позначення функції «сигналізація» 

незалежно від того, чи винесено сигнальну апаратуру на якийсь щит чи для 

сигналізації використовують лампи, що вмонтовані у сам прилад.  

Літеру S застосовують для позначення контактного пристрою, що 

використовується тільки для вмикання, вимикання, перемикання, блокування. 

У разі застосування контактного пристрою для вмикання, вимикання і 

одночасно для сигналізації в позначенні приладу використовують одночасно 

обидві літери – S і А. 

Граничні значення вимірюваних величин, якими керуються для вмикання, 

вимикання, блокування чи сигналізації, слід конкретизувати додаванням літер 

H і L. Ці літери наносять поза графічним позначенням, праворуч від нього. 

Для конкретизації вимірюваної величини, що може мати кілька значень, біля 

зображення приладу (праворуч від нього) слід зазначати назву чи символ цієї 

вимірюваної величини. 

Для позначення величин, що не передбачені ГОСТ 21.404-85, допускається 

використовувати резервні літери (літери, що відзначені знаком «+» в табл. 4.5). 
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Застосування резервних літер повинне бути розшифроване на схемі 

автоматизації.  

Для позначення додаткових функцій великі літери D, F, Q допускається 

заміняти на малі d, f, q. 

4.5 Додаткові літерні позначення, що відображають функціональні 

ознаки приладів 

Додаткові літерні позначення, що відображають функціональні ознаки 

приладів, наведені в таблиці 4.6. 

Таблица 4.6. Додаткові літерні позначення, що відображають функціональні 

ознаки приладів відповідно ГОСТ 21.404-85 

Слід дотримуватися наступного порядку літер при побудові умовних 

позначень з використанням додаткових літер, що наведені в табл. 4.6: 

− позначення основної вимірюваної величини; 

− одна з додаткових літер: E, T, K, Y. 

Додаткові літерні позначення, що використовують для побудови позначень 

перетворювачів сигналів та обчислювальних приладів, наведені в таблиці 4.7. 

Позначення Найменування Призначення 
Е 
(Elementary) 

Чутливий 
елемент 
(первинне 
перетворення) 

Пристрої, що виконують первинне 
перетворення : перетворювачі 
термоелектричні, термоперетворювачі 
опору, датчики пірометрів, звужуючі 
пристрої витратомірів і т. п. 

Т 
(Transmit) 

Дистанційна 
передача 
(проміжне 
перетворення) 

Прилади з дистанційною передачею 
сигналу : манометри, дифманометри, 
манометричні термометри і т. п. 

К 
(Control station) 

Станція 
управління 

Прилади, що мають перемикач для 
вибору виду управління і пристрій для 
дистанційного керування 

Y Перетворення, 
обчислювальні 
функції 

Для побудови позначень 
перетворювачів сигналів і 
обчислювальних пристроїв 
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Таблиця 4.7. Додаткові літерні позначення, що відображають функціональні 

ознаки перетворювачів сигналів та обчислювальних приладів 

Позначення Найменування 
Рід енергії сигналу : 
E електричний 
P пневматичний 
G гідравлічний 
Форма сигналу 
A аналогова 
D цифрова 
Зв'язок з обчислювальним комплексом: 
Bi передача сигналу на ЕОМ 
B0 виведення інформації з ЕОМ 
Операції, що виконуються обчислювальним пристроєм: 
Σ підсумовування 
K множення величини сигналу на постійний коефіцієнт K 
× перемножування величин двох і більше сигналів 
: ділення величин 
fn піднесення величини сигналу f до степеня n 
n  здобуття з величини сигналу кореня степеня n 
lg логарифмування 
dx/dt диференціювання 
∫ інтегрування 
x(- 1) зміна знаку 
max обмеження верхнього значення сигналу 
min обмеження нижнього значення сигналу 

 

При побудові умовних позначень перетворювачів сигналів та 

обчислювальних приладів поза графічним позначенням, праворуч від нього 

наносять напис, який розшифровує вид перетворення або операції, що виконує 

обчислювальний пристрій. Наприклад: 
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Позначення Пояснення 

 Електропневматичний перетворювач температури 

 Перетворювач аналогового сигналу в дискретний 

 
Обчислювальний пристрій, що виконує операцію видобування 
квадратного кореня 

 

Приклади застосування даних, що наведені в таблицях 4.4-4.7, для побудови 

умовних позначень технічних засобів автоматизації наведені в Додатку Г. Там 

же наведені основні правила, якими слід керуватися при використанні літерних 

умовних позначень згідно з ГОСТ 21.408-93 та ДСТУ Б А.2.4-3-95. 

Згідно табл. 4.6 літера Е використовується як додаткове позначення для для 

позначення чутливих елементів, тобто пристроїв, які виконують первинне 

перетворення (первинних термоелектричних перетворювачів (термопар), 

термоперетворювачів опору (термометрів опору), датчиків пірометрів, 

звужувальних пристроїв витратомірів, датчиків акустичних рівнемірів тощо). 

Літера Т означає дистанційне передавання сигналу (проміжне 

перетворення). Вона використовується як додаткова для позначення приладів з 

дистанційним передаванням показань (безшкальних манометрів, 

дифманометрів, ротаметрів з дистанційним передаванням сигналів тощо). 

Літеру К застосовують як додаткове позначення для позначення приладів, 

які мають станцію керування, тобто перемикач вибору виду керування ручне – 

автоматичне. 

Літеру Y застосовують як додаткове позначення для позначень 

перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв. Для конкретизації 

функціональної ознаки праворуч від зображення приладу вказується 

відповідний символ, вид перетворення чи обчислювальної операції (див. рядки 

47, 48, 49 табл. Д1 в Додатку Д). 
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4.6 Позиційні позначення засобів автоматизації 

Всім приладам і засобам автоматизації, зображеним на схемах 

автоматизації, надаються позиційні позначення (позиції), що зберігаються в 

усіх документах проекту з автоматизації. 

Позиційні позначення вказуються в нижній частині умовного графічного 

позначення (рис. 4.1). Держстандартом рекомендується цифрово-літерна 

система позиційних позначень, у якій функціональна група (комплект) засобів 

має цифровий порядковий номер, а кожний елемент цієї групи – літерний 

індекс. 

Примітка. Комплектом (функціональною групою) називають сукупність окремих, але 

функціонально пов’язаних елементів, що виконують визначене завдання. 

Порядковий номер функціональної групи – контуру контролю або 

регулювання позначають арабськими цифрами, а елементи всередині контуру – 

малими літерами кириличного алфавіту. Літерні позначення елементів 

всередині контуру змінюють за алфавітом відповідно до послідовності 

надходження сигналу – починаючи від пристроїв отримання інформації до 

пристроїв впливу на технологічний параметр. 

Наприклад, позиції на схемі автоматизації зображують так 7а, 76, 7в, 7г (7а – 

первинний перетворювач, 76 – проміжний перетворювач, 7в – регулятор, 7г – 

виконавчий механізм) або 11а, 116 (11а – первинний перетворювач, 116 – 

показувальний пристрій) і т.п. 

У разі побудови позначень комплектів засобів автоматизації перша літера в 

позначенні кожного приладу (в верхній частині умовного графічного 

позначення), що входить в комплект, є назвою вимірюваної комплектом 

величини. Наприклад, у комплекті для вимірювання та регулювання 

температури первинний вимірювальний перетворювач треба позначати через 

ТЕ, вторинний показувальний прилад – ТI, регулювальний блок – ТС і т. д. 
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Іншою системою позиційних позначень (допускається стандартом) є цифро-

цифрова, коли кожному елементу функціональної групи також привласнюють 

цифровий індекс, а літерне позначення замінюють цифрою, що записують через 

дефіс, наприклад 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, або 11-1,11-2. 

Позиційні позначення окремих приладів і засобів автоматизації місцевого 

розміщення, таких як регулятор прямої дії, манометр, термометр розширення 

тощо, складаються лише з порядкового номера. На рисунку показано 

вимірювання тиску манометром місцевого розміщення. 

 

Позиційні позначення повинні надаватись всім елементам функціональних 

груп, за винятком: відбірних пристроїв; приладів і засобів автоматизації, що 

поставляються комплектно з технологічним устаткуванням; регулювальних 

органів та виконавчих механізмів, що входять у систему автоматичного 

керування, але замовляються і встановлюються у технологічних частинах 

проекту. 

Електроапаратура (електровимірювальні прилади, сигнальні лампи, табло, 

гудки, дзвінки, ключі керування, кнопки, магнітні пускачі й т.п.), що 

зображують на схемах автоматизації, повинна мати літерно-цифрові позиційні 

позначення, що прийняті в принципових електричних схемах і складені з 

літерного позначення й порядкового номера, що проставлений після літерного 

позначення. 

Позиційне літерне позначення електроапаратури утворюється із 

застосуванням літер тільки латинського алфавіту. Літерні позиційні позначення 
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електроапаратури, яку зображують на схемах автоматизації, наведені в табл. 

4.8. 

Таблиця 4.8 – Буквені позиційні позначення електроапаратури 

Найменування Позначення 
Прилад звукової сигналізації НА 
Прилад світлової сигналізації HL 
Контактор, магнітний пускач КM 
Реле часу KT 
Амперметр РА 
Вольтметр РV 
Двигун M 
Пристрої комутаційні в ланцюгах 
керування, сигналізації й т.п.: 

 

а) вимикач або перемикач SA 
б) вимикач кнопковий 
в) вимикач автоматичний 

SB 
SF 

г) шляховий вимикач, що  
спрацьовує від положення 

SQ 

 

Порядкові номери електроапаратурі присвоюють у зростаючому порядку, 

починаючи з одиниці, у межах електроапаратури одного виду, і яким на схемі 

привласнене однакове літерне позначення, наприклад дзвінок електричний – 

НА1, НА2, ... або лампа сигнальна – HL1, HL2,... і т.д. 

Наприклад.  

Позиційні позначення електроапаратури зберігаються у всіх інших 

документах проекту. Позиційні позначення електроапаратури (ламп, табло, 

гудків, дзвінків і т.п.), зображеної на схемах, наносять із правої сторони 

графічного умовного позначення (при необхідності зі зсувом вгору або вниз). 

Контурам, що складаються з декількох первинних вимірювальних 

перетворювачів і одного вторинного приладу, присвоюють позиційне 
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позначення, що містять загальне цифрове позначення й кілька буквених 

позначень. При цьому однаковим датчикам варто присвоювати однакові літерні 

позначення, різним – різні. Вторинному приладу присвоюють наступне літерне 

позначення. 

У схемах каскадного або зв'язаного регулювання, якщо певний прилад або 

регулятор пов'язаний з декількома первинними вимірювальними 

перетворювачами або отримує додаткові впливи по іншим параметрам, то всі 

елементи схеми, що здійснюють додаткові функції, необхідно віднести до тієї 

функціональної групи, на яку вони впливають. Наприклад, при регулюванні 

співвідношення двох потоків, регулятор співвідношення входить до складу тієї 

функціональної групи, на яку він надає головний вплив по незалежному 

параметру. У складних схемах автоматичного керування із загальними для 

різних функціональних груп пристроями всі спільні елементи виносять у 

самостійні функціональні групи. 
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4.7 Графічне оформлення схем автоматизації 

Схема автоматизації виконується на аркушах стандартного формату згідно 

ГОСТ 2.301-68 (зазвичай це аркуш формату А1) у вигляді креслення, на якому 

за допомогою умовних позначень зображується технологічна схема процесу 

(технологічне обладнання та комунікації), засоби автоматизації та лінії зв’язку 

між ними. Правила щодо зображення технологічного обладнання, комунікацій 

та засобів автоматизації на схемах автоматизації розглянуті вище. На рис. 4.2 

наведено розміщення основних складових креслення схеми автоматизації. 

 
Рис. 4.2 Розміщення основних складових креслення схеми автоматизації 

Сама схема автоматизації розміщується на кресленні в двох зонах (зони 1 і 2 

на рис. 4.2). В верхній частині креслення (зона 1) зображується технологічна 

схема з встановленими технічними засобами автоматизації, а в нижній частині 

(зона 2) креслять прямокутники, які умовно зображують: установку місцевих 



 42 

приладів, щитів автоматизації, пультів, пунктів контролю та керування, 

керуючих машин і т.п. В кожному прямокутнику зліва виконується графа для 

запису його призначення. 

 

Висота прямокутника становить 40-50мм, а ширина графи під назву – 20мм. 

Прилади і засоби автоматизації, що розташовані поза щитами і конструктивно 

не пов'язані з технологічним устаткуванням, умовно показують у прямокутнику 

із заголовком «Прилади місцеві». Його розташовують першим під схемою і у 

ньому розміщують проміжні перетворювачі, вимірювальні прилади, 

регулятори, сигналізатори та ін., що установлені в цеху по місцю. Нижче 

розташовують прямокутники, у яких показані щити та пульти, а також 

комплекси технічних засобів (при необхідності). Кожному прямокутнику 

присвоюють заголовки, що відповідають показаним у них технічним засобам. 

Прямокутники розташовують зверху вниз в наступному порядку: прилади 

місцеві, щит автоматизації (або щит керування, щит оператора, щит назва 

об’єкту автоматизації), центральний щит тощо. Кількість прямокутників 

визначається проектом в залежності від рівня автоматизації. 

Наприклад. 

   або    
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Заголовки прямокутників, призначених для зображення щитів і пультів, 

приймають відповідно до найменувань, прийнятих в ескізних кресленнях 

загальних видів, для комплексів технічних засобів – відповідно до їх запису в 

специфікації устаткування. 

Наприклад, у прямокутнику «Щит     » розташовують засоби автоматизації, 

які встановлюють на пультах керування, щитах і за ними, в операторній або в 

приміщенні керування.  

В прямокутниках за допомогою умовних позначень показують прилади і 

засоби автоматизації, що розміщені на відповідних щитах. Прилади в 

прямокутнику графічного зображення щита рекомендовано розміщувати в один 

чи в два рядки на однакових рівнях. 

  

При цьому висота зони 1 становить приблизно 2/3 від вертикального 

розміру форматного аркушу креслення схеми, а висота зони 2 – приблизно 1/3 

від вертикального розміру форматного аркушу креслення схеми. 

Керуючі обчислювальні машини, контролери, комплекти телемеханіки та 

інше також позначаються на схемах автоматизації у вигляді прямокутників з 

вказівкою типу пристрою. 

Крім того, прямокутниками позначають централізовану систему 

технологічної сигналізації системи технологічних захисту й блокування а також 

інформаційно-управляючий обчислювальний комплекс. 

В зоні 3 на кресленні (рис. 4.2) – над основним написом по ширині штампу 

розміщують експлікацію на технологічне устаткування (номер позиції, назву, 
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кількість однотипних одиниць) і наводять необхідні пояснення (у вигляді 

таблиці не передбачених стандартами умовних позначень та резервних 

літерних позначень, застосованих для позначення відсутніх у стандарті 

контрольованих величин або функціональних ознак приладів, що прийняті в 

даній схемі автоматизації), а в зоні 4 наводять нумерацію трубопроводів, що не 

наведені в у табл. 4.2 (рекомендовано починати з цифри 28).  

Номер позиції Назва технологічного устаткування Кількість  
 

Примітка. Застосування літери N для позначення пускової апаратури можна не 

пояснювати. 

Складні технологічні схеми рекомендується розбивати на окремі 

технологічні вузли і виконувати системи автоматизації у вигляді окремих 

креслень. При виконанні схеми автоматизації на декількох аркушах всі 

необхідні пояснення та таблиці виконуються на першому аркуші схеми ГОСТ 

2.316-68. Додаткові умовні позначення, що непередбачені стандартами також 

розміщують на першому аркуші схеми у над основним написом.  

Кожен аркуш графічної частини повинен мати рамку робочого поля і 

основний напис. Основний напис розміщують в зоні 5креслення справа-внизу 

(рис. 4.2). Форма і порядок заповнення основного напису в кутовому штампі 

виконуються у відповідності до ГОСТ2.104-68.  

Умовні зображення на схемі слід виконувати лініями такої товщини (табл. 

4.9), яка рекомендована ГОСТ 2.303-68. 

Таблиця 4.9. Рекомендовані товщини ліній  

№ Призначення лінії  Товщина 
1 Трубопроводів 0.5-1.5 мм 
2 Контурні (для технологічного устаткування  – 

агрегатів, установок, обладнання) 
0,2-0,5 мм 

3 Зображення приладів і засобів автоматизації 0,5-0,6 мм 
4 Ліній зв'язку 0,2-0,3 мм 
5 Прямокутники щитів і пультів 0,5-1,0 мм 
6 Виносок 0,2-0,3 мм 
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При однаковій товщині ліній різного призначення їх можна креслити за 

товщиною в різних границях (більшій та меншій). 

Обладнання і комунікації зображуються тонкими лініями, а технологічні 

потоки виділяються більш жирними лініями. 

Примітка. При використанні графічних редакторів (Autocad, Compas тощо) для 

зображення схеми технологічного процесу треба витримувати співвідношення товщини ліній 

у зображеннях трубопроводів і апаратів. Лінії у рисунка апаратів повинні бути товщиною у 2 

тл. (тл. – це товщина вибраної лінії у графічному редакторі), а у зображеннях ліній 

технологічних трубопроводів – товщиною у 3 тл. На кресленні схеми автоматизації 

технологічного процесу лінії сигналів між: первинними вимірювальними перетворювачами і 

приладами; регуляторами і виконавчими механізмами; елементами сигналізації та іншими 

технічними засобами автоматизації рисуються товщиною у 1 тл. 

Рекомендується застосовувати такі розміри шрифтів на схемі (табл.4.10): 

Таблиця 4.10 

Рекомендовані розміри шрифту 

Призначення Розмір 
Великих літер 3,5 мм 
Цифр 3,5 мм 
Малих літер 2,5 мм 
Для пояснювального тексту та написів 3,5 … 5 мм 

 

Функціональні зв’язки між технологічним устаткуванням і встановленими 

на ньому первинними перетворювачами, а також із засобами автоматизації, що 

встановлені на щитах та пультах, на схемах показують тонкими суцільними 

лініями. При цьому кожен зв’язок позначають однією лінією незалежно від 

фактичної кількості проводів чи труб, якими здійснюється цей зв’язок. До 

умовних позначень приладів і засобів автоматизації лінії зв’язку допускається 

підводити з будь-якого боку (зверху, знизу, збоку та в тому числі і під кутом). 

Лінії зв’язку слід наносити найкоротшими, з мінімальною кількістю вигинів та 

перетинань. Допускається перетинання лініями зв’язку зображень 
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технологічного устаткування і комунікацій. Перетинання лініями зв’язку 

умовних позначень приладів і засобів автоматизації є неприпустимим. 

Для великих і складних систем автоматизації, коли перетинання між лініями 

зв’язку ускладнює розуміння креслення, лінії зв’язку допускається розривати. 

При цьому для полегшення читання схеми обидва кінці розірваної лінії зв’язку 

нумерують однією і тією ж цифрою. Цей метод з’єднання називають адресним. 

Номери ліній зв’язку розміщують в горизонтальних рядах. Для нижнього ряду 

зі сторони щитових приладів номери слід записувати в зростання, починаючи з 

одиниці (рис. 4.3). В верхньому ряді номери записують в довільному порядку 

(допускається верхній ряд не створювати, а рисувати лінію сигналу довжиною 

15-20мм біля графічного позначення засобу автоматизації і закінчувати її 

потрібною цифрою). 

На відрізках ліній зв’язку, прилеглих до прямокутника «Прилади місцеві», 

вказують номінальні значення контрольованих чи регульованих параметрів 

(значення параметрів за сталих режимів роботи) чи граничнодопустимі робочі 

значення (максимальні чи мінімальні). Ці значення указують в одиницях шкали 

обраного приладу або в міжнародній системі одиниць СІ. Розрідження (вакуум) 

позначається знаком «мінус». Це полегшує розуміння властивостей об’єкта, 

можливості вибору діапазонів вимірювання та шкал приладів, уставок (завдань) 

регуляторів на схемах автоматизації. 
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Рис. 4.3 Адресний метод з’єднання ліній зв’язку (технологічна частина 

схеми умовно не показана) 

Відстань між паралельними лініями зв’язку повинна бути не менше 3 мм. 

Для приладів, убудованих безпосередньо в технологічне обладнання чи 

трубопроводи й ті, що не мають лінії зв'язку з іншими приладами, (термометрів 

розширення, манометрів, витратомірів постійного перепаду тощо) та 

розміщених поза згаданими прямокутниками, гранично допустимі значення 

параметрів вказують під позиційним позначенням приладів чи поблизу 

позначень. Значення вимірюваних величин записують в одиницях СІ. 

Лінії зв’язку повинні чітко відображати канал проходження сигналу від 

самого початку і до кінця. При необхідності на лініях зв’язку між приладами 

допускається за допомогою умовних позначень згідно ГОСТ 2.721-74 

направлення передачі сигналу. 

Чутливі елементи й первинні перетворювачі систем вимірювання або 

регулювання розташовують на трубопроводах або поблизу технологічного 

устаткування.  
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Прилади, що вбудовуються в технологічні комунікації (наприклад, 

звужуючі пристрої), показують у розриві лінії зображення комунікацій 

відповідно до рисунка , а прилади, що встановлювані на 

технологічному устаткуванні за допомогою спеціальних пристроїв установки 

(штуцерів, гільз і т.п.) показують поруч із зображенням цього устаткування або 

комунікації відповідно до рисунка . Відбірний пристрій спеціально 

не позначається, а представляється у вигляді тонкої суцільної лінії, що з'єднує 

технологічний трубопровід або апарат з вимірювальним перетворювачем або 

приладом. 

Регулюючі органи і виконавчі механізми зображуються на технологічних 

трубопроводах. 

Інші технічні засоби автоматизації показують умовними графічними 

позначеннями в прямокутниках, розташованих у нижній частині схеми. 

Прилади й засоби автоматизації, умовні позначення яких не представляється 

можливим побудувати за допомогою ГОСТ 21.404-85, допускається позначати 

довільними умовними позначеннями з обов'язковим поясненням їх на схемі (в 

зоні 3 на рис. 4.2). При цьому для літерних позначень вимірюваних величин і 

функціональних ознак приладів використовують наведені в ньому резервні 

букви (див. табл. 4.5). 

Виконуючи креслення схеми автоматизації, слід уникати дублювання 

однакових її частин, які належать як до технологічного устаткування, так і до 

засобів автоматизації. Для однотипних об'єктів керування (відділення, системи, 

установки, агрегати, апарати), що не зв'язані між собою й таких, що мають 

однакове оснащення, схему автоматизації виконують лише для одного об’єкта і 
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додають пояснення. На наприклад, «Схема складена для агрегату 1; для 

агрегатів 2 - 5 схеми аналогічні». 

Для однотипних технологічних об'єктів (або їхніх частин), що мають 

загальні щити, пульти, комплекси з апаратурою й приладами, на схемі 

рекомендується показувати технологічне устаткування одного об'єкта 

(частини). Прилади й засоби автоматизації, що установлені на щиті, показують 

повністю для всіх об'єктів. 

При цьому можливі наступні варіанти: 

– прилади, застосовувані для контролю (регулювання) однотипні, а 

контрольовані параметри мають однакові значення; при цьому всі повторювані 

прилади показують на щиті один раз, а біля їхнього позначення проставляється 

кількість у штуках (рис. 4.4); 

 

Рис. 4.4 Приклад виконання схеми автоматизації для однотипних 

технологічних об'єктів із приладами, установлюваними на загальному щиті 

(контрольовані параметри мають однакові значення) 
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– прилади, застосовувані для контролю (регулювання) однотипні, а 

контрольовані параметри мають різні значення; при цьому варто показувати на 

щиті всі прилади. Біля ліній зв'язку, що з'єднують прилади й засоби 

автоматизації з керованим об'єктом (без показаного технологічного 

устаткування), дають пояснення (рис. 4.5). Наприклад. «Від реакторів 2 - 3».  

 

Рис. 4.5 Приклад виконання схеми автоматизації для однотипних 

технологічних об'єктів із приладами, установлюваними на загальному щиті 

(контрольовані параметри мають різні значення) 

При використанні багатоточкового приладу для контролю якого-небудь 

параметра в декількох однотипних апаратах на схемі показують тільки один 
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технологічний апарат і один датчик, а біля приладу показують лінії зв'язку від 

інших датчиків (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 Приклад зображення на схемі автоматизації виміру температури в 

декількох однотипних апаратах за допомогою багатоточкового приладу 

Прямокутники, що зображують комплекси технічних засобів (агрегатованих 

комплексів типу «Номінал», КТС «ЛИУС-2», засобів мікропроцесорної техніки 

і ін.), рекомендується розділяти горизонтальними лініями на частини, число 

яких відповідає кількості блоків або пристроїв, що виконують основні функції 

по обробці інформаційних сигналів і видачі сигналів керування. У цьому 

випадку крім найменування всього комплексу рекомендується приводити 
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скорочені найменування або типи окремих його блоків, що виконують функції 

виміру, регулювання, сигналізації й ін. Зазначені найменування або типи блоків 

наносять із лівої сторони прямокутника поруч із найменуванням комплексу 

(рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 Приклад виконання схеми автоматизації із застосуванням 

пневматичного комплексу «Номінал» 
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У прикладі, показаному на рис. 4.7, до складу пневматичної керуючої 

установки «Номінал» входить стійка «Номінал 2» та «Номінал 2А». 

Точки входу й виходу сигналів на прямокутниках відповідних блоків 

показують колами діаметром 1,5-2 мм. Для зручності користування схемою й 

підрахунку загальної кількості використовуваних каналів дозволяється біля 

кружків указувати кількість і літерну умовну позначку використовуваних 

каналів. Прийняті умовні позначки блоків і каналів повинні бути обов'язково 

пояснені на схемі. 

Стовпчик цифр у лівій частині показує граничну кількість точок, для яких 

можна реалізувати зазначені функції, стовпчик цифр у правій частині показує 

фактичну кількість таких точок, використаних для автоматизації даного 

технологічного процесів обраними стійками. 

Аналогічно вищеописаному оформляється схема автоматизації із 

застосуванням персональної електронної обчислювальної машини (ПЕОМ). 

Приклади виконання такої схеми наведені на рис. 4.8. 

Приклади побудови схем автоматизації контролю та регулювання 

технологічних параметрів (окремих контурів) наведено в Додатку Д. 
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Рис. 4.8 Приклад виконання схеми автоматизації із застосуванням 

електронної обчислювальної машини (технологічна частина схеми умовно не 

показана) 
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5. Специфікація на засоби автоматизації 

Схема автоматизації доповнюється специфікацією встаткування, виробів і 

матеріалів, що включає всі використані в схемі технічні засоби автоматизації. 

Вибрані вимірювальні засоби вносять в замовну специфікацію. 

Замовна специфікація призначена для закупівлі приладів і засобів 

автоматизації, необхідних для реалізації рішень, прийнятих при розробці 

проекту схеми автоматизації, що показані на кресленні. 

Специфікацію засобів автоматизації складають на підставі функціональної 

схеми і виконують відповідно до Міждержавних стандартів Єдиної системи 

конструкторської документації (згідно з ГОСТ 21.110-95) виконують на 

окремих аркушах формату А4 (297×210 мм) і брошурують разом з 

пояснювальною запискою в розділі «Додатки».  

Необхідні технічні засоби автоматизації (первинні й проміжні 

перетворювачі, вторинні прилади, регулятори, виконавчі механізми, монтажні 

вироби тощо) підбирають за допомогою каталогів і довідників на технічні 

засоби автоматизації, які серійно виробляються промисловістю. Рекомендації 

до вибору засобів автоматизації наведені в Додатку Е. 

Специфікація складається по цехах, відділенням або підрозділам об'єкта 

автоматизації. Засоби автоматизації включаються в специфікацію грушам і по 

контрольованим величинам в порядку зростання номерів позиції. 

Найменування засобів контролю і сигналізації, а також технічні 

характеристики наводяться в замовний специфікації на підставі стандартів, 

каталогів, номенклатури та інших офіційних довідкових матеріалів. 

Специфікацію виконують у вигляді таблиці, заголовок якої наведено нижче.  
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Специфікація устаткування, виробів і матеріалів 

Позиція на 
схемі 
автоматизації 

Назва 
параметра 

Середовище, 
місце відбору 
інформації 

Гранич
не значення 
параметра 

Місце 
монтажу 

 

Назва й 
характеристика 

Тип 
моделі 

Кіль
кість 

 

Завод
-виробник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У специфікації приводять позиції технічних засобів відповідно до схеми 

автоматизації (стовпець 1), параметр контролю або регулювання (стовпець 2) і 

його граничне (номінальне, середнє) значення (стовпець 4), місце відбору 

інформації (стовпець 3), місце монтажу технічного засобу (стовпець 5), його 

найменування й повна технічна характеристика (стовпець 6), тип та марка 

технічного засобу автоматизації, що використовується (стовпець 7), загальну 

кількість однотипних одиниць, завод-виготовлювач (стовпці 8, 9). 

Якщо в схемі автоматизації є декілька елементів однієї модифікації та типу, 

що мають на схемі автоматизації різні позиційні позначення, то описується 

прилад один раз з вказівкою всіх позицій інших аналогічних приладів (запис в 

один рядок специфікації), як показано у додатку Ж). 

В примітках до специфікації указують специфічні особливості експлуатації 

та виконання розглядає мого приладу. 
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Додатки 

Додаток А. Аналіз типових технологічних процесів 

Об’єкт керування і система керування, що взаємодіють між собою, 

складають систему керування технологічним процесом. Ефективність роботи 

такої системи оцінюється показником ефективності, в якості якого обирають 

один або декілька вихідних параметрів об’єкта (температуру, кількість, якість, 

собівартість продукту і т. п.). Задача, що поставлена перед системою керування 

(наприклад, підтримання сталої температури рідини на виході теплообмінника) 

називається метою керування. Відповідно до мети системи керування 

поділяються на стабілізуючі та оптимізуючи.  

В стабілізуючих системах ціллю керування є підтримка показника 

ефективності на сталому, заданому значенні. Стабілізуючі системи керування 

повністю виправдовують себе при управлінні допоміжними процесами, 

показник ефективності яких слід підтримувати сталим для найкращого ведення 

основного процесу. Наприклад, при нагріванні вихідної суміші, що поступає в 

ректифікаційну колону, показником ефективності процесу є температура 

суміші на виході з теплообмінника, яка повинна підтримуватись сталою. 

В оптимізуючих системах керування показник ефективності підтримують на 

оптимальному (максимальному чи мінімальному) значенні при дотриманні 

обмежуючих умов. Показник ефективності оптимізуючих систем називають 

критерієм оптимальності. Параметр кінцевого продукту, що виступає в якості 

критерію оптимальності, характеризує процес лише з однієї, найбільш важливої 

сторони, а при оцінці повної ефективності процесу необхідно мати на увазі й 

інші параметри кінцевого продукту. Наприклад, в якості критерію 

оптимальності процесу ректифікації обраний склад залишку (залишок повинен 

бути якнайбільш чистим). Однак при вирішенні лише цієї задачі повна 

ефективність процесу може виявитись невисокою (наприклад, у випадку 
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отримання лише невеликої кількості залишку високої чистоти). У зв’язку з цим 

на параметри кінцевого продукту , що характеризують ефективність ведення 

процесу, але не є критерієм оптимальності, накладають обмежуючі умови. 

Набагато більш складним об’єктом керування є виробництво, коли 

необхідно не лише автоматизувати контроль, регулювання та сигналізацію 

технологічних параметрів, але і вирішити задачі знаходження оптимальних 

рішень. 

Загальне завдання керування технологічним процесом формулюється 

звичайно як завдання максимізації (мінімізації) деякого критерію (собівартості, 

енерговитрат, прибутку) при виконанні обмежень на технологічні параметри, 

накладених регламентом. Рішення такого завдання для всього процесу в цілому 

є дуже трудомістким, а іноді практично неможливе через велике число 

факторів, що впливають на хід процесу. 

Тому весь процес розбивають на окремі ділянки, які характеризуються 

порівняно невеликим числом змінних. Зазвичай ці ділянки співпадають з 

закінченими технологічними стадіями, для яких можуть бути сформульовані 

свої підзадачі керування, підпорядковані загальному завданню керування 

процесом у цілому. У загальному випадку виробничі процеси розділяються на 

ряд частинних взаємозалежних процесів: основних, підсобних, побічних і 

допоміжних. Основні процеси забезпечують переробку сировини і 

напівфабрикатів у готову продукцію. Підсобні орієнтовані на виготовлення і 

підготовку сировини, матеріалів і енергії для основних процесів. Побічні 

забезпечують переробку відходів основного виробництва, а допоміжні – 

шляхом обслуговування перших трьох типів створюють необхідні умови для 

їхнього нормального перебігу. Задача формування необхідної кількості і 

заданої якості продукції, що випускається, забезпечується в основному за 

рахунок основних виробничих процесів. 

Завдання керування окремими стадіями зазвичай спрямовані на оптимізацію 

(в окремому випадку, стабілізацію) технологічного параметра або критерію, що 
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легко обчислюється по виміряним режимним параметрами (продуктивність, 

концентрація продукту, ступінь перетворення, витрата енергії). Оптимізацію 

критерію проводять в рамках обмежень, що задаються технологічним 

регламентом. 

На підставі завдання оптимального керування окремими стадіями процесу 

формулюють завдання автоматичного регулювання технологічних параметрів 

для окремих апаратів. 

Важливим етапом у розробці системи автоматизації є аналіз основних 

апаратів як об'єктів регулювання, тобто виявлення всіх істотних вхідних і 

вихідних змінних і аналіз статичних і динамічних характеристик каналів 

збурення і регулювання. Вихідними даними при цьому слугують математична 

модель процесу і (як перше наближення) статична модель у вигляді рівнянь 

матеріального і теплового балансів. На основі цих рівнянь з урахуванням 

реальних умов роботи апарату всі істотні фактори, що впливають на процес, 

розбиваються на наступні групи: 

1. Збурення, що допускають стабілізацію. До них відносять незалежні 

технологічні параметри, які можуть відчувати суттєві коливання, проте за 

умовами роботи можуть бути стабілізовані за допомогою автоматичної системи 

регулювання. До таких параметрів звичайно відносяться деякі показники 

вхідних потоків. Так витрату речовини можна стабілізувати, якщо перед 

апаратом є буферна ємність, що згладжує коливання витрати на виході з 

попереднього апарату. Так стабілізація температури речовини можлива, якщо 

перед апаратом, куди її подають, встановлений теплообмінник. Очевидно, при 

проектуванні системи керування доцільно передбачити автоматичну 

стабілізацію таких збурень. Це дозволить підвищити якість керування процесом 

у цілому.  

2. Контрольовані збурення. До них умовно відносять ті збурення, які можна 

виміряти, але неможливо або неприпустимо стабілізувати (витрата речовини, 

що подається безпосередньо з попереднього апарату: температура 
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навколишнього середовища т. п.). Наявність істотних нестабілізуючих збурень 

вимагає застосування або замкнутих за основним показником процесу системи 

регулювання, або комбінованих САР, в яких якість регулювання підвищується 

введенням динамічної компенсації збурення. 

3. Неконтрольовані збурення. До них відносяться ті збурення, які 

неможливо або недоцільно вимірювати безпосередньо. Перші – це падіння 

активності каталізатора, зміна коефіцієнтів тепло- і массопередачі і т.п. 

Прикладом других можуть слугувати тиск гріючої пари в заводській мережі, 

який коливається випадковим чином і є джерелом збурень в теплових процесах. 

Виявлення можливих неконтрольованих збурень – важливий етап у 

дослідженні процесу і розробці системи керування. Наявність таких збурень 

вимагає, як і в попередньому випадку, обов'язкового застосування замкнутих за 

основним показником процесу систем автоматизації. 

4. Можливі регулюючі дії. Це матеріальні або теплові потоки, які можна 

змінювати автоматично для підтримки регульованих параметрів. 

5. Вихідні змінні. З їх числа обирають регульовані координати. При 

побудові замкнутих систем регулювання в якості регульованих координат 

вибирають технологічні параметри, зміна яких свідчить про порушення 

матеріального або теплового балансу в апараті. До них відносяться: 

рівень рідини – показник балансу по рідкій фазі;  

тиск – показник балансу по газовій фазі;  

температура – показник теплового балансу в апараті;  

концентрація – показник матеріального балансу по компоненту. 

Аналіз можливих регулюючих впливів і вихідних координат об'єкту 

дозволяє вибрати канали регулювання для проектованих систем керування. При 

цьому в одних випадках рішення визначається однозначно, а в інших є 

можливість вибору, як регульованої координати, так і регулюючого впливу для 

заданого виходу. 
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Остаточний вибір каналів регулювання проводять на основі порівняльного 

аналізу статичних і динамічних характеристик різних каналів. При цьому 

враховують такі показники, як коефіцієнт підсилення, час чистого запізнювання 

τ, його відношення до найбільшої постійної часу (τ /Т). 

На основі аналізу технологічного процесу як об'єкта регулювання 

проектують систему автоматизації, що забезпечує рішення поставленого 

завдання регулювання. Починають з проектування одноконтурних систем 

керування окремих параметрів ( вони найбільш прості в налагодженні та 

надійні в роботі, тому широко використовуються при автоматизації 

технологічних об'єктів). 

Однак при несприятливих динамічних характеристиках каналів 

регулювання (великому чистому запізнюванні, великому відношенні  τ / Т) 

навіть у разі оптимальних налаштувань регуляторів якість перехідних процесів 

в одноконтурних систем керування може виявитися незадовільним. Для таких 

об'єктів аналізують можливість побудови багатоконтурних систем керування, в 

яких якість регулювання можна підвищити, ускладнюючи схеми автоматизації, 

тобто, застосовуючи каскадні, комбіновані, взаємопов'язані САР. 

В роботі [3] наведені рішення з автоматизації ряду типових процесів з 

обґрунтуванням вибору параметрів контролю, регулювання та сигналізації. 

Розглянемо деякі з них. 

1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ГІДРОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Переміщення рідин і газів 

Типове рішення автоматизації розробляється одночасно для процесів 

переміщення як рідин, так і газів, оскільки при швидкості газу менше 

швидкості звуку рух рідин і газів характеризується одними і тими ж законами. 

Тому всі наведені в подальшому міркування, що відноситься до рідини, 

справедливі і для газу. 
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В якості об'єкта керування приймемо трубопровід , по якому 

транспортується рідина від апарату 1 до апарату 2. Для транспортування рідини 

застосовується відцентровий насос (компресор) з приводом від асинхронного 

двигуна. Показником ефективності даного процесу слугує витрата G 

переміщуваної рідини. 

Процес переміщення в хімічній промисловості являється допоміжним; його 

необхідно проводити таким чином, щоб забезпечувався ефективний режим 

основного процесу, що обслуговується даною установкою переміщення рідини. 

У зв'язку з цим необхідно підтримувати певний, найчастіше постійне, значення 

витрати G. Це і буде метою керування. 

Проведемо аналіз об'єкта для виявлення збурень, можливості їх ліквідації та 

шляхів внесення керуючих впливів.  

Найбільш простим способом регулювання при цьому є зміна положення 

дросельного органу на трубопроводі нагнітання. Встановлювати дросельний 

орган на трубопроводі всмоктування не рекомендується, так як це може 

привести до кавітації і швидкого руйнування лопаток насоса. 

При пуску, налагодженні й підтримці нормального режиму процесу 

переміщення необхідно контролювати витрату G, а також тиск у 

всмоктувальній і нагнітальній лініях насоса;  для правильної експлуатації 

установки переміщення потрібно контролювати температуру підшипників і 

обмоток електродвигуна насоса, температуру і тиск мастила і охолоджуючої 

рідини; для підрахунку техніко-економічних показників процесу слід 

контролювати кількість енергії, що споживається приводом.  

Сигналізації підлягає тиск в лінії нагнітання; оскільки значна зміна його 

свідчить про серйозні порушеннях процесу. Крім того, слід сигналізувати тиск 

та наявність потоку в системі змащення і охолодження, температуру 

підшипників і обмоток електродвигуна, мастила і води. Сигналізується також 

положення засувок в лініях всмоктування і нагнітання. 
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Змішування рідин 

Типове рішення автоматизації. При розробці типового рішення під 

об'єктом керування будемо розуміти ємність з механічною мішалкою, в якій 

змішуються дві рідини. Як показник ефективності процесу перемішування 

приймемо концентрацію якого-небудь  компонента в суміші, а метою 

керування буде отримання суміші з визначеною концентрацією цього 

компонента. 

Залежність показника ефективності від параметрів процесу можна вивести з 

рівняння матеріального балансу по шуканому компоненту: 

 

де , ,  – витрати  відповідної суміші, рідини А і рідини Б;  – 

концентрація шуканого компонента в суміші;  концентрація шуканого 

компонента відповідно в рідинах А і Б.  

Враховуючи, що витрата  в сталому режимі дорівнює сумі витрат  і , 

і  вирішуючи це рівняння щодо концентрації  , отримаємо: 

 

Зі зміною витрат   і  в об'єкт будуть надходити впливи. Якщо між 

попередніми процесами і процесом змішування встановити ємності, то можна 

цілеспрямовано змінювати одну з цих витрат з метою підтримання  

концентрації  на заданому значенні. Більш ефективно змінювати витрату тієї 

рідини, в якій концентрація шуканого компонента вище. 

 Концентрації  визначаються технологічними режимами попередніх 

процесів, тому стабілізувати або змінювати їх для досягнення мети керування 

неможливо.   
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Отже, в змішувач можуть надходити впливи, тому слід регулювати 

безпосередньо концентрацію , вносячи регулюючі впливи зміною однією з 

витрат .  

У змішувачі необхідно мати певний об'єм рідини. Істотна зміна об'єм у 

рідини може привести до переповнення апарату або його спорожнення, при 

цьому процес змішування стає неможливим. Показником об'єм у рідини є 

рівень в апараті, тому його необхідно стабілізувати. Рівень рідини залежить від 

витрат   ,   , . Якщо витрата  визначається ходом подальшого 

процесу, то її не можна ні стабілізувати, ні використовувати для внесення 

регулюючих впливів. Одна з витрат  або  (наприклад , ), як уже сказано, 

буде використовуватися для внесення регулюючих впливів при регулюванні 

концентрації . Отже, єдиним каналом для внесення регулюючих впливів при 

стабілізації рівня є інша витрата ( ). Зазначимо, що здійснюючи регулюючі 

впливи, регулятор рівня створює збурення для регулятора концентрації  . 

Для успішної експлуатації змішувача, оперативного управління ним і 

підрахунку техніко-економічних показників слід контролювати концентрацію 

, витрати   ,   , , рівень рідини в змішувачі і кількість енергії, що 

споживається приводом мішалки. При значному відхиленні концентрації   та 

рівня у змішувачі від заданих значень повинен бути поданий сигнал 

сигнальним пристроєм. При досягненні критичного значення рівня подача 

рідини повинна бути припинена (слід передбачити блокування подачі рідини).  

Відстоювання рідких систем 

Типові рішення автоматизації. Основні принципи керування при 

автоматизації процесів відстоювання розглянемо на прикладі відстійника зі 

скребковим пристроєм. Процеси відстоювання проводяться, як правило, з 
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метою повного вилучення твердої фази (цінного продукту) з рідини, тому 

показником ефективності процесу будемо вважати концентрацію твердої фази в 

освітленій рідині, а метою управління – підтримку її на заданому (мінімально 

можливому для даних виробничих умов) значенні.  

В об'єкт керування процесу поділу можуть надходити численні впливи: 

зміна витрати суспензії, густин твердої і рідкої фаз, концентрації та в'язкості 

суспензії, дисперсності (гранулометричного складу) твердої фази. Всі ці 

збурення визначаються технологічним режимом попереднього процесу, тому 

усунути їх при керуванні процесом відстоювання неможливо. Особливо 

сильними збуреннями є зміни витрати суспензії та концентрації твердої фази в 

ній.  

В якості контрольованих величин приймають витрати вихідної та згущеної 

суспензій, освітленої рідини, а також каламутність освітленої рідини, яка є 

непрямим параметром, що характеризує показник ефективності та щільність 

згущеної суспензії. Контролюється, крім того, рівень межі розділу зон за 

допомогою гідростатичного приймача з безперервним промиванням. Робота 

механічної частини відстійників контролюється шляхом безпосереднього 

вимірювання моменту на валу двигуна. Можна проводити контроль і по 

непрямому параметру – потужності, споживаної приводом електродвигуна. 

Перевантаження електродвигуна є параметром сигналізації. У разі підвищених 

перевантажень дається сигнал в схему захисту. Сигналізації підлягає також 

підвищення каламутності освітленої рідини.  

Центрифугування рідких систем 

Типове рішення автоматизації. В якості об'єкта керування при 

автоматизації процесу центрифугування розглянемо центрифугу безперервної 

дії. Отриманий в результаті центрифугування осад у подальшому, як правило, 

надходить в сушарку, енергетичні витрати якої визначаються в основному 

вологістю осаду, тому при управлінні центрифугами ставиться завдання 

отримання заданої (мінімально можливою за даних умов) вологості осаду (вона 
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може коливатися, наприклад, при відстійному центрифугуванні від 10 до 30%). 

Це і буде метою керування. 

У реальних умовах виробництва в центрифугу надходять численні збурення 

у вигляді зміни гранулометричного складу твердої речовини, початкової 

концентрації її в суспензії, в'язкості рідкої фази і т. д. Найбільш сильним 

впливом є зміна подачі кількості суспензії. Зокрема, збільшення витрати 

суспензії веде до вимивання частини осаду з центрифуги і підвищенню його 

вологості, а зменшення витрати порушує рівномірність шару осаду, що 

призводить до сильної вібрації ротора. 

Для компенсації сильних збурень, викликаних зміною витрати суспензії, 

передбачається вузол стабілізації цього параметра. Для підтримки 

матеріального балансу в центрифузі не потрібна установка регуляторів, так як 

рівень фугато і осаду підтримується шляхом їх вільного видалення з апарату. 

Стабілізація витрати суспензії та дотримання балансу забезпечують постійну 

продуктивність центрифуги.  

У зв'язку з високими швидкостями обертання центрифуг, більшим 

споживанням енергії, а також можливістю нерівномірного розподілу матеріалу 

в барабані центрифуги особлива увага приділяється контролю, сигналізації і 

захисту параметрів центрифугування. Контролюються витрати суспензії та 

фугато, каламутність фугато, кількість споживаної електродвигуном енергії. 

При перевантаженні електродвигуна повинна спрацьовувати сигналізація. 

Контролю та сигналізації підлягають також тиск мастила в системі змащення і 

температура підшипників, при чому при різкому падінні тиску і підвищенні 

температури повинні спрацювати пристрої захисту, що відключають 

центрифугу. Відключення повинно проводитися і в разі вібрації барабана, що є 

ознакою нерівномірного розподілу матеріалу в центрифузі.  
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Фільтрування рідких систем 

Типове рішення автоматизації. При дослідженні процесу фільтрування 

рідких, неоднорідних систем розглянемо в якості об'єкта керування барабанний 

вакуум-фільтр. Фільтрувальні апарати встановлюють, як правило, з тією ж 

метою, що і центрифуги, тому й цілі управління в обох випадках збігаються. Те 

ж можна сказати і про збурюючи впливи, а також про вибір таких 

технологічних і конструктивних параметрів установки, які забезпечили б 

мінімально можливу (для конкретних умов) вологість осаду. Пристрої 

регулювання встановлюють на даному об'єкті тільки для забезпечення певної 

продуктивності по осаду.  

Як випливає з рівняння фільтрування, продуктивність  пропорційна 

(  (де ΔP – перепад тиску на фільтрувальній тканині, n – частота обертів 

барабану, l – частина барабану, що занурена в рідину – визначається рівнем 

суспензії у ванні). Параметри  і n не змінюються при використанні 

асинхронних двигунів в якості приводу вакуум-насоса і барабану. Тому єдиним 

параметром, який слід стабілізувати, буде параметр l, тобто рівень суспензії у 

ванні. Регулюючим впливом в даному випадку слугує зміна витрати суспензії.  

Контролю підлягають витрати суспензії та фільтрату, рівень рідини у ванні, 

розрідження в вакуум-лінії, перепад тиску до і після фільтрувальної тканини, 

мутність фільтрату, потужність електродвигуна. 

Регулювання товщини осаду. Товщина осаду є найважливішим режимним 

параметром. Збільшення товщини призводить до значного підвищення 

вологості осаду, тому доцільна стабілізація даного параметра. З цією метою 

регулюючі дії можуть бути внесені як зміною вакууму, так і зміною швидкості 

обертання барабана. Необхідно відзначити вузький діапазон можливих 

регулюючих впливів в останньому варіанті, що пов'язано зі збільшенням 

вологості осаду при значному підвищенні швидкості обертання. 
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Серйозною небезпекою при роботі вакуум-фільтрів являється прорив 

фільтрувальної тканини, так як через отвори в ній буде втрачатися цільової 

продукт. Для запобігання таких ситуацій встановлюють датчики каламутності 

фільтрату, а також пристрої сигналізації та захисту. Крім того, на вакуум-

фільтрі встановлюють ще один датчик сигналізації та захисту – датчик 

перевантаження електродвигуна барабану. 

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Нагрівання і охолодження рідин 

Типове рішення автоматизації процесу нагрівання. Основні принципи 

керування процесом нагрівання розглянемо на прикладі поверхневого 

кожухотрубчатого теплообмінника, в який подають продукт, що нагрівається і 

теплоносій. Показником ефективності даного процесу є температура продукту 

на виході з теплообмінника , а ціллю управління – підтримка цієї 

температури на визначеному рівні.  

Витрату теплоносія  можна легко стабілізувати або використовувати для 

внесення ефективних регулюючих впливів. Витрата продукту  визначається 

іншими технологічними процесами, а не процесом нагрівання, тому вона не 

може бути ні стабілізована, ні використана для внесення регулюючих впливів; 

при зміні  в теплообмінник будуть надходити сильні збурення. Температури 

теплоносія та продукту на вході в теплообмінник, а також їх питомі 

теплоємності визначаються технологічними режимами інших процесів, тому 

стабілізувати їх при веденні процесу нагрівання неможливо. До збурень 

відносяться зміна температури навколишнього середовища і властивостей 

стінки, що передає тепло, внаслідок відкладання солей, а також її корозії. 

Аналіз об'єкта керування -показав, що більшу частину збурюючих впливів 

неможливо усунути. У зв'язку з цим треба в якості регульованої величини брати 
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температуру продукту на виході з теплообмінника , а регулюючий вплив 

здійснювати шляхом зміною витрати . 

Теплообмінники як об'єкти регулювання температури, мають велике 

запізнення, тому слід приділяти особливу увагу вибору місця установки 

датчика температури і вибору закону регулювання. Для зменшення 

транспортних запізнень датчик температури необхідно розміщати 

щонайближче до теплообмінника. Для усунення запізнення значний ефект 

може дати застосування регуляторів з передуванням (диференціальна складова) 

і виконавчих механізмів з позиціонерами.  

В якості контрольованих величин слід обрати витрати теплоносія та 

продукту, їх кінцеві і початкові температури та тиски. Знання поточних значень 

цих параметрів необхідне для нормального пуску, наладки й експлуатації 

процесу. Витрату теплоносія потрібно знати і для підрахунку техніко-

економічних показників процесу, а витрату продукт уі температуру продукту на 

виході з теплообмінника  для оперативного управління процесом . 

Сигналізації підлягають температура теплоносія на виході і припинення 

подання теплоносія. У зв'язку з тим що різке падіння витрати  може 

послужити причиною виходу з ладу теплообмінника, пристрій захисту в цьому 

випадку має перекривати лінію гарячого теплоносія.  

Всі міркування щодо процесу нагрівання справедливі і для процесу 

охолодження. Об'єктом управління в цьому випадку буде кожухотрубний 

теплообмінник, в який подається холодоносій і охолоджуваний продукт; 

показником ефективності – кінцева температура продукту, а метою управління 

– підтримка цієї температури на заданому значенні. Основним в процесі 

охолодження буде регулювання кінцевої температури охолоджуваного 

продукту шляхом зміни витрати холодоносія.  
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Випарювання  

Типове рішення автоматизації. Основні принципи керування процесом 

випарювання розглянемо на прикладі однокорпусної випарної установки 

природної циркуляції з виносним кип’ятильником. Показником ефективності 

процесу є концентрація розчиненої величини в упареному розчині, а метою 

керування – підтримка певного значення цієї концентрації. 

Рівняння матеріального балансу випарної установки по розчиненій речовині 

має вигляд:  

 
 – витрата свіжого і упареного розчинів;  – концентрація розчиненої 

речовини в свіжому розчині;  – концентрація розчиненої речовини в 

упареному розчині (показник ефективності).  

Рівняння матеріального балансу по всій кількості речовини має вигляд:  

  

де  – витрата пари розчинника. 

Вирішуючи спільно ці рівняння, отримаємо: 

 

Витрату свіжого розчину  можна стабілізувати або змінювати для 

отримання оптимального режиму процесу випарювання. Так, його зменшення 

призводить до зниження швидкості руху розчину по апарату, а це призводить 

до збільшення концентрації . Те ж можна сказати і про витрату . 

Концентрація  визначається попередніми технологічними процесами; її 

зміни будуть сильними збуреннями для процесу випарювання. 
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Витрата  визначається параметрами початкового розчину, а також 

режимними параметрами в апараті: температурою, тиском, концентрацією 

розчину та інтенсивністю підведення тепла.  

Якщо припустити, що мета управління досягнута, тобто концентрація  

на виході з апарату є постійною і відповідає заданій, то між температурою і 

тиском в апараті буде дотримуватися певна залежність. Тому достатньо 

стабілізувати тільки один з цих параметрів. В більшості випадків це – тиск в 

апараті, який можна регулювати зміною відбору пари з апарату. 

Інтенсивність підведення тепла до кип'ятильника визначається параметрами 

теплоносія: витратою, температура, тиском і ентальпією. 

До найбільш сильних збурюючи  впливів відносять зміни витрати 

теплоносія. Ці збурення компенсують установкою стабілізуючого регулятора 

витрати. При цілеспрямованій зміні витрати теплоносія в об'єкт можуть 

вноситися і регулюючі впливи. Однак при цьому може виникнути «плівкове 

кипіння», що не є економічним. Зі зміною інших параметрів теплоносія в 

об'єкті будуть мати місце інші збурення.  

Аналіз збурюючих впливів в об'єкті керування показав, що частина 

параметрів, що визначають концентрацію , буде змінюватися. Сильним 

збуренням процесу випарювання, як правило, є і «засолення» гріючої камери 

теплообмінника. Щоб за наявності збурюючих впливів мета управління була 

досягнута, слід в якості головної регульованої величини брати концентрацію 

, а регулюючий вплив вносити зміною витрати .  

Концентрацію  в даний час визначають по різниці між температурами 

кипіння розчину і розчинника (по температурної депресії). Про концентрацію 

 можна судити і по інших непрямих параметрами: щільності, питомій 
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електропровідності, показнику заломлення світла чи температурі замерзання 

упареного розчину. 

Отже, для досягнення мети керування процесом слід регулювати 

температурну депресію (різниця між температурами кипіння розчину й 

розчинника) шляхом зміни витрати ; тиск в апараті шляхом зміни витрати 

 і витрату теплоносія. 

Для підтримки матеріального балансу в апараті необхідно додатково 

регулювати рівень розчину шляхом зміни витрати упареного розчину . 

В процесі випарювання контролюють витрати , , ; температури 

свіжого і упареного розчинів; температуру, тиск і витрати теплоносія; тиск, 

температуру і рівень в апараті; температурну депресію. Сигналізації підлягає  

відхилення концентрації  від заданого значення та припинення подачі 

розчину. В останньому випадку пристрій захисту має відключити лінію 

теплоносія для запобігання псування продукту і аварії.  

Сушка 

Типове вирішення автоматизації. В якості об'єкта керування при 

автоматизації процесу сушки візьмемо барабанну прямоточну сушарку, в якій 

сушильним агентом слугують димові гази, отримані в топці. Показниками 

ефективності даного процесу являється вологість ωк матеріалу, що виходить із 

сушарки, а ціллю управління – підтримання цього параметра на певному 

значенні. 

Вологість сухого матеріалу визначається, з однієї сторони, кількістю вологи, 

яка надійшла з вологим матеріалом, а з іншої – кількістю вологи, виділеної з 

нього в процесі сушки. Кількість вологи, що надійшла з вологим матеріалом, 

залежить від розтрат цього матеріалу і його вологості ωн. 
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Витрати матеріалу визначаються продуктивністю сушарки, яка, як правило, 

повинна бути сталою. Саме тому слід іти шляхом стабілізації витрат вологого 

матеріалу, що забезпечує задану продуктивність і усуває збурення по даному 

каналу. Для цієї цілі встановлюють автоматичні дозатори. 

Вологість ωн  залежить від технологічного режиму попередніх процесів. Зі 

зміною цього параметра в об'єкті будуть мати місце сильні збурюючи впливи. 

Кількість вологи W, яка поглинається сушильним агентом, визначається за 

формулою: 

W = KFΔ, 

де K – коефіцієнт масопередачі ( величина майже незмінна); F – поверхня 

контакту сушильного агента і матеріалу; Δ – середня рушійна сила процесу. 

Поверхня F залежить від товщини шару матеріалу і його гранулометричного 

складу. Товщина шару визначається наявністю матеріалу в барабані і при 

постійних витратах матеріалу і швидкості обертання барабану ( в практиці для 

обертання використовують асинхронні двигуни з постійним числом обертань 

робочого валу) буде постійною. Гранулометричний скал процесів; з його 

зміною в об'єкт вносять збурення. 

Середня рушійна Δ сила визначається рушійними силами на початку Δ1 і в 

кінці Δ2 процесу (рис. ДА.1). Положення точки А залежить від значень 

вологості матеріалу ω і сушильного агента φн , що визначаються попередніми 

процесами. Стабілізувати їх важко; по цих каналах будуть надходити обурення. 

Положення точки Б визначається значеннями вологості матеріалу ωк (ωк 

задається, виходячи із цілей управління) і сушильного агенту φк. Величина 

вологості φк залежить від витрат сушильного агента, що пройшов через 

сушарку; чим він більший тим менше φк і тим лівіше розташовується точка Б на 

лінії вологості ωк. Зі змінами витрат сушильного агенту в об'єкт можуть 

вноситись дієві регулюючі впливи.  
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Рис. ДА.1. Діаграма ω — φ: 

ОВ – крива рівноважної вологості; ωк, ωн – вологість матеріалу на вході в 

сушарку і виході з неї; φн, φк – вологість сушильного агента на вході в сушарку 

і виході з неї. 

Положення точок Г і Д визначається положенням кривої рівноважної 

вологості. Положення цієї кривої залежить від температури і розрідження в 

барабані сушарки. Розрідження легко стабілізується шляхом зміни витрат 

сушильного агента, що виводиться з сушарки. Температура же визначається 

всіма початковими параметрами, а також інтенсивністю процесу випаровування 

вологи з матеріалу. Стабілізувати її можливо, зокрема, шляхом зміни витрат чи 

температури сушильного агента. Необхідно відмітити, що діапазон зміни 

останнього параметра істотно обмежений, що пояснюється вимогами техніки 

безпеки і можливістю розкладу матеріалу,  висушується. 

Таким чином, всі параметри, що впливають на показники ефективності, 

стабілізувати неможливо. 

Зокрема, збурення будуть виникати в результаті зміни початкової вологості 

матеріалу та сушильного агента ωн і φн, гранулометричного складу матеріалу і 

т.д. 

В барабані може змінюватись розподіл матеріалу, а також гідродинамічні 

умови його обтікання сушильним агентом. В зв'язку з цим в якості основного 
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регулюючого параметра доцільно взяти вологість ωк (використовуються 

вологоміри кондуктометричні, оптичні, радіаці йні, електротермічні, 

комбіновані), а регулюючі впливи здійснювати зміною витрат сушильного 

агента. Якщо сушильний агент готується в топці, то регулюючий клапан 

встановлюють на лінії палива. Відповідність між витратами палива і повітря 

забезпечується регулятором співвідношення. 

Температура сушильного агента на вході в барабан повинна бути 

стабілізована шляхом зміни витрат вторинного повітря. Необхідно регулювати 

також витрати вологого матеріалу та розрідження в сушарці зміною витрат 

відібраного сушильного агенту. 

При управлінні процесом сушки слід контролювати витрати палива, 

первинного і вторинного повітря, вологого і сухого матеріалу, температуру 

сушильного агента на вході в сушарку і на виході з неї, температуру в сушарці, 

розрідження в камері змішування. 

При значному відхиленні показника ефективності від заданого значення, 

небезпечному підвищенні температури сушильного агента на вході в сушарку і 

зупинці електродвигуна барабану повинен бути поданий сигнал 

обслуговуючому персоналу. Крім того, при зупинці електродвигуна потрібно 

зупинити подачу матеріалу в сушарку. 

Ректифікація 

Типове рішення автоматизації. В якості об'єкта керування при 

автоматизації процесу ректифікації  приймемо установку для поділу бінарної 

суміші, що складається з тарільчатої ректифікаційної колони, виносного 

кип'ятильника, дефлегматора і теплообмінника для підігріву вихідної суміші. 

Процес ректифікації відноситься до основних процесів хімічної технології. 

Показником ефективності його є склад цільового продукту. Залежно від 

технологічних особливостей в якості цільового продукту можуть виступати як 

дистилят, так і кубовий залишок. Підтримання постійного складу цільового 
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продукту і буде метою керування. Склад іншого продукту при цьому може 

коливатися в певних межах внаслідок зміни складу вихідної суміші. Надалі 

будемо вважати цільовим продуктом дистилят.  

Ректифікаційна установка є складним об'єктом управління зі значним часом 

запізнення (наприклад, в окремих випадках вихідні параметри процесу почнуть 

змінюватися після зміни параметрів сировини лише через1-3 години), з 

великою кількістю параметрів, що характеризують процес, численними 

взаємозв'язками між ними, розподіленостю параметрів і т. д. 

Труднощі регулювання процесу пояснюється ще частотою і амплітудою 

збурень. В об'єкті мають місце такі збурення, як зміни початкових параметрів 

вихідної суміші, а також тепло-і холодоносіїв, зміни властивостей поверхонь, 

що передають тепло, відкладення речовин на стінках і т. д. Крім того, на 

технологічний режим ректифікаційних колон, що встановлюються під 

відкритим небом , впливають коливання температури атмосферного повітря. 

Рівняння залежності показника ефективності від параметрів процесу 

(виведено з рівнянь матеріального балансу) виглядає наступним чином: 

 
де  – концентрація шуканого компонента відповідно в дистиляті, 

вихідній суміші, залишку;  – витрата відповідно вихідної суміші і залишку.  

Аналіз рівняння показує, що концентрація  залежить безпосередньо від 

початкових параметрів вихідної суміші. З їх зміною в процес можуть надходити 

найбільш сильні збурення, зокрема по каналу складу вихідної суміші, так як 

склад визначається попереднім технологічним процесом. 

 Витрата може бути стабілізована за допомогою регулятора витрати. 

Діафрагма і виконавчий пристрій цього регулятора повинні бути встановлені до 

теплообмінника, так як після нагрівання суміші до температури кипіння в 
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цьому теплообміннику потік рідини може містити парову фазу, що порушує 

роботу автоматичних пристроїв.  

Велике значення для процесу ректифікації має температура вихідної суміші. 

Якщо суміш починає надходити в колону при температурі меншій, ніж 

температура кипіння, вона повинна нагріватися до цієї температури парами, що 

йдуть з нижньої частини колони. Конденсація пари при цьому збільшується, що 

порушує весь режим процесу ректифікації. Тому температуру вихідної суміші 

стабілізують зміною витрати теплоносія, що подається в теплообмінник; тим 

самим ліквідують одне зі збурень. 

Розглянемо можливості регулювання режимних параметрів верхньої 

(зміцнювальної) частини ректифікаційної колони, які безпосередньо 

визначають склад дистиляту. 

Залежність складу парів, що виходять з зміцнювальної части колони (а 

значить, і складу дистиляту), від інших параметрів процесу можна простежити 

по діаграмі (залежності концентрацій низькокиплячого компоненту в рідині та 

в парах дистиляту від температури). Аналіз діаграми показує, що концентрація  

Y - концентрація низькокиплячого компоненту в парах дистиляту (показник 

ефективності) визначається концентрацією x - концентрація низькокиплячого 

компоненту в рідині, температурою кипіння t рідини і тиском пари P над 

рідиною. Для отримання певної концентрації, наприклад , відповідно з 

правилом фаз слід підтримувати на певному значенні тільки два з 

перерахованих параметрів, наприклад тиск Р і концентрацію . 

Тиск Р легко стабілізувати зміною витрати пари з колони. Виконавчий 

пристрій при цьому встановлюють не на шоломовій трубі, що з'єднує верхню 

частину ректифікаційної колони з дефлегматором, а на лінії холодоносія, що 

надходить в дефлегматор. Це викликано, зокрема, тим, що при дроселюванні 

пари в ділянці шоломової трубі дефлегматор починає працювати в режимі 

змінного тиску, а це несприятливо впливає на процес конденсації. 
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Стабілізація тиску у верхній частині колони необхідна не тільки для 

підтримки заданого складу цільового продукту, а й для забезпечення 

нормального гідродинамічного режиму колони, так як при зменшенні тиску 

може відбутися «захлинання» колони (висхідний потік пари починає 

перешкоджати стіканню рідини по тарілках вниз), а при його збільшенні 

знижується швидкість парового потоку, що пов'язано зі зменшенням 

продуктивності установки.  

Порівняно просто регулювати також і концентрацію х зміною витрати 

флегми: чим вище ця витрата, тим більше низько киплячого компонента буде в 

рідині, і навпаки. 

На практиці часто регулюють склад парів (а в окремих випадках і 

безпосередньо склад дистиляту) зміною витрати флегми. Регулюючий орган у 

всіх випадках може бути встановлений як на лінії флегми, так і на лінії 

дистиляту, що рівноцінно. Як аналізатори складу в промисловості 

використовують хроматографи і газоаналізатори. 

Отже, для досягнення мети управління необхідно стабілізувати тиск і склад 

рідини у верхній частині колони шляхом зміни витрати холодоносія, що 

надходить в дефлегматор, і витрати флегми. Якість регулювання цих 

параметрів залежить від складу і швидкості парів, що рухаються з нижньої 

вичерпної частини колони і визначаються її технологічним режимом – 

головним чином тиском, температурою і складом рідини в кубі колони. 

Необхідність стабілізації тиску пари в кубі відпадає, так як ректифікаційна 

колона має добре виражені властивості самовирівнювання по цього параметру і 

регулювання тиску в зміцнювальній частині колони призведе до того, що тиск в 

кубі через кілька хвилин прийме певне (трохи більше, ніж нагорі колони) 

значення.  

Цього не можна сказати про температуру рідини в кубі (як і у верхній 

частині колони так і в кубі, крім тиску, досить регулювати лише один 
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параметр). Зміна витрати флегми з метою регулювання другого параметра 

призводить до зміни параметрів в кубі колони лише через кілька годин. У 

зв'язку з цим для підтримки нормального режиму в кубі виникає необхідність 

незалежного регулювання одного з цих параметрів. Зазвичай стабілізують 

температуру, оскільки, з одного боку, датчик температури значно простіший і 

надійніший, ніж аналізатори складу, а з іншого боку, якщо цільовим продуктом 

є дистилят, то вимоги до технологічного режиму низу колони менш жорсткі, 

ніж до верхньої частини. Отже, в кубі колони слід регулювати температуру. 

Регулюючі дії в нижній частині колони можуть здійснюватися зміною 
витрат кубового залишку і теплоносія, що подається в кип'ятильник. Якщо 
врахувати, що один з них, а саме витрата залишку, слід використовувати для 
підтримання матеріального балансу, тобто для стабілізації рівня рідини в кубі, 
то єдиним регулюючим впливом при регулюванні температури є зміна витрати 
теплоносія, що подається в теплообмінник. 

Таким чином, якщо цільовим продуктом є дистилят, то для досягнення мети 
управління слід регулювати витрату вихідної суміші, температуру вихідної 
суміші, тиск у верхній частині колони, склад рідини у верхній частині колони, 
температуру і рівень рідини в кубі. Контролю підлягають: витрата вихідної 
суміші, дистиляту, флегми, залишку, тепло-і холодоносіїв; склад і температура 
кінцевих продуктів; температура вихідної суміші, тепло-і холодоносія; рівень в 
кубі колони; температура по висоті колони, тиск у верхній і нижній частинах 
колони, а також перепад цих тисків. 

Сигналізації підлягають значні відхилення складу цільового продукту, рівня 
та тиску в колоні від заданих значень. При тиску в колоні вище допустимого, а 
також при припиненні надходження вихідної суміші повинні спрацьовувати 
автоматичні пристрої захисту, що відключають ректифікаційну установку. При 
цьому магістралі теплоносіїв, залишку і дистиляту перекриваються, а магістралі 
холодоносія і флегми повністю відкриваються. 

Примітка. Інші приклади об’єктів автоматизації, схеми апаратів і схеми автоматизації 

при необхідності можна розглянути самостійно. 
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Додаток Б. Приклади таблиць з параметрами контролю та керування 

відповідних технологічних процесів 

Таблиця Б1 – Параметри контролю та керування технологічним процесом 

підготовки води 

 
№ 
з/п 

Найменування 
стадії процесу 
(технологічний 
об‘єкт), місце 

заміру параметра 

Найменування 
параметра, що 

контролюється чи 
регулюється 

Норми 
технологічного 
режиму та 
допустимі 
відхилення 

Вимоги до рівня 
автоматизації 

(контроль, 
регулювання, 
сигналізація) 

1 2 3 4 5 
1 Трубопровід подачі 

води на відстійник 
Витрата 1040±10 м3/год Контроль 

2 Відстійник Рівень 3,5±0,1 м Контроль, 
сигналізація 

3 Фільтр 4 Перепад тисків на 
фільтрі 4 

0,3±0,05 МПа Контроль 

4 Резервуар з водою Рівень 3,5±0,1 м Контроль, 
сигналізація 

5 Трубопровід подачі 
води на установку 
зворотного осмосу 

Температура 20±15 оС Контроль 

6 Установка 
зворотного осмосу 1 

Перепад тисків на 
мембранах 

2,5±1 МПа Контроль, 
регулювання 

7 Установка 
зворотного осмосу 2 

Перепад тисків на 
мембранах 

2,5±0.1 МПа Контроль 

8 Трубопровід подачі 
води на установку 
зворотного осмосу 2 

Електропроводність 0,4±0,01 См/м Контроль 

9 Трубопровід подачі 
води споживачу 

Електропроводність 0,2±0,01 См/м Контроль 

10 Трубопровід подачі 
води споживачу 

Витрата 1000±10  м3/год Контроль 

11 Трубопровід подачі 
води споживачу 

pH 6±1 Контроль 
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Таблиця Б2 – Параметри контролю та керування технологічним процесом 

отримання технологічного газу у виробництві аміаку 

№ 
п/п 

Назва стадії процесу, місце 
заміру параметру 

Назва 
параметру, що 
контролюється 
чи регулюється 

Норми 
технологічно
го режиму та 
допустимі 
відхилення 

Вимоги до 
рівня 
автоматизації 
(контроль, 
регулювання, 
сигналізація) 

1 2 3 4 5 

1 
Трубопровід водяної пари 
після нагріву в 
конвекційній зоні печі 

Температура 200…220 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

2 
Трубопровід водяної пари 
після нагріву в 
конвекційній зоні печі 

Температура 220…250 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

3 
Трубопровід паро-
повітряної суміші після 
нагріву в конвекційній зоні 
печі 

Температура 500…550 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

4 
Трубопровід паро-газової 
суміші після нагріву в 
конвекційній зоні печі 

Температура 500…550 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

5 
Трубопровід 
опалювального газу після 
нагріву в конвекційній зоні 
печі 

Температура 500…550 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

6 
Трубопровід 
конвертованого газу 
( 224 ,,, HCOCOСН ) 

Температура 800…830 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

7 
Трубопровід водяної пари 
після нагріву в 
конвекційній зоні печі 

Температура 460…490 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

8 Трубопровід повітря для 
спалювання Витрата - 

контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

9 
Трубопровід 
опалювального газу для 
спалювання 

Витрати - 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 

10 
Трубопровід 
конвертованого газу 
( 224 ,,, HCOCOСН ) 

Температура 600…620 °С 
контроль, 
регулювання, 
сигналізація 
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Таблиця Б3 – Параметри контролю та керування стадією випарки у 

виробництві аміачної селітри 

 
№ 
п/п 

Найменування 
стадії процесу 
(технологічний 
об‘єкт), місце 
заміру параметра 

Найменування 
параметра, що 
контролюється 
чи регулюється 

Норми 
технологічног
о режиму та 
допустимі 
відхилення 

Вимоги до рівня 
автоматизації 
(контроль, 
регулювання, 
сигналізація) 

1 2 3 4 5 
1 Трубопровід 28 

на вході в апарат 
1 

рН 4,4…5,0 Контроль 

2 Трубопровід 29 
на вході в апарат 
3 

рН 5,0…6,5 Контроль, 
регулювання 

3 Трубопровід 3 на 
вході в апарат 12 Витрата 25000 м3/год Контроль, 

регулювання 
4 Апарат 1 Температура 185 °С Контроль, 

регулювання 
5 Трубопровід 2 на 

вході в апарати 1 
і 12 

Температура 190 °С Контроль 

6 Апарат 4 Рівень 2 м Контроль, 
регулювання 

7 Апарат 20 Рівень 1,5 м Контроль, 
регулювання 

8 Трубопровід 33 
на вході в апарат 
15 

Концентрація 10…20 мг/м3 Контроль, регулювання 

9 Трубопровід 29 
на вході в апарат 
6 

Температура 185 °С Контроль 

 



 85 

 

Таблиця Б4 – Параметри контролю та керування технологічним процесом 

попереднього очищення води реагентним методом 

 

 

№ 

Найменування 
стадії процесу 
(технологічний 
об’єкт), місце 
заміру параметра 

Найменування 
параметра, 
що 
вимірюється 
або 
регулюється 

Норми 
технологічного 
режиму та 
допустимі 
відхилення 

Вимоги до рівня 
автоматизації 
(контроль, 
регулювання, 
сигналізація) 

1 2 3 4 5 

1 Витратний бак ПАА Рівень 3,2 м Контроль, 
регулювання 

2 Витратний бак 
коагулянту Рівень 3,2 м Контроль, 

регулювання 

3 Мішалка вапняного 
молока Рівень 3,2 м Контроль, 

регулювання 

4 Трубопровід 29 Витрата 1 м3/год Контроль, 
регулювання 

5 Трубопровід 30 Витрата 12 м3/год Контроль, 
регулювання 

6 Трубопровід 28 Витрата 34,5 м3/год Контроль, 
регулювання 

7 Трубопровід 1с Витрата 250 м3/год Контроль, 
регулювання 

8 Трубопровід 1о pH 6…8 Контроль 

9 Трубопровід 1c Температура 30 ˚C 
Контроль, 
регулювання, 
сигналізація 
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Додаток В. Вибір параметрів контролю, регулювання, дистанційного 

керування, сигналізації, блокування та захисту 

Хімічне виробництво являє собою сукупність процесів і операцій, що 

здійснюється в апаратах і машинах та призначених для цілеспрямованої 

переробки вихідних речовин і сировини в продукти шляхом хімічних 

перетворень. 

Питанням керування в хімічній технології надається особливе значення. Це, 

у першу чергу, зв'язано з наступними особливостями ХТП: 

− складність і висока швидкість протікання ХТП; 

− агресивність і токсичність речовин, що переробляються; 

− вибухо- і пожеженебезпечність речовин, що переробляються; 

− високі (або низькі) температури; високі (надвисокі) тиски або глибокий 

вакуум; 

− висока чутливість ряду ХТП до порушень технологічного режиму й т.д. 

Необхідно враховувати й таку важливу обставину для керування, що не всі 

технологічні параметри (показники), якими необхідно управляти в процесі, 

доступні безпосередньому й безперервному вимірюванні. 

Тому вибір параметрів контролю та керування, а також відповідних 

керувальних впливів, є важливим етапом при розробці схеми автоматизації 

технологічного процесу. При цьому, слід враховувати, що при виборі і 

подальшому використанні мінімальної кількості обраних параметрів, потрібно 

отримати найбільш повну інформацію про стан технологічного об’єкту 

керування, яка забезпечить ефективне керування його роботою. Успішному 

досягненню мети керування сприяє також правильний вибір засобів 

автоматизації для реалізації розробленої стратегії та схемі її керування. 
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Розробка високоефективних систем управління процесами хімічної 

технології часто утруднена, що пояснюється складністю процесів та впливом 

факторів перелічених вище. 

Основними автоматичними приладами, що підтримують необхідний 

технологічний режим в об’єкті, є регулятори. Тому спочатку на основі аналізу 

технологічного процесу як об'єкта регулювання доцільно намітити параметри 

процесу, що підлягають регулюванню, та канали внесення регулюючих 

впливів, і тільки після цього приступити до вибору інших параметрів. 

Вибір регульованих величин і каналів уведення регулювальних впливів. 

Пристрої регулювання призначені для підтримання постійного значення 

параметрів процесу (стабілізуючі регулятори), а також для зміни їх по 

заздалегідь заданому чи невідомому закону (програмні, слідкуючі, екстремальні 

регулятори). Пристрої програмного управління слугують для управління яким-

небудь процесом шляхом включення чи виключення різних механізмів, машин, 

апаратів по заздалегідь заданій програмі, що являється функцією часу. Ці 

пристрої зазвичай застосовують для управління об'єктами періодичної дії. 

На основі аналізу технологічного процесу як об'єкта регулювання серед 

багатьох параметрів, які характеризують технологічний процес, треба вибрати 

ті параметри для регулювання, зміна яких найбільше впливає на мету 

керування. Відповідно до обраних параметрів встановлюються канали внесення 

регулюючих впливів. Вибір регульованих величин і каналів внесення впливів 

проводиться на основі аналізу характеристик об'єкта управління, його зв'язків з 

іншими об'єктами технологічного процесу. Кінцевий вибір каналів 

регулювання проводять на основі порівняльного аналізу статичних і 

динамічних характеристик різних каналів. Статичних характеристики 

дозволяють оцінити ступінь впливу одних параметрів на інші (найважливішими 

показниками є чутливість каналу передачі сигналу та лінійність 

характеристики), а динамічні – уточнити правильність вибору за допомогою 

показників якості. При виборі враховують такі показники, як коефіцієнт 
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підсилення, час чистого запізнювання τ, його відношення до найбільшої 

постійної часу (τ /Т). 

Істотним є розгляд можливостей стабілізації вхідних параметрів, зміна яких 

вносить в об'єкт управління найбільш сильні збурення. Більшість установок є 

багатоємнісними об'єктами, як правило, з декількома регульованими 

величинами, пов'язаними між собою. В таких об'єктах регулюючі дії, 

спрямовані на усунення відхилень однієї регульованої величини, впливають на 

інші. У разі таких складних об'єктів, бажано в якості регульованих вибирати 

параметри, які не пов'язані між собою, або вводити в ланцюг регулювання 

додаткові дії, що компенсують зовнішні зв'язки між окремими каналами 

регулювання. 

Вибір контрольованих величин. 

При виборі контрольованих величин необхідно дотримуватись того, щоби 

при мінімальній їх кількості було забезпечено повне уявлення про хід 

технологічного процесу. 

Пристрої контролю (контрольно-вимірювальні пристрої) слугують для 

отримання інформації про стан об'єкта і умови його роботи. Вони можуть бути 

виповнені або в вигляді окремих пристроїв, призначених для візуального 

контролю за параметрами процесу, або являються складовою частиною 

пристроїв регулювання, сигналізації і захисту. До пристроїв контролю 

відносяться манометри, термометри, рівнеміри, витратоміри, газоаналізатори, 

концентратоміри тощо. 

Контролю підлягають ті параметри, вимірювання поточних значень яких 

полегшує пуск, налагодження та ведення технологічного процесу. До їх числа 

зазвичай відносяться вхідні величини, при зміні яких в об'єкт надходять 

збурення. Обов'язковому контролю підлягають параметри, значення яких 

регламентуються технологічною картою. 
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При оперативному управлінні виникає необхідність контролювати найбільш 

важливі вихідні величини, наприклад, кількість, якість і склад одержуваного 

готового продукту. При необхідності перевіряти або регулювати поточні 

значення великого числа однотипних величин слід встановлювати пристрій 

автоматики за викликом. 

З метою отримання даних, необхідних для госпрозрахункових операцій та 

визначення техніко-економічних показників, слід контролювати такі 

теплоенергетичні показники, як кількість споживаної електроенергії, тепла, 

пари, конденсату і т.п. 

В складі приладів контролю можуть бути реєструвальні прилади, що 

дозволяють відслідковувати динаміку зміни технологічних параметрів.  

Також реєстрації підлягають параметри, які використовуються для 

розрахунків техніко-економічних показників роботи схеми, підстроювання 

регуляторів, а також ті, що характеризують стан вибухонебезпечних 

виробництв (процеси, де може відбутися аварія внаслідок зміни критичного 

параметру). 

Вибір сигналізованих величин. 

До вибору сигналізованих величин слід приступити після аналізу об'єкту 

щодо його вибухо- і пожежонебезпеки, токсичності й агресивності 

перероблюваних продуктів та інших специфічних, особливостей виробництва 

(можливих аварій, нещасних випадків тощо). 

Пристрої сигналізації призначені для автоматичного оповіщення 

обслуговуючого персоналу про настання тих чи інших подій в об'єкті 

управління шляхом подачі звукових чи світлових сигналів. Світлові сигнали 

подають, як правило, за допомогою електричних ламп (що розміщені на щиті 

автоматизації або вбудовані в прилад), звукові – за допомогою дзвінків, сирен і 

гудків. Гудок (сирена) використовуються у випадках аварій, а дзвоник (зумер) – 

при всіх інших видах інформації. Як правило звуковий сигнал слугує тільки для 
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оповіщення оператора о факті появи події , а світловий точно вказує на місце та 

характер події. 

Сигналізації підлягають всі параметри, зміна яких може призвести до аварії 

або серйозного порушення технологічного процесу. До них відносяться, 

наприклад, концентрація вибухонебезпечних речовин в повітрі виробничих 

приміщень, рівень рідин або сипучих в різного роду ємностях і апаратах, тиск 

або температура і т.п. Якщо до відхилення регульованих або контрольованих 

величин пред'являються жорсткі вимоги, то вони одночасно є і 

сигналізованими. Як правило, сигналізуються параметри регулювання в 

багатоконтурних САР, зупинка устаткування (ведуча до аварії або в моменти, 

не передбачені технологічним регламентом, внаслідок помилкових команд або 

відмов), досягнення граничних значень параметрів, порушень в 

електроживленні різноманітного устаткування і т.д. 

За призначенням сигналізація поділяється на декілька видів в залежності від 

характеру наслідків змін сигналізуючих величин. Розрізняють наступні види 

сигналізації: технологічну та сигналізацію положення (стану). Технологічна 

сигналізація може бути попереджувальною (сигналізація виконує функції 

попередження про відхилення параметрів за межі, що визначаються 

нормальним технологічним режимом) і аварійною (сигналізація виконує 

функції попередження про недопустимі – аварійні значення параметрів, 

відключення апаратів схеми тощо). Сигналізація положення інформує про стан 

контрольованих об'єктів і пристроїв (включені чи відключені); сигналізація дії 

захисту і автоматики – про стан і положення відповідних елементів управління. 

Вибір параметрів і способів захисту та блокування. 

Специфічні умови протікання багатьох процесів (різкі і значні змінами 

навантаження, раптовий частковий або повний вихід устаткування із ладу, 

помилкові дії оператора тощо) зумовлюють можливість аварійних ситуацій, які 

в разі розвитку аварії можуть привести до наслідків різної тяжкості, аж до 

руйнування обладнання, вибуху. До числа таких потенційно небезпечних 
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виробництв відносяться процеси, що протікають в умовах інтенсивного 

тепловиділення, при високих значеннях температури, тиску. Своєчасне 

усунення оператором цих порушень практично неможливе, а завдані ними 

збитки можуть бути великими. Всі необхідні операції з управління в таких 

режимах здійснюють автоматично за допомогою пристроїв технологічного 

захисту і блокування. 

Пристрої автоматичного захисту призначені для запобігання аварій, вибухів, 

пожеж, виходу обладнання з ладу. У випадку порушення нормального режиму 

ці пристрої впливають на об'єкт управління таким чином, щоб передаварійний 

стан не переходив в аварійний (відкривають або закривають технологічні 

магістралі, вмикають або вимикають двигуни механізмів); інколи вони самі 

встановлюють нормальний режим. 

В ході аналізу технологічних процесів необхідно встановлювати можливості 

розвитку аварійних ситуацій, давати оцінку їх можливих наслідків з метою 

визначення найбільш показових характеристик процесу, які можуть бути 

використані для прогнозування і попередження аварій. Такими 

характеристиками зазвичай є тиск і температура в установках, відхилення 

витрат та концентрації реагентів або вибухонебезпечних речовин в повітрі 

виробничих приміщень від регламентних. Допустимі межі змін зазначених 

параметрів визначають значення уставок автоматичних систем захисту, у 

функції яких входить здійснення таких заходів, як припинення подачі реагентів, 

що сприяють розвитку аварії; зниження тиску або температури; включення 

резервних агрегатів насосів, вентиляційних установок; включення систем 

пожежогасіння. Повернення об'єкту керування в робочий стан після 

спрацьовування пристроїв технологічного захисту і блокування здійснюється 

технологічним персоналом. 
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Додаток Г. Приклади побудови умовних позначень приладів і засобів 

автоматизації 

Таблиця Г1. Приклади побудови умовних позначень приладів і засобів 

автоматизації 

№ 
п/п 

Позначення Найменування 

1 TE 
 

Первинний вимірювальний перетворювач 
(чутливий елемент) для вимірювання 
температури, встановлений по місцю. 
Наприклад: перетворювач термоелектричний 
(термопара), термоперетворювач опору, 
термобалон манометричного термометра, 
датчик пірометра і тому подібне. 

2 TI 
 

Прилад для вимірювання температури 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: термометр ртутний, термометр 
манометричний і т. д. 

3 
 

TI 
 

Прилад для вимірювання температури 
показувальний, встановлений на щиті. 
Наприклад: мілівольтметр, логометр, 
потенціометр, міст автоматичний і т. д. 

4 TT 
 

Прилад для вимірювання температури 
безшкальний з дистанційною передачею 
показань, встановлений по місцю. 
Наприклад: термометр манометричний (чи 
будь-який інший датчик температури) 
безшкальний з пневмо- або електропередачею 

5 
 

TR 
 

Прилад для вимірювання температури 
одноточковий, реєструючий, встановлений на 
щиті. 
Наприклад: самописний мілівольтметр, 
логометр, потенціометр, міст автоматичний і 
т. д. 

6 TJR 
 

 

Прилад для вимірювання температури з 
автоматичним оббігальним пристроєм, 
реєструючий, встановлений на щиті. 
Наприклад: багатоточковий самописний 
потенціометр, міст автоматичний і т. д. 

7 TRC 
 

Прилад для вимірювання температури 
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№ 
п/п 

Позначення Найменування 

реєструючий, регулюючий, встановлений на 
щиті. 
Наприклад: будь-який самописний регулятор 
температури (термометр манометричний, 
мілівольтметр, логометр, потенціометр, міст 
автоматичний і т. д.) 

8 TC 
 

Регулятор температури безшкальний, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: дилатометричний регулятор 
температури 

9 TRK TC 
 

Комплект для вимірювання температури 
реєструючий, регулюючий, забезпечений 
станцією управління, встановлений на щиті. 
Наприклад: вторинний прилад і регулюючий 
блок системи "Старт" 

10 TS 
 

Прилад для вимірювання температури 
безшкальний з контактним пристроєм, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: термореле  

11 
 

HC 
 

Байпасна панель дистанційного керування, 
встановлена на щиті 

12 
 

HS 
 

Перемикач електричних ланцюгів 
вимірювання (управління), перемикач для 
газових (повітряних) ліній, встановлений на 
щиті 

13 PI 
 

Прилад для вимірювання тиску (розрідження) 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: будь-який показувальний 
манометр, дифманометр, тягомір, напоромір, 
вакуумметр і т. д. 

14 PDI 
 

Прилад для вимірювання перепаду тиску 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: дифманометр показувальний 

15 PT 
 

Прилад для вимірювання тиску (розрідження) 
безшкальний з дистанційною передачею 
показань, встановлений по місцю. 
Наприклад: манометр (дифманометр) 
безшкальний з пневмо- або електропередачею 

16 
 

PR 
 

Прилад для вимірювання тиску (розрідження) 
реєструючий, встановлений на щиті. 
Наприклад: самописний манометр або будь-
який вторинний прилад для реєстрації тиску 
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№ 
п/п 

Позначення Найменування 

17 PS 
 

Прилад для вимірювання тиску з контактним 
пристроєм, встановлений по місцю. 
Наприклад: реле тиску 

18 PIS 
 

Прилад для вимірювання тиску (розрідження) 
показувальний з контактним пристроєм, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: електроконтактній манометр, 
вакуумметр і т. д. 

19 

 

Регулятор тиску, що працює без використання 
стороннього джерела енергії (регулятор тиску 
прямої дії), встановлений по місцю. 

20 FE 
 

Первинний вимірювальний перетворювач 
(чутливий елемент) для вимірювання витрати, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: діафрагма, сопло, труба Вентурі, 
датчик індукційного витратоміру і т. д. 

21 FT 
 

Прилад для вимірювання витрати 
безшкальний з дистанційною передачею 
показань, встановлений по місцю.  
Наприклад: дифманометр (ротаметр), 
безшкальний з пневмо- або електропередачею 

22 

 

FFC 
 

Прилад для регулювання співвідношення 
витрат, встановлений на щиті. 
Наприклад: будь-який регулятор 
співвідношення витрат 

23 FI 
 

Прилад для вимірювання витрати 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: показувальний дифманометр 
(ротаметр)  

24 FQI 
 

Прилад для вимірювання витрати 
інтегруючий, встановлений по місцю. 
Наприклад: будь-який безшкальний 
лічильник-витратомір з інтегратором 

25 FI FQI 
 

Прилад для вимірювання витрати 
показувальний, інтегруючий, встановлений по 
місцю. 
Наприклад: показувальний дифманометр з 
інтегратором 

26 FQIS 
 

Прилад для вимірювання витрати 
інтегруючий, з пристроєм для видачі сигналу 
після проходження заданої кількості 
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№ 
п/п 

Позначення Найменування 

речовини, встановлений по місцю. 
Наприклад: лічильник-дозатор 

27 LE 
 

Первинний вимірювальний перетворювач 
(чутливий елемент) для вимірювання рівня, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: датчик електричного або 
ємістного рівнеміра 

28 LI 
 

Прилад для вимірювання рівня показувальний, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: манометр (дифманометр), 
використовуваний для вимірювання рівня 

29 
LSA 

H 

 

Прилад для вимірювання рівня з контактним 
пристроєм, встановлений по місцю. 
Наприклад: реле рівня, використовуване для 
блокування і сигналізації верхнього рівня 

30 LT 
 

Прилад для вимірювання рівня безшкальний, з 
дистанційною передачею показань, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: рівнемір безшкальний з пневмо- 
або електропередачею 

31 
LCS 

H 

 

Прилад для вимірювання рівня безшкальний, 
регулюючий, з контактним пристроєм, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: електричний регулятор-
сигналізатор рівня. Буква Н в цьому прикладі 
означає блокування по верхньому рівню 

32 
LIA 

H 

L  

Прилад для вимірювання рівня показувальний, 
з контактним пристроєм, встановлений на 
щиті. 
Наприклад: вторинний показувальний прилад 
з сигнальним пристроєм. Букви Н і L 
означають сигналізацію верхнього і нижнього 
рівнів 

33 DT 
 

Прилад для вимірювання щільності розчину 
безшкальний, з дистанційною передачею 
показань, встановлений по місцю. 
Наприклад: датчик густиноміра з пневмо- або 
електропередачею 

34 GI 
 

Прилад для вимірювання розмірів 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: показувальний прилад для 
вимірювання товщини сталевої стрічки 



 96 

№ 
п/п 

Позначення Найменування 

35 EI 
 

Прилад для вимірювання будь-якої 
електричної величини показувальний, 
встановлений по місцю. 

 
EI 

V 

 

Наприклад: Напруга* 
((вольтметр, встановлений по місцю відбору 
сигналу) 

 
EI 

A 

 

Сила струму*‡ 
((амперметр, встановлений по місцю відбору 
сигналу) 

 
EI 

W 

 

Потужність* 
((ватметр, встановлений на щиті) 

36 
 

KS 
 

Прилад для управління процесом за 
тимчасовою програмою, встановлений на 
щиті. 
Наприклад:електропневматичний командний 
прилад, багатоланцюгове реле часу 

37 
 

MR 
 

Прилад для вимірювання вологості 
реєструючий, встановлений на щиті. 
Наприклад: вторинний прилад вологоміра 

38 
QE 

pH 

 

Первинний вимірювальний перетворювач 
(чутливий елемент) для вимірювання якості 
продукту, встановлений по місцю. 
Наприклад: датчик рН-метра 

39 
QI 

O2 

 

Прилад для вимірювання якості продукту 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: газоаналізатор показувальний для 
контролю вмісту кисню в димових газах 

40 

 

QRC 
H2SO4 

 

Прилад для вимірювання якості продукту 
реєструючий, регулюючий, встановлений на 
щиті. 
Наприклад: вторинний самописний прилад 
регулятора концентрації сірчаної кислоти в 
розчині 

41 
RIA 

α, β 

 

Прилад для вимірювання радіоактивності 
показувальний, з сигнальним (контактним) 
пристроєм, встановлений по місцю. 
Наприклад: прилад для показання і 
сигналізації гранично допустимих 

                                           
∗Написи, що розшифровують конкретну вимірювану електричну величину, розташовуються або поряд з 

приладом (як показано вище), або у вигляді таблиці на полі креслення. 
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№ 
п/п 

Позначення Найменування 

інтенсивностей α- і β – випромінювання. 
42 

 
SR 

 
Прилад для вимірювання швидкості 
обертання, приводу реєструючий, 
встановлений на щиті. 
Наприклад: вторинний прилад тахогенератора 

43 

 

Прилад для вимірювання декількох 
різнорідних величин реєструючий, 
встановлений по місцю. 
Наприклад: самописний дифнамометр-
витратомір з додатковим записом тиску. 
Напис, що розшифровує вимірювані величини, 
наноситься праворуч від приладу 

44 VI 
 

Прилад для вимірювання в'язкості розчину 
показувальний, встановлений по місцю. 
Наприклад: віскозиметр показувальний 

45 WIA 
 

Прилад для вимірювання маси продукту 
показувальний, з сигнальним (контактним) 
пристроєм, встановлений по місцю. 
Наприклад: пристрій електронно-
тензометричний сигналізуючий 

46 
 

BS 
 

Прилад для контролю згасання факела в печі 
безшкальний, з контактним пристроєм, 
встановлений на щиті. 
Наприклад: вторинний прилад запально-
захисного пристрою. Застосування резервної 
букви В повинно бути розшифроване  на полі 
схеми 

47 

 
TY 

E/E 

 

Перетворювач сигналу, встановлений на щиті. 
Вхідний сигнал електричний, вихідний сигнал 
теж електричний. 
Наприклад: перетворювач вимірювальний, що 
служить для перетворення т.е.р.с. в сигнал 
постійного струму 

48 
PY 

P/E 

 

Перетворювач сигналу, встановлений по 
місцю. Вхідний сигнал пневматичний, 
вихідний - електричний 
Наприклад: пневмоелектричний перетворювач 

49 
FY 

K 

 

Обчислювальний пристрій, що виконує 
функцію множення. 
Наприклад: множник на постійний коефіцієнт 
К 
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п/п 

Позначення Найменування 

50 NS 
 

Пускова апаратура для управління 
електродвигуном (включення, виключення 
насоса; відкриття, закриття засувки і т. д.). 
Наприклад: магнітний пускач, контактор і  
т. д. Застосування резервної букви N має бути 
розшифроване на полі схеми 

51 
 

H 
 

Апаратура, призначена для ручного 
дистанційного керування (включення, 
виключення двигуна; відкриття, закриття 
замочного органу, зміна завдання регулятору), 
встановлена на щиті. 
Наприклад: кнопка управління, ключ 
управління, задавач 

52 
 

HA 
 

Апаратура, призначена для ручного 
дистанційного керування, забезпечена 
пристроями для сигналізації, що встановлена 
на щиті. 
Наприклад: кнопка зі вбудованою лампочкою, 
ключ управління з підсвіткою і т. д. 

 

Правила, якими слід керуватися при використанні літерних умовних 

позначень згідно з ГОСТ 21.408-93 (див. табл. 4.5) та ДСТУ Б А.2.4-3-95. 

Літеру А застосовують для позначення функції «сигналізація» незалежно від 

того, чи винесено сигнальну апаратуру на якийсь щит чи для  сигналізації 

використовують лампи, що вмонтовані у сам прилад.  

Літеру S застосовують для позначення контактного пристрою, що  

використовується тільки для вмикання, вимикання, перемикання, блокування. 

У разі застосування контактного пристрою для вмикання, вимикання і 

одночасно для сигналізації в позначенні приладу використовують одночасно 

обидві літери – S і А. 

Граничні значення вимірюваних величин, якими керуються для вмикання, 

вимикання, блокування чи сигналізації, слід конкретизувати додаванням літер 

H і L. Ці літери наносять поза графічним позначенням, праворуч від нього. 

Приклади такого позначення наведені в рядках 29, 31, 32 таблиці Г1. 
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Для конкретизації вимірюваної величини, що може мати кілька значень, біля 

зображення приладу (праворуч від нього) слід зазначати назву чи символ цієї 

вимірюваної величини.  

Літерою Е позначається будь-яка електрична величина (див. табл. 4.5). Для 

конкретизації вимірюваної величини праворуч від зображення приладу 

необхідно вказувати найменування або символ вимірюваної величини. Приклад 

такого позначення наведені в рядку 35 таблиці Г1. 

Літерою Q позначається величина, що характеризує якість: склад, 

концентрація і т. п. (див. табл. 4.5). Для конкретизації показника якості 

праворуч від зображення приладу вказується символ вимірюваної величини або 

її найменування. Приклади такого позначення наведені в рядках 38, 39, 40 

таблиці Г1. 

Літерою R позначається радіоактивність (див. табл. 4.5). При вимірюванні 

радіоактивності допускається праворуч від зображення приладу вказати вид α-, 

β- або γ- випромінювання. Приклад такого позначення наведені в рядку 41 

таблиці Д1. 

Літеру U можна використовувати для позначення приладу, що вимірює 

декілька різнорідних величин (див. табл. 4.5). Для розшифрування вимірюваних 

величин біля зображення приладу (праворуч від нього) слід зазначати назву чи 

символ цих величин. Приклад такого позначення наведено в рядку 43 таблиці 

Г1. 

Для позначення величин, що не передбачені ГОСТ 21.404-85, допускається 

використовувати резервні літери (літери, що відзначені знаком «+» в табл. 4.5). 

Застосування резервних літер повинне бути розшифроване на схемі 

автоматизації. Не допускається однією резервною літерою позначати різні 

величини в одному документі. 

Для позначення додаткових функцій великі літери D, F, Q допускається 

заміняти на малі d, f, q. 
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У всіх пристроях, що виконані в вигляді окремих блоків та призначені для 

виконання ручних операцій, на першому місці в літерному позначенні  ставлять 

літеру H (при цьому неважливо в склад комплекту якого приладу вони 

входять). 

Наприклад:  

HS – перемикачі електричних кіл виміру або керування, (перемикач газових 

ліній); 

HС –  панелі дистанційного керування; 

H – кнопки, ключі для дистанційного керування, ручні за датчики; 

НА – кнопки (ключі) для дистанційного керування з підсвіткою. 

Складні прилади, що виконують декілька функцій, дозволяється 

зображувати декількома колами, що дотикаються одне до одного. Приклади 

такого позначення наведені в рядках 9, 25 таблиці Г1. 

В окремих випадках, коли позиційне позначення приладу не вміщується в 

коло його графічного зображення, допускається наносити його поза колом 

(наприклад,  

HS 
S101-2 
 

). 

В окремих випадках для позначень комплектів, призначених для 

вимірювання якості непрямим методом, перша літера в позначенні датчика 

може відрізнятися від першої літери в позначенні вторинного приладу. 

Наприклад, якщо для вимірювання якості продукту використовують метод 

температурної депресії (первинним перетворювачем температури при цьому є 

термометр опору, а вторинним приладом – автоматичний міст), то позначення 

цього комплекту буде таким: первинний перетворювач – ТЕ, вторинний прилад 

– QR (або QI чи QIR). 
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Додаток Д. Приклади побудови схем контролю та керування 

Деякі приклади схем контролю та керування базуються на матеріалах робіт 

[5, 18, 19]. 

Приклад Д.1. Варіанти організації контурів контролю витрат у 

технологічному трубопроводі 

На рис.Д.1 показані варіанти організації контурів контролю витрат. Прилади 

контурів Рис. Д1, а мають функції контролю та реєстрації, а контури Рис. Д1, б 

– тільки функцію контролю. Зокрема, контури контролю витрат складаються з 

таких технічних засобів: 

Рис. Д1, а 

контур 1: 1-1 – звужувальний пристрій – первинний вимірювальний 

перетворювач, 1-2 – пневматичний передавальний перетворювач перепаду 

тисків, 1-3– вторинний показувальний й реєструвальний прилад; 

контур 2: 2-1 – перетворювач витрати, 2-2 – вторинний показувальний і 

реєструвальний прилад; 

контур 3: 3-1 – перетворювач витрати, 3-2 – вторинний показувальний і 

реєструвальний прилад з вбудованим інтегруючим приладом. Контур здійснює 

контроль витрати та кількості речовини. 

Рис. Д1, б 

контур 1: 1-1 – звужувальний пристрій – первинний вимірювальний 

перетворювач, 1-2 – пневматичний передавальний перетворювач перепаду 

тисків, 1-3– вторинний показувальний прилад; 

контур 2: 2-1 – перетворювач витрати, 2-2 – вторинний показувальний 

прилад; 
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контур 3: 3-1 – перетворювач витрати, 3-2 – вторинний показувальний 

прилад з вбудованим інтегруючим приладом. Контур здійснює контроль 

витрати та кількості речовини. 

 

 

  

а)       б) 

Рис. Д.1. Варіанти організації контурів контролю витрат 
у технологічному трубопроводі 

 

Приклад Д.2. Схема контурів контролю температури, тиску та показника 

якості (pH) у технологічному трубопроводі 

На рис.Д.2, а показана схема з контурами контролю параметрів 

технологічного процесу: температури, тиску та величини pH потоку сировини у 

трубопроводі. Контури з контролю вказаних величин складаються з таких 

технічних засобів: 1-1 – термоперетворювач, 1-2 – вторинний показувальний й 

реєструвальний прилад; 2-1 – перетворювач тиску, 2-2 – вторинний 

показувальний й реєструвальний прилад; 3-1 – чутливий елемент рН-метра, 3-2 

– перетворювач, 3-3 – вторинний показувальний й реєструвальний прилад. 
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Аналогічні комплекти технічних засобів для контролю параметрів, де 

вторинний прилад не має функції реєстрації (тільки показ параметра), 

представлено на рис. На рис.Д.2, б. 

 

 

    

а)        б) 

Рис. Д.2. Схема контурів контролю температури, тиску та  
показника якості (pH) у технологічному трубопроводі 

Приклад Д.3. Схеми контролю перепаду тиску та контролю тиску за 

допомогою манометра 

На рис.Д.3 показані схеми контролю перепаду тисків та контролю тиску. 
Контури з контролю вказаних величин складаються з таких технічних засобів: 
1-1 – вимірювальний перетворювач різниці тисків, 1-2 – вторинний 
показувальний й реєструвальний прилад; 2-1 – вимірювальний перетворювач 
різниці тисків, 2-2 – вторинний показувальний прилад; 3 – вторинний 
показувальний прилад (наприклад, манометр); 4 – вторинний показувальний 
прилад (наприклад, манометр). 
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Рис. Д.3. Схеми контролю перепаду перепаду тисків та тиску. 

 

Приклад Д.4. Схеми контурів контролю рівня в технологічному апараті 

На рис.Д.4, а-б показані типові схеми з контурами контролю рівня. Контури 
контролю складаються з таких технічних засобів: 1-1 – первинний 
вимірювальний перетворювач, 1-2 – проміжний вимірювальний перетворювач, 
1-3– вторинний показувальний й реєструвальний прилад; 

2-1 – первинний вимірювальний перетворювач, 2-2 – проміжний 
вимірювальний перетворювач, 2-3– вторинний показувальний прилад; 

3-1 – первинний вимірювальний перетворювач, 3-2 – вторинний 
показувальний й реєструвальний прилад. 

4-1 – первинний вимірювальний перетворювач, 4-2 – вторинний 
показувальний прилад. 
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Рис. Д.4. Схеми контролю рівня в апараті 

Приклад Д.5. Типові схеми контурів контролю температури у 

технологічному апараті 

На рис. Д.5- а показані типові схеми з контурами контролю температури. 
Контури контролю складаються з таких технічних засобів: 

1-1 – термоперетворювач (наприклад, поверхнева термопара), 1-2 – 
вторинний показувальний й реєструвальний прилад; 

2-1 – термоперетворювач (наприклад, поверхнева термопара), 2-2 – 
вторинний показувальний прилад; 

3-1 – термоперетворювач, 3-2 – нормувальний перетворювач, 3-3 – 
электропнематичний перетворювач, 3-4 – вторинний показувальний й 
реєструвальний прилад; 

4-1 – термоперетворювач, 4-2 – нормувальний перетворювач, 4-3 – 
электропнематичний перетворювач, 4-4 – вторинний показувальний прилад; 

Рис. Д.5- б показані  контури контролю температури. Контури контролю 
складаються з таких технічних засобів:1-1 – термоперетворювач, 1-2 – 
вторинний показувальний й реєструвальний прилад з обіговим пристроєм; 

2-1 – термоперетворювач, 2-2 – вторинний показувальний прилад з обіговим 
пристроєм. 
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 б) 

Рис. Д.5. Схеми контролю температури у технологічному апараті 

Приклад Д.6. Контроль показників якості у технологічному апараті 

На рис. Д.6, а показані схеми з контурами контролю концентрації CO та O2. 

Контури контролю складаються з таких технічних засобів: 

1-1, 2-1, 3-1, 4-1 – первинні перетворювачі, 1-2, 2-2, 3-2, 4-1 – проміжні 

вимірювальні перетворювачі, 1-3, 3-3 – вторинні показувальні й реєстру вальні 

прилади, 2-3, 4-3 – вторинні показувальні прилади. 
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Рис. Д.6. Схеми контролю показників якості в технологічному апараті 

Приклад Д.7. Типова схема контурів контролю параметрів процесу по 

місцю встановлення технічних засобів 

На рис. Д.7 показана типова схем з контурами контролю параметрів 

технологічного процесу по місцю: температури потоку сировини А; 

температури потоку суспензії з сировиною Б; величини pH потоку суміші на 

виході з реактору; величини тиску пари на вході у теплообмінник реактора. 

Схема на рис. Д7 виконана адресним методом. Контури з контролю 

температури потоку сировини А і потоку сировини Б складаються з таких 

технічних засобів: 

− первинних вимірювальних перетворювачів технологічних параметрів 
(температура) у пропорційний фізичний сигнал показані у поз. 1-1 та поз. 
4-1; 

− прилади, які встановлені біля трубопроводів (по місцю), показують по 
шкалі значення температури потоку і вони вказані у поз. 1-2 та поз. 4-2. 

Контроль величини pH суміші на виході з реактора (по місцю) 
забезпечується вимірювачем pH (поз. 2-1) і показується по шкалі приладу (поз. 
2-2). 

В контурі контролю тиску перегрітої пари на вході у теплообмінник 
позначення PE не використовується тому, що чутливий елемент первинного 
вимірювального перетворювача тиску не є окремим технічним засобом 
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контролю, а знаходиться у корпусі манометру, який встановлено на 
трубопроводі перегрітої пари (поз. 3-1). Технічні засоби автоматизації 
(показуючи прилади) с позиціями: (поз. 1-2), (поз. 2-2) і (поз. 4-2) при монтажу 
передбачено встановлювати біля трубопроводів і тому відповідно до правил 
побудови схеми автоматизації адресним методом вони показуються на полі 
прямокутника з назвою «Прилади місцеві». Технічні засоби, які 
встановлюються по місцю, можуть бути змонтованими у спеціальних 
герметичних шафах або на окремих панелях, розташованих біля технологічних 
апаратів. Наприклад, вимірювальні манометри для контролю тиску 
встановлюються прямо на технологічному трубопроводі.  

 

Рис. Д.7. Типова схема контурів контролю технічними засобами 
автоматизації, встановленими по місцю вимірювання параметрів 
технологічного процесу. 

Приклад Д.8. Типова схема контурів контролю параметрів процесу при 

встановлення технічних засобів на пульті керування 

При автоматизації технологічних процесів хімічного виробництва пульт 

керування (щит керування) встановлюється в окремому виробничому 



 109 

приміщенні з назвою «операторська», яке розташовується на відстані у сотні 

метрів від обладнання технологічного процесу. Для передачі сигналів від 

первинних вимірювальних перетворювачів на відстань встановлюються 

додаткові пристрої, які слабкий сигнал вимірювача нормалізують до величини 

стандартного сигналу і забезпечують дистанційну передачу сигналу про 

значення параметру на пульт керування (щит керування). В операторському 

приміщенні знаходиться і технологічний робочій персонал, який веде 

спостереження за технологічним процесом і за роботою технічних засобів 

контролю і регулювання. На рис. Д.8 показана типова схема контурів контролю 

технологічних параметрів на пульті керування і схема також виконана за 

адресним методом.  

Відмінність типової схеми рис. Д.8 від рис. Д.7 у тім, що графічні умовні 

позначення приладів, які забезпечують показ значень контрольованих 

параметрів (поз. 1-3), (поз. 2-3), (поз. 3-3), (поз. 4-3), (поз. 5-2), (поз. 6-3) та 

(поз.7-3) вказуються на полі прямокутнику з назвою «Прилади на пульті 

керування» і також позначення цих приладів на кружечку (d =10мм) мають 

горизонтальну лінію. Лінія горизонтальна на позначенні технічного засобу 

вказує, що прилад встановлено на панелі пульту керування або на панелі щита 

керування.  

Графічні умовні позначення первинних вимірювальних перетворювачів: 

− витрати потоку (поз. 1-1) та (поз. 6-1) показані у розрізі зображення лінії 

технологічного трубопроводу. Таке зображення графічного позначення 

FE обумовлено правилами монтажу витратоміру між фланцями на 

трубопроводі, з закріпленням з’єднувальними  болтами (дивись рис. 4-

27); 

− графічне умовне позначення TE (поз. 2-1), (поз. 3-1) та (поз. 7-1) 

рисуються близько до лінії технологічного трубопроводу тому, що 

вимірювач температури закріплюється при допомозі штуцеру, який 

з’єднується зваркою до трубопроводу. 
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− технічні засоби з позначеннями FT (поз. 1-2), TT (поз. 2-2), QT (поз. 4-2), 

PT (поз.5-1) та інші використовуються для формування стандартного 

сигналу відповідно до значення контрольованого параметру, який можна 

передавати на відстань до пульту керування. 

 

Рис. Д.8. Типова схема контурів контролю параметрів технологічного 
процесу технічними засобами автоматизації, 

встановленими на пульті керування 

Приклад Д.9. Схеми сигналізації параметрів 

На рис. Д.9 показані схеми схема місцевої (контур 1) та дистанційної 

(контури 2-4) сигналізації параметрів, які складаються з таких технічних 

засобів: 

1а, 2б – електроконтактні манометри; 
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2а, 3а – манометричні термометри (термобалон і проміжний перетворювач – 

пристрій дистанційної передачі сигналу, наприклад, пневматичний 

передавальний перетворювач); 

3б – пневматичний показувальний вторинний прилад з пневматичною 

сигналізацією граничних значень (задіяна тільки сигналізація верхнього 

значення); 3в – пневмоелектричний перетворювач; 

4а – термоелектричний перетворювач або термоперетворювач опору; 

4б –вторинний прилад, оснащений пристроєм сигналізації; 

HL1…HL4,HL6…HL8 – лампи електричні сигнальні; 

HL5 – лампа пневматична сигнальна. 

 

Рис. Д.9. Схеми сигналізації параметрів 
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Приклад Д.10. Типова схема контурів контролю параметрів процесу з 

технологічною сигналізацією на пульті керування 

У процесах хімічних виробництв деякі технологічні параметри 

контролюються у допустимому інтервалі зміни. Таки контури контролю 

параметрів мають технологічну сигналізацію, яка при допомозі елементів 

сигналізації (сигнальні лампочки або світлові табло) попереджають 

технологічний персонал о відхиленні параметрів за допустиме мінімальне 

значення або за допустиме максимальне значення, що дозволяє оцінювати 

ситуацію по веденню процесу в апараті. На рис. Д.10 температура (поз. 2-1) на 

виході хімічного реактора забезпечується регулюванням за рахунок зміни 

витрати пари у теплообмінник. Потоки сировини А і сировини Б подаються з 

інших стадій виробництва і тому за температурами (поз. 1-1) та (поз. 3-1) 

ведеться спостереження контурами контролю з технологічною сигналізацією. 
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Рис. Д.10. Типова схема контурів контролю параметрів процесу 
з технологічною сигналізацією на пульті керування 

Для температур (поз. 1-1) та (поз. 3-1) контроль відхилення за максимальне 

значення вказано символом H, а за мінімальне – символом L і вони 

налаштовуються у приладах (поз. 1-3) і (поз. 3-3). У графічному умовному 

позначенні приладів (поз. 1-3) та (поз. 3-3) вказано символ А, який показує 

сигналізацію на панелі приладу, а символ S вказує про включення за 

допомогою електромагнітних реле (поз. КМ1) та (поз. КМ2) додаткових 

сигнальних елементів HL1 і HL2 та відповідно HL3 і HL4. Сигнальні елементи 

HL1, HL3 білого або жовтого кольору вмикаються, коли температури (поз. 1-1) 
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і (поз. 3-1) відхиляються за мінімальне значення, а HL2, HL4 червоного кольору 

– при відхиленні температур за максимальне значення. 

Приклад Д.11. Схема автоматичного регулювання витрати 

На рис. Д.11 показано одну зі схем автоматичного регулювання витрати, 
наприклад, стабілізація витрати. Комплект технічних засобів: 1–1 – звужуючий 
пристрій – первинний вимірювальний перетворювач; 1–2– пневматичний 
передавальний перетворювач перепаду тиску; 1–3– вторинний показувальний й 
реєструвальний прилад зі станцією керування; 1–4 – пневматичний регулятор; 
1–5 – пневматичний виконавчий механізм з позиціонером. 

Приклад Д.12. Схема автоматичного регулювання температури з 

використанням панелі керування 

На рис. Д.12 показано одну зі схем автоматичного регулювання 
температури (наприклад, стабілізація температури) з використанням панелі 
керування. Комплект технічних засобів: 1–1 – термоелектричний перетворювач; 
1–2 – нормувальний перетворювач; 1–3 – электропнематичний перетворювач; 
1–4 – пневматичний вторинний показувальний й реєструвальний прилад зі 
станцією керування; 1–5 – пневматичний регулятор; 1–6 – пневматичний 
виконавчий механізм. 

 

 

Рис. Д.11. Схема автоматичного 
регулювання витрати 

Д.12. Схема автоматичного 
регулювання температури 
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Приклад Д.13. Схема автоматичного регулювання температури 

(наприклад, стабілізація температури) з використанням панелі керування 

На рис. Д.13 показано приклад схеми стабілізація температури з використанням 

панелі керування. Комплект технічних засобів: 1–1 – термоелектричний 

перетворювач; 1–2 –показувальний й реєструвальний прилад із вмонтованим 

регулятором; 1–3 – панель керування; 1–4 – виконавчий механізм. 

Приклад Д.14. Схема автоматичного регулювання pH з корекцією по 

температурі 

На рис. Д.14 показано одну зі схем автоматичного регулювання pH з 

корекцією по температурі, наприклад, стабілізація pH. Комплект технічних 

засобів: 1-1 –  елемент рН-метра; 1-2 – нормувальний перетворювач; 1-3 – 

показувальний і регулюючий прилад; 1-4 – виконавчий механізм, 2-1 – 

термоелектричний перетворювач, 2-2 – нормувальний перетворювач. 

 
 

Рис. Д.13. Схема автоматичного 
регулювання температури з 
використанням панелі керування 

Рис. Д.14. Схема автоматичного 
регулювання pH з корекцією за 
температурою 
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Приклад Д.15. Схема автоматичного регулювання співвідношення витрат 
зі станцією керування 

Комплект технічних засобів (рис. Д.15): 1–1 – звужуючий пристрій; 1–2 – 
пневматичний передавальний перетворювач перепаду тисків; 1–3 – 
пневматичний вторинний показувальний й реєструвальний прилад зі станцією 
керування; 1–4 – пневматичний регулятор співвідношення; 1–5 – пневматичний 
виконавчий механізм, 2–1 – звужуючий пристрій, 2–2 – пневматичний 
передавальний перетворювач перепаду тисків. 

Приклад Д.16. Схема автоматичного регулювання температури в топці та 
співвідношення витрат газ : повітря 

На рис. Д.16 показано одну зі схем автоматичного регулювання температури 
в топці та співвідношення витрат газ : повітря, наприклад, стабілізація. 
Комплект технічних засобів: 1-1 – термоелектричний перетворювач; 1-2 – 
регулятор з функцією індикації й сигналізації; 1-3 – пускач магнітний; 1-4 – 
виконавчий механізм; 2-1, 2-2 – перетворювачі витрати газів; 2-3 – регулятор 
співвідношення з функцією індикації; 2-4 – пускач магнітний; 2-5 – виконавчий 
механізм. 

 

Рис. Д.15. Схема 
автоматичного регулювання 
співвідношення витрат зі 

Рис. Д.16. Схема автоматичного регулювання 
температури в топці та співвідношення витрат 
газ : повітря 
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станцією керування 

Приклад Д.17. Схема автоматичного регулювання співвідношення витрат 

вода : пара з корекцією за рівнем зі станцією керування 

На рис. Д.17 показано одну зі схем автоматичного регулювання 

співвідношення витрат вода : пара (наприклад, стабілізація) з корекцією за 

рівнем зі станцією керування. Комплект технічних засобів: 1–1 – рівнемір 

(наприклад, дифманометричний); 2–1, 3–1 – звужуючі пристрої; 2–2, 3–2 – 

пневматичні передавальні перетворювачі перепаду тиску; 3–3 – пневматичний 

вторинний показувальний й реєструвальний прилад зі станцією керування; 3–4 

– регулятор співвідношення з корекцією по третьому параметру; 3–5 – 

пневматичний виконавчий механізм. 

Приклад Д.18. Система каскадно-зв'язаного регулювання рівня 

На рис. Д.18 показано одну зі схем каскадно-зв'язаного регулювання рівня. 

Комплект технічних засобів: 1–1 – звужуючий пристрій; 1–2 – пневматичний 

передавальний перетворювач перепаду тиску; 1–3 – пневматичний вторинний 

показувальний й реєструвальний прилад зі станцією керування; 1–4 – регулятор 

пневматичний; 1–5 – перемикач; 1–6 – пневматичний виконавчий механізм; 2–1 

– рівнемір; 2–2 – пневматичний вторинний показувальний й реєструвальний 

прилад зі станцією керування; 2–3 – регулятор пневматичний. 
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Рис. Д.17. Схема автоматичного 

регулювання співвідношення 

витрат вода : пара з корекцією за 

рівнем зі станцією керування 

Рис. Д.18. Система каскадно-зв'язаного 

регулювання рівня 

Приклад Д.19. Система програмного регулювання тиску 

На рис. Д.19 показано одну зі схем програмного регулювання тиску. 

Комплект технічних засобів: 1-1 – перетворювач тиску; 1-2 –вторинний 

пневматичний показувальний прилад зі станцією керування; 1-3 – регулятор 

пневматичний; 1-4 – пневматичний виконавчий механізм; 1-5 – програмний 

задатчик (прилад для керування процесом за часовою програмою). 

Приклад Д.20. Система керування роботою електропривода 

На рис. Д.20 показано одну зі схем керування роботою електропривода. 

Комплект технічних засобів: SB1 – кнопка керування (наприклад, ХВ2-ВА31, 

зелена (кнопка «ПУСК»)), SB1 – кнопка керування (наприклад, ХВ2-ВА41, 

червона (кнопка «СТОП»)), КВ1 – кнопка запобіжного відключення КУ 121-2 з 
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підсвічуванням, HL1– лампа сигнальна (наприклад, червона Б-215-225-40), 

HL2– лампа сигнальна (наприклад, зелена Б-215-226-40), МП – пускач 

магнітний (наприклад, нереверсивний ПМБ-222 з тепловим реле ТРН=8). 

HL4,HL6…HL8 – лампи електричні сигнальні 

 

 

Рис. Д.19. Система програмного 

регулювання тиску 

Рис. Д.20. Система керування 

роботою електропривода 

Приклад Д.21. Типова схема контурів регулювання параметрів 

технологічного процесу 

У контурах регулювання технологічних параметрів потрібно на пульті 

керування вказувати графічне позначення автоматичного регулятора з вихідним 

сигналом на регулювальний клапан, встановлений на технологічному 

трубопроводі. На рис. Д.21 показано типову схему з контурами регулювання 

витрати сировини А і температури суміші на виході хімічного реактора. 
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Рис. Д.21. Типова схема контурів регулювання параметрів 
технологічного процесу 

Контур регулювання витрати сировини А на вході у хімічний реактор 

потрібен, щоби автоматичний регулятор витрати забезпечував задане 

навантаження на апарат (хімічний реактор). При зміні у регулятора (поз. 1-3) 

завдання для витрати сировини А на мінімальну витрату технологічний процес 

в апараті буде проходити з мінімальною продуктивністю, а при завданні на 

максимальну витрату сировини А регулятор (поз. 1-3) буде забезпечувати 

максимальну продуктивність процесу. 

На регулювальний клапан (поз. 1-4) подається вихідний сигнал регулятора 

(поз. 1-3) для впливу на виконавчий механізм, який змінює положення клапану 

для проходження потрібної витрати сировини А у трубопроводі на вході у 

хімічний реактор. Вихідний сигнал від автоматичного регулятора температури 
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(поз. 2-3) подається на регулювальний клапан (поз. 2-4), встановлений на 

трубопроводі пари. Регулювальний клапан на трубопроводі пари змінює 

витрату пари у теплообмінник реактора, що впливає на процес теплообміну між 

масою суміші у реакторі та трубкою теплообмінника. 

Приклад Д.22. Типова схема контурів регулювання параметрів 

технологічного процесу з використанням перетворювачів до сигналів між 

приладами. 

У схемах автоматизації технологічних процесів контури регулювання можна 

будувати на електричних та пневматичних сигналах між технічними засобами 

автоматизації. Пневматичні виконавчі механізми регулювальних клапанів 

мають більш просту конструкцію і менший час (інерційність) на виконання 

величини зміни сигналу від регулятора. Електричні виконавчі механізми 

регулювальних клапанів у конструкції мають електромотор і тому потрібно 

більше часу на виконання величини зміни витрати по сигналу від 

автоматичного регулятора. Для узгодження типів сигналів між технічними 

засобами у контурах контролю і регулювання технологічних параметрів 

використовуються перетворювачі сигналів, які вхідний стандартний сигнал 

перетворюють у стандартний сигнал іншого типу (електричний у пневматичний 

або пневматичний у електричний). 

На рис. Д.22 показані перетворювачі електричного вхідного сигналу у 

пневматичний вихідний сигнал (Е/Р). 

У контурі регулювання рівня технічні засоби (поз. 1-1) та (поз. 1-2) 

використовується стандартний електричний сигнал, а автоматичний регулятор 

рівня і регулювальний клапан – пневматичний стандартний сигнал. Технічні 

засоби (поз. 2-1), (поз. 2-2) та автоматичний регулятор температури (поз.2-3) 

використовують стандартні електричні сигнали і тільки на регулювальний 

клапан подається пневматичний стандартний сигнал, який пропорційно 

змінюється відповідно до значення електричного вихідного сигналу регулятора. 
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Рис. Д.22. Типова схема контурів регулювання параметрів  
технологічного процесу з використанням перетворювачів 

до сигналів між технічними засобами 

Приклад Д.23. Типова схема контурів регулювання співвідношення 

технологічних параметрів процесу в апараті 

На хімічних виробництвах технологічні процеси проводяться відповідно до 

вимог технологічного регламенту і для більшості хімічних процесів кількість 

різних видів сировини подається у апарат у необхідному співвідношенні, щоб 

хімічна реакція проходила у заданому напрямку. У апаратах з ректифікації 

сумішей, наприклад, для процесу потрібно забезпечувати задане 

співвідношення температур і тисків по висоті колони. При зміні продуктивності 



 123 

технологічного апарату за рахунок збільшення або зменшення навантаження 

процесу контур регулювання співвідношення автоматично забезпечує 

необхідну подачу сировини у технологічний апарат. На рис. Д.23 регулятор 

витрати (поз. 1-3) відповідно до завдання забезпечує потрібну витрату 

сировини А на вході у реактор і також сигнал з витрати подається на вхід 

регулятора співвідношення витрат (поз. 2-3). Завдання до витрати сировини А 

встановлюється відповідно до потрібної продуктивності процесу (мінімальна 

продуктивність, робоча або максимальна), а витрата сировини Б на вході у 

реактор залежить від потоку сировини А. Регулятор (поз. 2-3) змінює 

(налаштовує) витрату сировини Б в залежності від зміни витрати сировини А. 

Витрата сировини Б залежить від витрати сировини А відповідно до вимог 

технологічного регламенту на співвідношення витрат сировини у 

технологічний процес. Якість суміші на виході реактора визначається 

значенням pH, яка залежить від витрат та концентрацій сировини А і сировини 

Б на вході у хімічний реактор. У часі при коливаннях концентрацій значення 

співвідношення витрат сировини А і суспензії Б відповідно повинні 

корегуватися у регуляторі (поз. 2-3). Для автоматичного корегування завдання 

(співвідношення витрат) регулятора (поз. 2-3) подається від приладу (поз. 3-3) 

сигнал зі значення pH суміші. В умовному графічному позначенні регулятора 

(поз. 2-3) літери FF вказують, що технічний засіб виконує регулювання 

співвідношення витрат. 
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Рис. Д.23. Типова схема контурів регулювання співвідношення 
параметрів технологічного процесу 

 

Приклад Д.24. Типова схема контурів регулювання з використанням блоків 

для ручного управління 

На рис. Д.24 показана типова схема контурів регулювання з блоками для 

ручного управління регулювальними клапанами. При експлуатації 

технологічних апаратів у хімічних виробництвах мають місце такі режими 

ведення процесів: робочій режим; режим пуску, режим зупинки процесу; режим 

аварійної ситуації. У контурах регулювання автоматичні регулятори завжди 
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налаштовані на експлуатацію у робочому режимі роботи обладнання 

технологічного процесу. 

 

Рис. Д.24. Типова схема контурів регулювання з блоками 
для ручного управління регулювальними клапанами 

У режимах пуску процесу, зупинки та аварійної ситуації виникає 

необхідність відключити сигнал автоматичного регулятора від регулювального 

клапану і потім вручну керувати роботою клапану на трубопроводі відповідно 

до поточної ситуації в технологічному апараті або відповідно до схеми дій 

персоналу, передбачених по технологічному регламенту. Блоки ручного 

управління (поз. 1-4), (поз. 2-4) та (поз. 4-4) можуть працювати у двох режимах:  
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− у автоматичному режимі управління, коли технологічний процес виведено 

на режим робочої продуктивності і сигнали від регуляторів подаються до 

виконавчих механізмів регулювальних клапанів; 

− у ручному режимі управління, коли у технологічному процесі виникає 

аварійна ситуація або запуск процесу чи зупинка і при таких режимах блок 

ручного управління забезпечує відключення сигналу регулятора від 

регулювального клапану, а на виконавчий механізм клапану подається з 

панелі блоку управління сигнал, змінюваний вручну технологічним 

персоналом робочої зміни. 

Блоки ручного управління встановлюються біля автоматичних регуляторів 

на панелі керування або щиту керування, щоб була можливість швидко перейти 

на ручне управління роботою регулювального клапану. На графічних 

позначеннях технічних засобів (поз. 1-4), (поз. 2-4) та (поз. 4-4) літерні 

позначення функцій HC вказують наступне: H – ручний вплив на формування 

вихідного сигналу; C – управління вхідним сигналом виконавчого механізму 

регулювального клапану. 

Приклад Д.25. Типова схема контурів регулювання з контролем положення 

виконавчого механізму регулювального клапану 

У технологічних процесах на хімічних виробництвах використовуються 

потоки сировини, які мають високу здатність до забруднення, налипання і 

адгезії на поверхнях клапану, що зменшує прохідний отвір трубопроводу. 

При таких властивостях хімічної сировини потрібно проектувати контури 

регулювання з контролем відсотків відкриття отвору трубопроводу. На рис. 

Д.25 показано типову схему контурів регулювання з контролем відсотків 

відкриття регулювальними клапанами отвору в технологічному трубопроводі з 

потоком сировини А, потоком сировини Б та потоком пари. 
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Рис. Д.25. Типова схема контурів регулювання з блоками для ручного  
управління і контролем відсотків відкриття трубопроводів 

регулювальними клапанами 

Зворотній сигнал про положення виконавчого механізму і клапану можна 

подавати для показів на відсоткову шкалу блока ручного управління (HCI) і на 

автоматичні регулятори, якщо у конструкції передбачено отримання зворотного 

сигналу від регулювального клапану. На регулювальному клапані (поз. 1-4) 

зворотній сигнал з відсотків відкриття трубопроводу подається по адресу 3 на 

блок ручного управління (поз. 1-4), а від клапану (поз. 4-4) сигнал подається з 9 

адресу безпосереднє у регулятор (поз. 4-3). 
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Приклад Д.26. Типова схема контурів для дистанційного керування 

електромоторами технологічного обладнання. 

У технологічних процесах різних виробництв використовується багато 

технологічного обладнання з електромоторами. На рис. Д.26 показані контури 

для дистанційного керування електромоторами обладнання, які забезпечують 

ведення технологічного процесу в хімічному реакторі. Контури дистанційного 

керування електромоторами забезпечують дистанційне вмикання і вимикання 

живлення та сигналізацію про стан живлення електромоторів. 

Вмикання живлення електромотора М1 відцентрового насосу на 

трубопроводі сировини А виконується при допомозі нормально розімкнутого 

контакту кнопки «ПУСК» (поз. SB2). При натисканні даної кнопки подається 

струм на електромагніт магнітного пускача МП1 і виникає замикання контактів 

пускача, через які подається силове живлення на електромотор М1. Також при 

натисканні кнопки SB2 вмикається сигнальна лампочка HL2 зеленого кольору, 

яка вказує на подачу живлення до електромотора М1. Вимикання живлення 

електромотора М1 виконується при допомозі нормально замкненого контакту 

кнопки «СТОП» (поз. SB1). При натисканні даної кнопки роз’єднується ланцюг 

для струму на електромагніт магнітного пускача МП1 і виникає розмикання 

контактів пускача, через які подавалось силове живлення на електромотор М1. 

Також при натисканні кнопки SB1 вмикається сигнальна лампочка HL2 

червоного кольору, яка вказує на виключення живлення електромотора М1. 

Кнопка SB3 має назву «СТОП», а SB4 має назву «ПУСК» і вони при 

допомозі магнітного пускача МП2 забезпечують вимикання та вмикання 

живлення електромотора М2. У позначенні кнопки SB3 і SB4 присутня літера 

A, яка вказує на сигналізацію у вигляді підсвічування кнопки червоним 

кольором і відповідно зеленим кольором. Вмикання живлення електромотора 

М3 ротаційного насосу на трубопроводі потоку суспензії з сировиною Б 

виконується при допомозі нормально розімкнутого контакту кнопки «ПУСК» 

(поз. SB6). При натисканні даної кнопки подається струм на електромагніт 
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магнітного пускача МП3 і виникає замикання контактів пускача, через які 

подається силове живлення на електромотор М3. Також при натисканні кнопки 

SB6 вмикається сигнальна лампочка HL4 зеленого кольору, яка вказує на 

подачу живлення до електромотора М3. 

 

Рис. Д.26. Типова схема контурів для дистанційного керування 
електромоторами 
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Вимикання живлення електромотора М3 виконується при допомозі 

нормально замкненого контакту кнопки «СТОП» (поз. SB5). При натисканні 

даної кнопки роз’єднується ланцюг для струму на електромагніт магнітного 

пускача МП3 і виникає розмикання контактів пускача, через які подавалось 

силове живлення на електромотор М3. Також при натисканні кнопки SB5 

вмикається сигнальна лампочка HL5 червоного кольору, яка вказує на 

виключення живлення електромотора М3. Для контурів дистанційного 

керування електромоторами потім розробляються відповідні принципові 

електричні схеми, які показують ланцюги з’єднань технічних засобів для 

забезпечення дистанційного керування електромоторами М1, М2 та М3. У 

контурах для дистанційного керування електромоторами М1, М2 та М3 

використовуються вимикачі SA1, SA2 та SA3 при допомозі, яких 

відключаються від живлення відповідно магнітні пускачі МП1, МП2 та МП3 

для проведення ремонтних робіт з електромоторами або з насосами чи 

змішувачем. 

Приклад Д.27. Типова схема контурів контролю і регулювання параметрів 

процесу з підключенням технічних засобів по інтерфейсу RS-485 у сітку 

керуючого комп’ютера 

Сучасні мікропроцесорні технічні засоби автоматизації технологічних 

процесів мають функцію з підключення до керуючого комп’ютера по 

інтерфейсу обміну даних RS-485. Інтерфейс – це стандартизоване середовище 

або спосіб обміну інформацією між двома або більшою кількості обладнання: 

приладами, контролерами, персональними комп’ютерами. Інтерфейси 

інформаційного обміну між приладами, які використовуються у системах 

автоматизації хімічних виробництв, можуть бути двох типів: 

− «точка-точка» тобто, для з’єднання двох приладів між собою; 

− мультіприладний, для забезпечення під’єднання більше двох приладів на 

одну лінію передачі даних.  
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Дані про значення технологічних параметрів у комп’ютер передаються по 
бітам у вигляді двох байтів відповідно до  протоколу ModBus ASCII. Протокол 
– це стандартизований набір правил з передачі інформації по будь-якому 
інтерфейсу. Усі прилади, які використовуються для інформаційного обміну 
даних, повинні мати однакові і відповідні інтерфейси та розуміти відповідний 
протокол обміну. У сучасних системах автоматизації технологічних процесів 
найбільше використовується комп’ютерна сітка на основі інтерфейсу 
відповідно до стандарту EIA RS-485. Даний інтерфейс має велику швидкість 
обміну даних (115200 bps, bit per second – біт у секунду)  при лінії зв’язку до 
1200 метрів до керуючого комп’ютера. На рис. Д.27 показані контури контролю 
і регулювання, у яких технічні засоби автоматизації підключені у комп’ютерну 
сітку по інтерфейсу RS-485. 

 

Рис. Д.27. Типова схема контурів контролю і регулювання з підключенням 
технічних засобів по інтерфейсу RS-485 до керуючого комп’ютера 
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Приклад Д.28. Схема автоматизації технологічного процесу хімічного 

реактора. 

Повна схема автоматизації технологічного процесу хімічного реактора (рис. 

Д.28) побудована на основі вище розглянутих типових схем контролю і 

керування технологічними параметрами об’єкта автоматизації. Дана схема 

автоматизації має контури контролю і регулювання, які забезпечують ведення 

технологічного процесу по змішуванню потоку сировини А та потоку суспензії 

сировини Б з отриманням заданої якості рН суміші на виході реактора 

відповідно до вимог технологічного регламенту на процес. Суміш 

виготовляється з сировини А та Б і супроводжується ендотермічною хімічною 

реакцією, яка підтримується за рахунок тепла від пари теплообмінника 

розташованого у реакторі. На початку проходження ендотермічної хімічної 

реакції важливе значення має температура сировини А на вході у реактор. 

Контроль температури сировини А забезпечує контур контролю у такому 

складі технічних засобів:  

− первинний вимірювальний перетворювач температури (поз. 1-1) виробляє 

фізичний сигнал пропорційний значенню температури, який передається на 

пристрій (поз. 1-2) для дистанційної передачі до пульті керування; 

− технічний засіб (поз. 1-2) забезпечує передачу сигналу від місця монтажу 

вимірювача температури до місця розташування виробничого приміщення з 

пультом керування; 

− на пульті керування прилад (поз. 1-3) показує значення температури потоку 

сировини А і блок сигналізації приладу контролює відхилення значення 

температури сировини А за мінімальне допустиме значення, на що вказує 

літера L (поз. 1-3). 

Коли температура на вході у реактор стає менше допустимого значення, 

налаштованого у блок з сигналізації,  прилад (поз. 1-3) формує дискретний 

вихідний сигнал, відповідно до якого спрацьовує електромагнітне реле (поз. 
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КМ1) і вмикає на пульті керування попереджувальну сигналізацію у вигляді 

сигнальної лампочки жовтого кольору HL1.  

При веденні технологічного процесу в хімічному реакторі потрібно 

підтримувати заданий рівень суміші для забезпечення належного теплообміну 

між перегрітою парою і масою суміші, яка заповнює об’єм апарату. Вимірювач 

рівня (поз. 2-1) передає сигнал по місцю на прилад, який показує значення рівня 

у реакторі, а також сигналізує відхилення рівня за налаштоване мінімальне 

значення L (поз. 2-2). Регулятор рівня (поз. 2-3) підтримує заданий рівень у 

реакторі при допомозі регулювального клапану (поз. 2-4) на трубопроводі 

суміші. Також сигнал о значенні рівня у реакторі додатково подається від 

приладу (поз. 2-2) , як корегувальний до регулятора витрати (поз. 3-3). 

Хімічний реактор при веденні технологічного процесу змішування сировини 

А і Б може мати таки режими роботи: 

− робота з мінімальною продуктивністю, тобто при мінімальних витратах 

сировини А і Б; 

− робочій режим відповідає вимогам ведення технологічного процесу по 

технологічному регламенту; 

− робота з максимальною продуктивністю, тобто при максимальних витратах 

сировини А і Б. 

Задана продуктивність хімічного реактору встановлюється зміною завдання 

на регуляторі витрати (поз. 3-3). Витрата сировини А вимірюється 

витратоміром (поз. 3-1), сигнал якого подається на пристрій для дистанційної 

передачі сигналу до регулятора витрати А (поз. 3-3) на пульті керування. 
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Рис. Д.28. Схема автоматизації технологічного процесу хімічного реактора 

Вихідний сигнал регулятора витрати (поз. 3-3) поступає на блок ручного 

управління (поз. 3-4) потім на перетворювач(поз. 3-5) і далі на пневматичний 

регулювальний клапан (поз. 3-6). Положення виконавчого механізму і клапану 
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(поз. 3-6) контролюється з 6-го адресу схеми по сигналу, який подається на 

блок ручного управління (поз. 3-4) для показу відсотка з відкриття 

трубопроводу сировини А. Також блок ручного управління (поз. 3-4) 

забезпечує у режимах пуску і зупинки процесу відключення сигналу регулятора 

витрати (поз. 3-3) від регулювального клапану (поз. 3-6) і перехід на ручне 

управління виконавчим механізмом цього клапану. 

По технологічному регламенту процесу витрата для змішування суспензії з 

сировиною Б повинна поступати в реактор у відповідному співвідношенні до 

поточного значення витрати сировини А на вході у реактор. Для забезпечення 

підтримки заданого співвідношення витрат сировини А і Б у схему 

автоматизації встановлено регулятор співвідношення витрат (поз. 4-3). На вхід 

регулятора співвідношення витрат (поз. 4-3) подаються таки сигнали: 

− перший вхідний сигнал визначає витрату сировини Б, яку регулятор 

постійно регулює (підтримує) під завдане співвідношення в залежності від 

змін витрати сировини А; 

− другій вхідний сигнал регулятора вказує зміни витрат сировини А, по 

відношенню до яких регулятор (поз. 4-3) змінює свій вихідний сигнал; 

− третій вхідний сигнал відображає значення рН суміші і по цьому сигналу 

регулятор (поз. 4-3) автоматично корегує завдання (співвідношення витрати 

сировини Б до витрати сировини А).  

Вихідний сигнал регулятора (поз. 4-3) поступає на блок ручного управління 

(поз. 4-4), перетворювач сигналів (поз. 4-5) і далі на пневматичний 

регулювальний клапан (поз. 4-6). Положення виконавчого механізму і клапану 

(поз. 4-6) контролюється з 9-го адресу схеми по сигналу, який подається на 

блок ручного управління (поз. 4-4) для показу відсотка з відкриття 

трубопроводу сировини Б. Також блок ручного управління (поз. 4-4) забезпечує 

у режимах пуску і зупинки процесу відключення сигналу регулятора (поз. 4-3) 

від регулювального клапану (роз. 4-5) і перехід на ручне управління 

виконавчим механізмом цього клапану. 
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Якість суміші на виході реактора вказує значення рН, яке контролюється 

вимірювачем (поз. 5-1) і на пульті керування приладом (поз. 5-3). Сигнал про 

значення рН суміші подається на вхід регулятора (поз. 4-3) для автоматичного 

корегування завдання регулятора (співвідношення витрат), якщо у потоці 

сировини А або у суспензії сировини Б змінюється концентрація.  

На вході реактора контроль температури суспензії з сировиною Б забезпечує 

контур контролю у такому складі технічних засобів:  

− первинний вимірювальний перетворювач температури (поз. 6-1) виробляє 

пропорційний значенню температури суспензії фізичний сигнал, який 

передається у пристрій (поз. 6-2) для дистанційної передачі сигналу до 

пульта керування; 

− технічний засіб (поз. 6-2) забезпечує передачу сигналу від місця монтажу 

вимірювача температури до місця розташування виробничого приміщення з 

пультом керування; 

− на пульті керування прилад (поз. 6-3) показує значення температури 

суспензії з сировиною Б і блок сигналізації приладу контролює відхилення 

значення температури суспензії за мінімальне допустиме значення, на що 

вказує літера L (поз. 6-3) і якщо температура на вході у реактор стає менше 

допустимого налаштованого значення блок сигналізації у приладі формує 

дискретний вихідний сигнал, відповідно до якого спрацьовує 

електромагнітне реле (поз. КМ2) і вмикає на пульті керування 

попереджувальну сигналізацію у вигляді сигнальної лампочки жовтого 

кольору HL2. 

Для процесу змішування сировини А з сировиною Б у хімічному реакторі по 

технологічному регламенту передбачено для суміші постійна температура на 

виході з реактора. Контур з регулювання температури суміші на виході 

реактора використовує наступні технічні засоби контролю і регулювання: 
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− первинний вимірювальний перетворювач температури (поз. 7-1) виробляє 

фізичний сигнал, пропорційний змінам значення температури суміші; 

− технічний засіб (поз. 7-2) забезпечує дистанційну передачу сигналу про 

температуру суміші на відстань до пульту керування; 

− регулятор температури (поз. 7-3) з налаштованим блоком сигналізації на 

значення температури суміші ( максимум H і мінімум L); 

− блок ручного управління (поз. 7-4) у автоматичному режимі роботи 

пропускає вихідний сигнал від регулятора температури (по. 7-3) на 

виконавчій механізм регулювального клапану (поз. 7-5), а при пусках і 

зупинках процесу змішування блок (поз. 7-4) використовується у ручному 

режимі формування сигналу для виконавчого механізму регулювального 

клапану; 

− перетворювач сигналів (поз. 7-5) вхідний електричний сигнал перетворює у 

пневматичний стандартний керуючий сигнал, який подається на виконавчий 

механізм пневматичного регулювального клапану. 

Положення виконавчого механізму і клапану (поз. 7-6) контролюється з 13-

го адресу схеми по сигналу, який подається на блок ручного управління (поз. 7-

4) для показу відсотка з відкриття трубопроводу перегрітої пари. 

Контур для дистанційного керування роботою електромотора М1 насосу на 

трубопроводі сировини А забезпечує дистанційне вмикання і вимикання 

живлення. Вмикання живлення електромотора М1 відцентрового насосу на 

трубопроводі сировини А виконується при допомозі нормально розімкнутого 

контакту кнопки «ПУСК» (поз. SB2). При натисканні даної кнопки подається 

струм на електромагніт магнітного пускача МП1 і виникає замикання контактів 

пускача, через які подається силове живлення на електромотор М1. Також при 

натисканні кнопки SB2 вмикається сигнальна лампочка HL4 зеленого кольору, 

яка вказує на подачу живлення до електромотора М1. Вимикання живлення 

електромотора М1 виконується при допомозі нормально замкненого контакту 

кнопки «СТОП» (поз. SB1). При натисканні даної кнопки роз’єднується ланцюг 
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для струму на електромагніт магнітного пускача МП1 і виникає розмикання 

контактів пускача, через які подавалось силове живлення на електромотор М1. 

Також при натисканні кнопки SB1 вмикається сигнальна лампочка HL3 

червоного кольору, яка вказує на відключення живлення електромотора М1.  

Кнопка SB3 має назву «СТОП» та SB4 має назву «ПУСК» і вони при 

допомозі магнітного пускача МП2 забезпечують вимикання та вмикання 

живлення електромотора М2. У позначенні кнопки SB3 і SB4 присутня літера 

A, яка вказує на сигналізацію у вигляді підсвічування кнопки червоним 

кольором і відповідно зеленим кольором. 

Вмикання живлення електромотора М3 ротаційного насосу на трубопроводі 

потоку суспензії з сировиною Б виконується при допомозі нормально 

розімкнутого контакту кнопки «ПУСК» (поз. SB6). При натисканні даної 

кнопки подається струм на електромагніт магнітного пускача МП3 і виникає 

замикання контактів пускача, через які подається силове живлення на 

електромотор М3. Також при натисканні кнопки SB6 вмикається сигнальна 

лампочка HL6 зеленого кольору, яка вказує на подачу живлення до 

електромотора М3. Вимикання живлення електромотора М3 виконується при 

допомозі нормально замкненого контакту кнопки «СТОП» (поз. SB5). При 

натисканні даної кнопки роз’єднується ланцюг для струму на електромагніт 

магнітного пускача МП3 і виникає розмикання контактів пускача, через які 

подавалось силове живлення на електромотор М3. Також при натисканні 

кнопки SB5 вмикається сигнальна лампочка HL5 червоного кольору, яка вказує 

на відключення живлення електромотора М3.  

У контурах для дистанційного керування електромоторами М1, М2 та М3 

використовуються вимикачі SA1, SA2 та SA3 при допомозі, яких 

відключаються від живлення відповідні магнітні пускачі МП1, МП2 та МП3 

для проведення ремонтних робіт з електромоторами насосів чи змішувача. 
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Приклад Д.29. Схема автоматизації з мікропроцесорним контролером 

параметрів технологічного процесу хімічного реактора 

У сучасних системах автоматизації технологічних процесів широко 

використовуються мікропроцесорні контролери. Мікропроцесорні контролери 

виготовляються з різною кількістю каналів контролю і регулювання. В корпусі 

кожного контролера є центральний мікропроцесор, який одночасно контролює і 

керує декількома технологічними параметрами (каналами). Кожний канал 

контролера налаштовується на контроль відповідного технологічного 

параметру з широким набором функцій. Контролер для кожного каналу 

регулювання має постійну і оперативну пам’ять, де записуються дані по 

налаштуванням до технологічного параметру і функцій для виконання 

центральним мікропроцесором. При виготовленні креслення до схеми 

автоматизації з мікропроцесорним контролером необхідно показувати усі 

функції, які виконуються центральним мікропроцесором контролера для 

кожного каналу з контролю і регулювання. Багато функцій контролера для 

каналу регулювання в умовному графічному позначенні, як технічного засобу 

автоматизації (d = 10 мм) записати неможливо. Тому на кресленнях схем 

автоматизації з мікропроцесорними контролерами у полі прямокутника з 

назвою «Прилади на пульті керування» для позначення функцій контролера 

кожного каналу використовується додатковий прямокутник, у якому вказується 

список функцій до обробки вхідного сигналу про значення технологічного 

параметру. В даному списку функцій контролера графічно (точками) 

позначається для кожного каналу набір функцій для виконання центральним 

мікропроцесором.  

До технологічного процесу змішування потоку сировини А з потоком 

суспензії сировини Б у хімічному реакторі на рис. Д.28 показано приклад схеми 

автоматизації з використанням мікропроцесорного контролера з малою 

кількістю каналів. На схемі автоматизації (рис. Д.28) мікропроцесорний 
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контролер забезпечує контроль і регулювання чотирьох технологічних 

параметрів (каналів): 

− витрати сировини А на вході у хімічний реактор, яка визначає 

продуктивність процесу змішування (поз. каналу 1-3) з вхідним сигналом 

AI1 та вихідним сигналом AO1; 

− витрати суспензії сировини Б, яка регулюється у заданому співвідношенні до 

поточного значення витрати сировини А на вході у хімічний реактор (поз. 

каналу 2-3) з вхідним сигналом AI2 та вихідним сигналом AO2; 

− рівня суміші у об’ємі хімічного реактора (поз. каналу 3-3) з вхідним 

сигналом AI3 та вихідним сигналом AO3; 

− температури суміші на виході хімічного реактора (поз. каналу 4-3) з вхідним 

сигналом AI4 та вихідним сигналом AO4. 

Мікропроцесорний контролер може виконувати функцію «корегування» 

тільки до одного каналу (технологічного параметру). На рис. Д.28 для 

корегування співвідношення витрат сировини Б до сировини А подається 

сигнал про значення pH суміші на виході реактора (поз. каналу 4-4). На схемі 

автоматизації (рис. Д.28) мікропроцесорний контролер регулює рівень (поз. 

каналу 5-3) з урахуванням положення регулювального клапану (поз. 5-5). 

Мікропроцесорний контролер в одному корпусі замінює чотири регулятора і 

відповідно контури регулювання реалізуються за малу ціну технічного засобу 

автоматизації. К недолікам мікропроцесорного контролера можливо віднести, 

що для показу поточних значень параметрів для декількох каналів регулювання 

на панелі є тільки один дисплей і перегляд інших каналів регулювання потребує 

виконувати команди з переключення дисплею. Для ефективної експлуатації 

мікропроцесорних контролерів у схемі автоматизації необхідно обов’язкове їх 

підключення по RS-485 до керуючого комп’ютера. 
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Рис. Д.29. Схема автоматизації процесу з використанням 
мікропроцесорного контролера
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Додаток Е. Вибір засобів автоматизації 

Комплекс технічних засобів автоматизації за своїм складом, 

функціональним і технічним можливостям повинен бути достатнім для 

реалізації поставлених завдань. 

Автоматичні пристрої і засоби обчислювальної техніки бажано обирати по 

можливості в межах Державної системи приладів і засобів автоматизації. 

Конкретні типи автоматичних пристроїв вибирають із урахуванням 

особливостей об'єкта керування. У першу чергу беруть до уваги такі фактори, 

як пожаро- і вибухонебезпечність, агресивність і токсичність середовищ, число 

параметрів, що беруть участь у керуванні, і їхні хімічні властивості, а також 

вимоги до якості контролю й регулювання. При цьому слід враховувати: 

− складність об'єкта автоматизації; 
− його пожежо- та вибухонебезпеки; 

− конструкційні характеристики технологічного обладнання, трубопроводів 
(висота, довжина, ширина, глибина, діаметр, товщина стінок, матеріал, 
наявність рухомих частин, швидкість руху або обертання та інші); 

− виду вимірюваного технологічного параметра (прилади температури, 
тиску, рівня і т.д.); 

− величині параметру (діапазон шкали приладу, верхня межа); 

− характер вимірюваного середовища (рідина, газ, тверда речовина, кускові, 
сипучі однорідні і компонентні маси) та його фізико-хімічні властивості 
(нормальне, високо-і низькотемпературне, в'язке, емульсія, агресивне, 
тощо); 

− характер навколишнього середовища (агресивність, токсичність) та вплив 
зовнішніх факторів (електромагнітні, радіаційні, ударно-вібраційні та 
інші); 

− місце установки приладу або пристрою для відбору та вимоги до 
монтажу; 

− відстань від місць установки датчиків, перетворювачів і виконавчих 
механізмів до пунктів контролю і управління з урахуванням прокладки 
імпульсних і командних ліній; 
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− необхідну точність та точності допустимої похибки вимірювальних 
систем; 

− швидкодію. 

Спочатку вибираються первинні вимірювальні перетворювачі (температури, 

тиску, витрати, рівня, якості) для всіх апаратів. Потім вибираються 

перетворювачі, регулятори, вторинні прилади, виконавчі механізми й 

допоміжні елементи. 

При виборі первинних перетворювачів і датчиків вимірюваних величин 

необхідно керуватися наступними вимогами: 

1. Умови в місці установки приладу повинні відповідати умовам його 
експлуатації, зазначеним заводом-виготовлювачем. 

2. Номінальне значення вимірюваної величини повинне лежати в останній 
третині шкали приладу. При цьому діапазон вимірювання приладу 
вибирається зі стандартного ряду або з ряду, зазначеного заводом-
виготовлювачем. 

3. Прилад повинен бути стійкий до шкідливих впливів вимірюваного 
середовища: абразивності, хімічної агресивності й т.д. 

4. Метрологічні характеристики приладів повинні забезпечити вимірювання з 
необхідною для даного процесу точністю, тобто вибір приладу по діапазону 
показань і класу точності повинен бути обґрунтований. 
Вибір засобів автоматизації технологічного процесу повинен враховувати: 

− для первинних перетворювачів (датчиків) – лінійність статичних 
характеристик, високу чутливість і матую інерційність, малу похибку 
вимірювання, стійкість до впливу контрольованого і навколишнього 
середовища, відстань, на яке може бути переданий сигнал з датчика, 
вимоги вогнестійкості і вибухонебезпеки; 

− для перетворювачів – вид і величину вхідного і вихідного сигналів, клас 
точності; 

− для вторинних приладів – функціональні ознаки (показання, запис, 
сигналізація), клас точності, діапазон шкали, вид діаграми, необхідність в 
оснащенні спеціальними пристроями (перетворювач сигналів, підсилювач 
і т.д.), місце установки. 

При цьому необхідно мати на увазі, що зазвичай, чим вище клас точності 

приладів, тим складнішою є їх конструкція і більш високою вартість. Тому слід 
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вибирати клас точності, який визначається дійсними вимогами автоматизується 

установки. 

Перевагу слід віддавати пристроям однотипним, централізованим і тим, які 

виробляються серійно. Для контролю й регулювання однакових параметрів 

технологічного процесу варто застосовувати однакові автоматичні пристрої, що 

полегшує їхнє придбання, настроювання, ремонт і експлуатацію. При великій 

кількості однакових параметрів контролю рекомендується застосовувати 

многоточкові прилади й машини централізованого контролю. 

Системні вимоги вибору залежать від: 

− серійності випуску сучасних вітчизняних та імпортних технічних засобів; 
− ступеня функціонального розвитку (багатофункціональність і 
модифікація, комплектність поставки); 

− виду споживаної енергії (електричні, пневматичні, комбіновані); 
− надійності (середне вироблення на відмову, ресурс, гарантійний термін); 

− уніфікації вхідних і вихідних сигналів (по струму, напрузі); 
− електричних параметрів (напруга, частота живильної мережі, опір 
навантаження, споживана потужність); 

− взаємозамінності складових частин (блочно-модульний принцип 
побудови, швидкодії); 

− метрологічних характеристик (клас точності, межа допустимої основної 
похибки, номінальна статична характеристика тощо); 

− закону регулювання (для регуляторів і контролерів - П, ПІ, ПІД та ін 
закони); 

− сертифікації і вибухозахисту; 

− наявності захисту від програмних і апаратних збоїв; 
− габаритних розмірів і маси. 

Економічні вимоги визначаються вартісної категорією і оптимальними 

співвідношеннями «ціна / якість», «ціна / параметри», «ціна / продуктивність», 

витрати на монтаж, сервісне обслуговування та ін. Клас точності приладів 

повинен відповідати технологічним вимогам. Для місцевого контролю 

рекомендується застосовувати прості й надійні прилади (термометри 
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розширення в захисних чохлах, манометри загального призначення, рівнемірні 

стекла із захисною сіткою, лічильники й ротаметри), тому що вони часто 

функціонують у несприятливих умовах (значні коливання температури й 

вологості, підвищена кількість пилу, вібрація, механічні впливи й т.п.); 

Монтажно-експлуатаційні вимоги визначають: 

− особливості установки на об'єкті, технологічному трубопроводі, в 
безпосередній близькості від технологічного обладнання, на панелі; 

− габаритні розміри монтажної частини (зони); 

− зручність монтажу, експлуатації і ремонту. 
Дуже відповідальним є вибір засобів автоматизації для пожежо- та 

вибухонебезпечних технологічних об'єктах керування. Виробництва, у складі 

яких є блоки першої категорії вибухонебезпеки, потрібно оснащувати 

системами, що ґрунтуються на резервованих електронних засобах (включаючи 

ЕОМ і мікропроцесорну техніку) із самодіагностикою та світловою індикацією 

справного стану. При автоматизації складних технологічних процесів також 

варто використовувати обчислювальні й керуючі машини. 

Варто прагнути до використання багатоточкових вимірювальних приладів. 

Це сприяє зниженню витрат на автоматизацію за рахунок скорочення кількості 

приладів і довжини щитів керування 

При виборі виконавчих механізмів варто звернути увагу на виконання: 

нормально відкритий і нормально закритий. Те або інше виконання клапанів 

вибирається для запобігання аварій при припиненні подачі стисненого повітря 

на механізм. 

Системи протиаварійного захисту мають виключати можливість 

спрацьовування їх за випадковими і короткочасними сигналами порушення 

нормального технологічного режиму, а також у разі переходу на резервне чи 

аварійне джерело живлення. У випадку вимкнення живлення система повинна 

забезпечити переведення технологічний об'єктах керування у безпечний стан. 
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Вибір засобів сигналізації слід проводиться на підставі умов роботи 

(пожежо-, вибухобезпеки, агресивності, запиленості, загазованості, токсичності 

навколишнього середовища). Для автоматизації технологічних апаратів з 

агресивними середовищами варто передбачати установку спеціальних приладів, 

а у випадку застосування приладів у нормальному виконанні необхідно 

захищати їх. 

Вибираючи технічні засоби, необхідно орієнтуватися на новітні вітчизняні 

та імпортні розробки, що задовольняють найбільшій кількості перерахованих 

вище вимог.  

 



 147 



Додаток Ж. Приклади виконання специфікацій на засоби автоматизації 

Приклад Ж.1. Специфікація устаткування, виробів і матеріалів, використаних в схемі автоматизації 

Таблиця Ж1   
Специфікація устаткування, виробів і матеріалів 

 

Позиція 
на схемі 

Назва 
парамет
ра 

Середови- 
ще, місце 
відбору 

інформації 

Граничне 
значення 
параметр

а 

Місце 
монтажу 

Назва, 
технічна характеристика 

Тип, марка 
моделі Завод-виробник К-ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-1, 
12-1 

 
Витрат
а 

Вода,  
трубопровід 

1000 
м3/год 

Трубопровід  Діафрагма камерна, 
Pу = 0,6 МПа;  
Dтр = 75 мм 

ДКС0,6-75 ВАТ«Промприлад»,  
м.Івано-Франківськ 

2 од. 

1-2, 
12-2 

Те саме Те саме Те саме  
Місцевий 

Дифманометр безшкальний з 
квадратичною функцією 
перетворення; ΔPmax = 40 кПа; 
клас точності 1; Pвих = 20…100 
кПа 

13ДД11(мод. 
720) 

ВО «Теплоприбор», 
м. Рязань 

2 од. 

1-3, 
12-3 
 

__  " __ ___  " ___ __  " __ Щит 
керування 

Прилад вторинний пневматичний 
показувальний реєструвальний  
зі станцією керування;  
Pвх = 20…100 кПа 

ФК0071 ВАТ «ТИЗПРИБОР»,  
м.Москва 
 

2 од. 

2-1,  
2-2, 
HL1. 
5-1,  
5-2, 
HL3 
HL4 

Рівень Вода, 
відстійник, 
резервуар з 
водою 
 

3,5м Місцевий, 
Щит 
керування 

Пристрій контроля рівня 
трьохканальний САУ-М6: 
включає  
кондуктометричний зонд, 
сигнальний пристрій зі 
світлодіодами для сигналізації 

САУ-М6 «ОВЕН», 
м. Москва 

2 од. 

З А № докум. Під Д

Арк 
132 
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Продовження таблиці Ж.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3-4, 
4-4, 
5-4, 
6-4, 
7-4, 
10-4 

__ " __ __ " __ __ " __ Щит 
керування 

Блок регулювальний елект-ричний 
(комплекс АКЕЗР-2), пропорційно-
інтегральний, вхід-ні сигнали: 
аналогові 0…200 Ом (ТО − 2 
входи), 0…50 мВ (ТП – 1 вхід), 
0…5 мА (1 вхід), дискретні: 0 і 24 
В (2 входи); Iвих = 0…5 мА 

РП4-Т 5 

ВО 
«Электроприбор», 
м. Чебоксари 

3-1 Температу
ра Водяна пара 500…550 °С Місцевий 

Термоелектричний перетворю-вач 
з уніфікованим вихідним сигналом, 
НСХ 50П, діапазон вимірювання 
200…600 °С; довжина монтажної 
частини 25 мм; Pу= = 0,4 МПа; 
граничнодопустима основна 
похибка 1 %, Рвих= =4…20 мА 

 
 

ТСПУ–0388 
 
 

1 

НВО 
«Електротермія», 
Приладобудівний з
авод,   м. Луцьк 
 
 

4-1 Температу
ра 

 
Трубопровід 
паро-газової 
суміші 

500…550 °С Місцевий 

Термоелектричний перетворю-вач 
з уніфікованим вихідним сигналом, 
НСХ 50П, діапазон вимірювання 
200…600 °С; довжина монтажної 
частини 25 мм; Pу= = 0,4 МПа; 
граничнодопустима основна 
похибка 1 %, Рвих= =4…20 мА 

 
 

ТСПУ–0388 
 
 

1 

НВО 
«Електротермія», 
Приладобудівний 
завод,   м. Луцьк 
 
 

5-1 Температу
ра 

 
Трубопровід 
опалювального 

газу 

500…550 °С Місцевий 

Термоелектричний перетворю-вач 
з уніфікованим вихідним сигналом, 
НСХ 50П, діапазон вимірювання 
200…600 °С; довжина монтажної 
частини 25 мм; Pу = 0,4 МПа; 
граничнодопустима основна 
похибка 1 %, Рвих= =4…20 мА 

 
 

ТСПУ–0388 
 
 

1 

НВО 
«Електротермія»,П
риладобуді-
вний завод,            
м. Луцьк 
 
 

З А № докум. Під Д

Арк 
133 
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     Продовження таблиці Ж.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6-1 Температу
ра 

Трубопровід 
опалювального 

газу 
800…830 °С Місцевий 

Термоелектричний перетворювач, 
НСХ К, діапазон вимірювання 
0…900 °С; Pу = (0,4 – 32) МПа; 
показник теплової інерції  3 с; клас 
точності 2 

ТХА-1387 1 

НВО 
«Електротермія», 
Приладобудівний 
завод, м. Луцьк 

7-1 Температу
ра 

Трубопровід 
водяної пари 460…490 °С Місцевий 

Термоелектричний перетворювач з 
уніфікованим вихідним сигналом, 
НСХ 50П, діапазон вимірювання 
200…600 °С; довжина монтажної 
частини 25 мм; Pу= = 0,4 МПа; 
граничнодопустима основна 
похибка 1 %, Рвих= =4…20 мА 

 
 
ТСПУ–

0388 
 
 

1 

НВО 
«Електротермія», 
Приладобудівний 
завод,   
м. Луцьк 
 
 

8-1, 9-1 Витрата 

Трубопровід 
повітря і 

опалювального 
газу 

- Місцевий 

Діафрагма камерна, Ру= 0,6 МПа; 
Dтр=75 мм  ДКС 0,6-

75 2 

ВАТ «Промприлад», 
м. Івано-Франківськ  

8-2, 9-2 Витрата 

Трубопровід 
повітря і 

опалювального 
газу 

- Місцевий 

Пневматичні передавальні пере-
творювачі перепаду тиску із 
квадратичною функцією пере-
творення; ΔРmax= 40 кПа; клас 
точності 1; Рвих=  20…100 кПа 

13ДД11 2 

ВО «Теплоприбор», 
м. Рязань 

8-3 ___  " ___ ___  " ___ ___  " ___ Щит 
керування 

Пневматичний показувальний і 
реєструвальний прилад зі станцією 
керування; Рвх= 
=20…100 кПа; гранично 
допустима похибка 0,5 %; Ржив= 
=140 кПа 

ФК0071 1 

АТ «ТИЗПРИБОР», 
м. Москва 

З А № докум. Підп Д

Арк 
134 
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     Продовження таблиці Ж.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8-6, 9-3 
 

___  " ___ 
 

___  " ___ 
 

___  " ___ Місцевий 
Перетворювач 
пневмоелектричний;  Рвх= 
20…100 кПа; Івих = =0…5 мА 

МТМ 4000 2 
НВП «Мікротерм», 
м. Сіверодонецьк 

8-7 
 

___  " ___ 
 

___  " ___ 
 

___  " ___ Місцевий 
Перетворювач 
електропневматичний; Івх = 0…5 
мА; Рвих = =20…100 кПа 

МТМ 810 1 
НВП «Мікротерм», 
м. Сіверодонецьк 

9-4 ___  " ___ ___  " ___ ___  " ___ Щит 
керування 

Регулятор пневматичний пропо-
рційно інтегральний співвідно-
шtння (система СТАРТ); межа 
пропорційності   δ = 2 – 3000 %; 
співвідношення параметрів С = 
= 1:1 – 5:1  

ПР3.33-М1 1 

АТ «ТИЗПРИБОР»,     
м. Москва  

10-1 Температу
ра 

Трубопровід 
паро-газової 
суміші 

600…620 °С Місцевий 

Термоелектричний 
перетворювач, НСХ К, діапазон 
вимірювання 0…900 °С; Pу = (0,4 
– 32) МПа; показник теплової 
інерції  3 с; клас точності 2 

ТХА-1387 1 

НВО 
«Електротермія», 
Приладобудівний 
завод,   
м. Луцьк 
 

Електроапарати 
KB1 
KB2 
KB3 
KB4 
KB5 
KB6 
KB7 
КВ8 

 
___  " ___ 

 
___  " ___ 

 
___  " ___ 

Щит 
керування 

Кнопка запобіжного вимикання; 
номінальна робоча напруга: 
змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, 
постійна 440 В, номінальний 
тепловий струм І норм  =  10 А 

КМЕ-5111 
УЗ 3 

ТОВ «Кам’янець-
Подільський 
електромеханічний 
завод» 

З А № докум. Підп Д

Арк 
135 

 
 



 152

 
    

 
 

 
 
Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МП1 
МП2 
МП3 
МП4 
МП5 
МП6 
МП7 
МП8 

___  " ___ ___  " ___ ___  " ___ Місцевий 

Пускач магнітний безконтактний, 
нереверсивний з тепловим реле  
РТТ – 326 136 – 160А; номіналь-
ний робочий струм І = 160 А; 
додаткові контакти: 2 н.р. і 2 н.з.; 
номінальна робоча напруга 
Uжив = 220, 380, 660 В; номіналь-
на потужність 45 кВт 

ПМ12-
160210У2В 7 

ВАТ «Кашинський 
завод электроаппа-
ратуры», м. Москва  

HL1  
___  " ___ 

 
___  " ___ 

 
___  " ___ 

Щит 
керування 

Лампа сигнальна світлодіодна із 
зеленим індикатором, Uжив = 
=220 В, 50/60 Гц 

ЛС 47-1 6 
НВП «Мікротерм», 
м. Сіверодонецьк 

HL2 
___  " ___ ___  " ___ ___  " ___ Щит 

керування 

Лампа сигнальна світлодіодна із 
червоним індикатором, Uжив = 
=220 В, 50/60 Гц 

ЛС 47-2 6 
НВП «Мікротерм», 
м. Сіверодонецьк 
 

 

 

З А № докум. Підп Д

Арк 
136 

 
 



Приклад Ж.2. Специфікація устаткування, виробів і матеріалів, використаних в схемі автоматизації 

Позиці
я на 
схемі 

Назва 
параметр

а 

Середови- 
ще, місце 
відбору 

інформації 

Граничн
е 

значенн
я 

парамет
ра 

Місце 
монтажу 

Назва, 
технічна характеристика  

Тип, 
марка 
моделі 

К
-
т
ь 

Завод-виробник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-1 
4-1 
7-1 

12-1 

Рівень 

Аппарат 1, 4, 
8, 15 

3,2 м 

Бункер 
Первинний перетворювач акустичного 
рівнеміра «ЭХО-5Н», Тсер = 40…80 °С 
 

АП-91 5 
ТОВ 

«Старорусприбор», 
м. Стара Руса 

1-2 
4-2 
7-2 

12-2 

Місцевий 

Проміжний вимірювач акустичного 
рівнеміра «ЭХО-5Н», Івих = 0…5 мА; 
граничнодопустима основна похибка 
±1,5 % 

ППИ-5Н 5 
ТОВ 

«Старорусприбор», 
м. Стара Руса 

1-3 
4-3 
7-3 

12-3 

Щит 
керування 

Автоматичний показувальний і 
реєструвальний вторинний прилад, Івх= 
0…5 мА;НСХ перетворювачів: 
термоелектричних – В, К, L, S, опору – 50П, 
100П, 50М, 100М; Кт = 0,5 

ДИСК-
250 5 

ЗАТ «Промышленная 
группа «Метран»», 
м. Челябінськ 

1-4 
4-4 
7-4 

Аппарат 1, 4, 
8 Щит керування 

Мікропроцесорний регулятор Івих= 
0…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА; 
Uвих=0…10 В; кількість каналів 2 

МІК-2 5 ТОВ «Мікрол», 
м. Івано-Франківськ 

1-5 
4-5 
7-5 

   Трубопровід  

Електричний, однообертовий вико-навчий 
механізм, 16 – номінальний 
обертовий момент на вихідному валу 
(Н·м); 25 – номінальний час повного ходу 
вихідного валу, (с); 0,25 – номінальний 
повний хід вихідного валу (об) 

МЭО-
16/25-
0,25-82 

3 

Севанський завод 
електричних 
виконавчих 
механізмів, 
м. Севан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2-1 
5-1 
8-1 

13-1 

Концентра
ція, pH Трубопровід  Трубопровід 

Первинний (проточний) перетворювач 
кондуктометричного аналізатора рідини 
АЖК-1 з пристроєм сигналізації; діапазон 
вимірювання: 0…100 мСм/см; Івих=0...5мА 

АЖК-1.1 1 НВО «Автоматика», 
м. Володимир 

2-2 
5-2 
8-2 

13-2 

   Щит керування Вторинний прилад кондуктометричного 
аналізатора рідини АЖК-1.1 АЖК-1.2 1 НВО «Автоматика», 

м. Володимир 

2-3 
5-3 
8-3 

13-3 
 

   Щит керування 
Показувальний і реєструвальний 
прилад, Івх= 0…5мА (до  0,5 кОм), 

4…20 мА (до 0,2 кОм); клас точності 0,5 

Диск-
250ДД 1 

ЗАТ «Промышленная 
группа «Метран»», 
м. Челябінськ 

 

10-1 

Температур
а Трубопровід 30 °С 

Реактор 

Термоперетворювач опору мідний, НСХ 
50М, діапазон вимірювання 0…+120 °С,  

діапазон умовних тисків 0,4 МПа, 
інерційність 15 с, клас допуску В 

ТСМ 9623 2 
НВО «Електротермія», 
Приладобудівний з-д,  

м. Луцьк 

10-2 Місцевий 
 

Аналоговий електропневматичний 
перетворювач. Рвих = 20…100 кПа,  Івх=0…5 

мА, клас точності 1.5, габарити 
100х210х155 мм 

МТМ 810 2 Приладобудівний з-д, 
м.Сіверодонецьк 

10-3 Щит 
керування 

Автоматичний показувальний і 
реєструвальний вторинний прилад, Івх= 

0…5 мА;НСХ перетворювачів: 
термоелектричних – В, К, L, S, опору – 50П, 

100П, 50М, 100М; Кт = 0,5 

ДИСК-250 2 
ЗАО «Промышленная 
группа «Метран»», 
м. Челябінськ 

10-4 Трубопровід Блок регулювальний, електричний, про-
порційно-інтегральний, Івих = 0...5 мА РП4-Т 2 ПО «Электроприбор», 

м. Чебоксари 
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    Електроапарати    

SB1 
SB2 Витрата Насос  Щит керування 

Пост керування кнопковий, кількість 
елементів керування – 2; 

Uном = 220 В, 50/60 Гц 
ПКУ-15-

21-131 УЗ 2 
Трест 

«Променергоавтоматика», 
м. Київ 

SA1 
SA2 
SA3 
SA4 
SA5 
SA6 
SA7 
SA8 
SA9 
SA10 

   Місцевий Кнопка запобіжного вимикання; 
Івих = 10 А 

КМЕ-
5111У 13 

Трест 
«Променергоавтоматика», 

м. Київ 

MП1    Місцевий 

Пускач магнітний безконтактний 
нереверсивний з тепловим реле РТТ-

326 136-160А, кнопками «ПУСК» і «СТОП» 
для керування трифазним синхронним 
електродвигуном з короткозамкненим 

ротором; 
Uжив = 220 В, 50/60 Гц 

ПМ12-
160210 2 ВО «Электрприбор», 

м. Чебоксари 

MП2 
MП3 
MП4 
MП5 
MП6 
MП7 

   Місцевий 

Пускач магнітний безконтактний 
реверсивний, для керування електричними 

ВМз однофазними(трифазними) 
електродвигунами; керувальний сигнал 

Uвх = 24±6 B, 50/60 Гц ; Uжив = 220 В 

ПБР-2М 11 ВО «Электроприбор», 
м. Чебоксари 

HL2 
HL4     Лампа сигнальна світлодіодна із зеленим індикатором 

(«ПУСК»), Uжив = 220 В, 50/60 Гц ЛС-47-1 4 «ІЕК Україна», 
м. Київ 

HL1 
HL3     

Лампа сигнальна світлодіодна із 
червоним індикатором («СТОП»), Uжив 

= 220 В, 50/60 Гц 
ЛС-47-2 4 «ІЕК Україна», м. Київ 
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Позиція 
на 
схемі 

 
Назва 

параметра 

Середовище, 
місце відбору 
інформації 

Граничне 
значення 
параметра 

 
Місце 
монтажу 

 
Назва 

та характеристика 

 
Тип моделі 

 
Кіль-
кість 

 
Завод-виробник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДИ 

1-1 
4-1 

 
 

Тиск 

Вихідна вода 
у 

трубопроводі 
до 0,6 МПа 

Місцевий 
Вимірювальний перетворювач  

тиску серії КВАНТ, ΔPmax= 63 кПа; 
ΔPдоп= 1,6 МПа; Iвих= 4…20 мА 

КВАНТ 
ДИЦ1, мод. 
2420 В/П/М 

2 НВФ «АГАТ-1», 
м. Харків Пом'якшена 

вода у 
трубопроводі 

0,15…0,3 
МПа 

 
 

1-2 
4-2 

 

 
 

Тиск 

Вихідна вода 
у 

трубопроводі 

  
 

Щит 
керування 

Вторинний показувальний і реє- 
струвальний прилад, Iвх= 0…5 мА; 

4…20 мА; Uвх= 0…100 мВ 

 
 

РМТ-39D/1 

 
 
2 

 
АПП «Элемер», 
с. Менделеево 
Московская обл. Пом’якшена 

вода у 
трубопроводі 

 
 

2-1 

 
 
рН 

Вихідна вода, 
перед Na-

катіонітовим 
фільтром 

 
8,3…9,5 

 
Трубопровід 

1м 

Чутливий елемент рН-метра 
магістрального виконання з 
електродами скляними 

ЭСП-31-06 і регулятором тиску 
РДС-1 

 
ДМ-5М 

 
1 

«Гомельский завод 
измерительных 
приборов», 
м. Гомель 

 
2-2 

 
рН 

Вихідна вода, 
перед Na-

катіонітовим 
фільтром 

 
8,3…9,5 

 
Трубопровід 

1м 

Перетворювач високоомний 
( для R4 ≥ 200 Ом); клас точно- 
сті 1; Iвих = 0…5 Ом; цифрова 
індикація результатів; пристрій 

зв’язку з комп’ютером 

 
П-215 М 

 
1 

«Гомельский завод 
измерительных 
приборов», 
м. Гомель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2-3 рН 

Вихідна вода, 
перед Na-

катіонітовим 
фільтром 

 
8,3…9,5 

Щит 
керування 

Показувальний і реєструваль- 
ний прилад, Івх = 0…20 мА, 

R<=65 Ом, напруга живлення 
220…240 В, частота струму 

живлення 50…60 Гц, споживча 
потужність 20 ВА 

А-543 1 
ЗАТ ˮПромыш-леная 
группа «Метран»“, 
м. Челябінськ 

3-1 
 Рівень 

Пом’якшена 
вода, бак для 

збору 
пом’якшеної 

води 

6…6,5 м Апарат 3 

Рівнемір буйковий з пневмати- 
чним передавальним перетво- 

рювачем, Lmax = 10 м, 
рдоп = 4МПа, Рвих = 20…100 кПа, 

клас точності 1 

 
 
 

УБ-ПА 
 
 

 
 
 
1 

 
 

ВО«Теплоприбо», 
м. Рязань 

3-2 
 Рівень 

Пом’якшена 
вода, бак для 

збору 
пом’якшеної 

води 

6…6,5 м Щит 
керування 

Пневматичний показувальний і 
реєструвальний прилад, вхідний 

сигнал 20…100 кПа, 
клас точності 1 

 
 
 

ПКР.1 

 
 
 
1 

 
АТ «Саранский 

приборостроительный 
завод», 

м. Саранськ 

3-3 Рівень 

Пом’якшена 
вода, бак для 

збору 
пом’якшеної 

води 
 

6…6,5 м Щит 
керування 

Вторинний показувальний і реє- 
струвальний прилад, Iвх= 0…5 мА; 

4…20 мА; Uвх= 0…100 мВ 
РМТ-39D/1 1 

АПП «Элемер», 
с. Менделеево 
Московская обл. 

3-4 
 Рівень 

Пом’якшена 
вода, бак для 

збору 
пом’якшеної 

води 
 

6…6,5 м Місцевий 

Перетворювач пневмоелектри- 
чний, Рвх=20…100 кПа, 

Івих=0…5 мА, клас точності 0,5 
 
 
 
 
 

МТМ4000 1 АТ «Хімавтоматика», 
м. Северодонецьк 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4-3 Тиск 
Пом’якшена 
вода у 

трубопроводі 

0,15…0,3 
МПа 

Щит  
керування 

Блок регулювання електричний 
(комплекс АКЕ3Р-2), пропорційно-
інтегральний. Вхідні сигнали: 
аналогові: 0…200 Ом (ТО – 2 
входи), 0…500 мВ (ТП – 1 вхід), 

0..5 мА (1 вхід); дискретні: 0 і 24 В 
(2 входи); Івих = 0…5 мА 

РП4-Т 1 ВО «Электроприбор» 
м. Чебоксари  

4-4 Тиск 
Пом’якшена 
вода у 

трубопроводі 

0,15…0,3 
МПа  

Механізм виконавчий 
пневматичний прямої дії з 

опозиційним ПП 1-25 і боковим 
дублером, Рвих = 20…100 МПа 

МИМ ППХ 05 1 
ВАТ «Прикарпатпром-

арматура» 
м. Івано-Франківськ  

5-1 
6-1 Рівень 

Кислота, 
проміжний 
бак кислоти 2 м 

Апарат 5 Первинний перетворювач 
акустичного рівнеміра 

«ЭХО-5Н»; Тсер= 40…80 °С, 
граничнодопустима основна 

похибка ±1,5 % 

АП-91 2 
ТОВ «Старорус-
пририбор», 
м. Стара Руса Розчин NaCl, 

бак – мірник 
розчину NaCl 

Апарат 6 

5-2 
6-2 Рівень   Місцевий 

Проміжний вимірювач акустич- 
ного рівнеміра «ЭХО-5Н»;  
Івих=0...5 мА; 4…20 мА 

ППИ-5Н 2 
ТОВ «Старорус- 

прибор», 
м. Стара Руса 

5-3 
6-3 Рівень   Щит 

керування 

Вторинний показувальний і 
реєструвальний прилад з вбудо- 
ваним пристроєм сигналізації, 
Івх=4…20 мА, Uвх=0…100 мВ 

РМТ-39D/1 2 
НПП «Элемер» 
с. Менделеєва 
Московська обл. 

7-1 Концентрація 
Розчин NaCl, 
бак-мірник 

 

8…10% 
 

Апарат 7 
 

Первинний (проточний) 
перетворювач кондуктометричного 
аналізатора рідини АЖК-1 діапазон 
вимірювання: 0…100 мСм/см; 

Івих=0...5мА 

АЖК-1.1 1 
НВО 

«Автоматика», 
м. Володимир 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-2 
 Концентрація 

Розчин NaCl, 
бак-мірник 

 

8…10% 
 

Щит 
керування 

Вторинний прилад 
кондуктометричного аналізатора 

рідини АЖК-1.1 
АЖК-1.2 1 

НВО «Автоматика», 
м. Володимир 

8-1 Перепад 
тиску 

Na-
катіонітовий 
фільтр 

0,3…0,35 
МПа 

Щит 
керування 

Вимірювальний перетворювач 
різниці тисків серії КВАНТ,  
ΔРmax = 63 кПа; Рдоп = 1,6 МПа;  

Івих = 4…20 мА 

КВАНТ 
ДДЦ1 

2420В/П/М 
1 НВФ «АГАТ-1» 

м. Харків 

8-2 Перепад 
тиску 

Na-
катіонітовий 
фільтр 

0,3…0,35 
МПа Місцевий 

Індикатор технологічний 
мікропроцесорний двоканальний з 
універсальними аналоговими 
входами, чотирма дискретними 
виходами, цифрова індикація  

ІТМ-20У 1 

Підприємство 
«МІКРОЛ» 

м. Івано-Франківськ 

ЕЛЕКТРОАПАРАТИ 

SB1 
SB2 
SB3 
SB4 

Витрата 

 
Насоси 
М – 1 
М – 2 

 Щит 
керування 

Пост керування кнопковий, 
кількість елементів управлін- 
ня – 2; номінальна напруга ізо- 
ляції (за змінного струму часто- 
тою 50/60 Гц) 660 В, номіналь- 
ний тепловий струм 10 А; тем- 
пература довкілля від (-40) °С до   

40 °С, відносна вологість повітря 98 
%, комутаційна зносостійкість 

1 000 000 циклів 

ПКУ 15-21-
131-УЗ 4 

ЗАТ «Променерго- 
автоматика», 
м. Київ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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SA1 
SA2 
SA3 
SA4 

   Місцевий 

Кнопка запобіжного вимикання; 
номінальна робоча напруга: 

змінна (частота 50…60 Гц) 660 В, 
постійна – 440 В, номінальний 

тепловий струм – 10 А 

 
КМЕ-5111 УЗ 4 

ТОВ «Кам’янець- 
Подільський 

електромеханічний 
завод», 

м. Кам’янець- 
Подільський 

МП1 
МП2 
МП3 
МП4 

   

Місцевий 

Пускач магнітний безконтактний 
нереверсивний, I=160 A, 

робоча напруга 220…380 В, 
потужність 45 кВТ 

ПМ-
12160210УЧВ 4 

ВО 
«Электро-прибор», 
м. Чебоксари 

HL5 
HL7    Щит 

керування 

Лампа сигнальна світодіодна з 
зеленим індикатором («ПУСК»),  
Uжив=220 В, 50/60 Гц, d = 27 мм,  

сила світла 20 мКд 

СКЛ-11-З-2-
220 2 

ВАТ «Кашинский завод 
эллектро-аппаратуры»,

м. Москва 

HL6 
HL8    Щит 

керування 

Лампа сигнальна світодіодна з 
червоним індикатором («СТОП»),  
Uжив=220 В, 50/60 Гц, d = 27 мм,  

сила світла 20 мКд 

СКЛ-11-К-2-
220 2 

ВАТ «Кашинский завод 
эллектро-аппаратуры»,

м. Москва 

HL1 
HL2 
HL3 
HL4 
HL9 

   Щит 
керування 

Лампа сигнальна світодіодна з 
жовтим індикатором («СТОП»),  
Uжив=220 В, 50/60 Гц, d = 27 мм,  

сила світла20 мКд 

СКЛ-11-К-2-
220 5 

ВАТ «Кашинский завод 
эллектро-аппаратуры»,

м. Москва 



 


