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Автоматизована система керування (перша черга) установок осушення газу  

Більче-Волицько-Угерського ПСГ (установки абсорберів двох цехів)  
на базі PCS7 фірми SIEMENS та контролерів Honeywell 

(c.Більче, Львівська обл., Україна) 
Жовтень 2011 

Система призначена для автоматичного контролю та автоматизованого керування технологічним 
процесом установок осушення газу включно з пиловловлювачами. Система виконує інформаційні, 
обчислювальні та керуючі функції, які забезпечують надійну та безпечну експлуатацію технологічного 
обладнання. 

Система є завершеним виробом і формується як єдиний програмно-технічний комплекс з 
можливістю розширення та інтегрування в диспетчерську систему керування підприємством. 

Технологічними об’єктами керування (ТОК) являються установки осушення газу включно з 
пиловловлювачами, блоки вертикальних і горизонтальних абсорберів, установки регенерацї ДЕГ разом 
з насосною та іншим технологічним обладнанням, які є частиною Більче-Волицько-Угерського ПСГ і 
призначені для осушення природного газу від вологи під час відбору газу із газозбірних пунктів ГЗП-
1,2,3,4. Процес осушення газу на установці проводиться методом абсорбції вологи (води) 
концентрованим диетиленгліколем (ДЕГ) в абсорберах. Активний об’єм газу становить 12 млрд.м3. 
Максимальна продуктивністю ПСГ 105 млн. м3 /добу. 

Режим роботи УОГ – періодичний, тобто 165 діб відбору газу із ГЗП.  

 

Схема структурна комплексу технічних засобів 
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Впровадження системи керування установки осушки газу здійснюється в дві черги: 

§ перша черга - установки абсорберів двох цехів; 
§ друга черга – блоки регенерації ДЕГ, пилевловлювачі та насосна. 

 
Система надає можливість оператору на вибір виводити на екран монітора мнемосхеми, на яких 

показані поточні значення відповідних параметрів, отримувати інформацію про відхилення 
технологічного режиму від заданих порогових значень, аналізувати ситуацію та приймати рішення 
щодо дистанційного керування. 

 

 
 

  
Вертикальні та горизонтальні абсорбери 

 
До складу верхнього рівня системи автоматизованого керування (АСК УОГ) входять: шафа 

серверна, АРМи, шафи контролерів, шафи керування окремим технологічним обладнанням, шафи 
вимірювачів точки роси (ТОРОСів) та інше обладнання.  

Шафи системи керування (АСК УОГ) розміщені в операторній осушення газу цеху 1, в 
операторній ГЩУ КЦ1а і КЦ4 та в блок-боксі на майданчику абсорберів. 

Реалізація функцій автоматизації щодо вертикальних і горизонтальних виконується на базі 
контролерів Honeywell. Вони розміщаються в шафах керування одностороннього обслуговування. За 
захищеністю від впливів оточуючого середовища шафи пилеволого-захищені, зі ступенем захисту не 
меншим ніж ІР54 за ГОСТ14254. 

Дані з вимірювальних пристроїв та інших периферійних пристроїв, що розміщені на 
технологічному обладнанні, надходять до шаф керування по фізичним каналам передачі даних, а також 
по фізичних каналах передаються сигнали керування до виконавчих механізмів. 
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Зв'язок ПЛК цеху 1 (ШК1.0) та шафою серверною (ШС) відбувається по оптичній шині обміну 

даних Industrial Ethernet. З шаф виходить мідний Industrial Ethernet, якій перетворюється за допомогою 
модульних комутаторів (Scalance) на оптичний Industrial Ethernet. Таким же чином відбувається обмін 
даних між шафою ШС та АРМами операторів цеху 1 і цеху 1а, а також проектується здійснити такий 
зв'язок із серверами диспетчерської служби ПСГ в ГПА ГЩУ 1 та адміністративного корпусу. 

 
 

 

  
Одна з операторських станцій Siemens IPC577C (Panel PC) та контролер Honeywell MasterLogic200 
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Мнемосхеми 
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