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І

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «АЗОВ КОНТРОЛЗ»
АГЛОМЕРАЦІЙНИХ МАШИН №№ 5 – 6 ТА БУДІВНИЦТВО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ НА ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
Поставлені завдання:
У
2016
році
особлива
увага
на
ПАТ «Запоріжсталь» приділялася модернізації
агломераційного цеху.
Перед ТОВ «Азов Контролз» була поставлена
задача по реконструкції спочатку п'ятої та шостої
агломераційних машин, а потім по будівництву
нового об'єкта - центрального пульта управління
агломашин №№ 1 - 6 (далі по тексту - ЦПУ).

Технічні засоби:
- програмований логічний контролер
Allen-Bradley ControlLogix L83;
- контролер безпеки Allen-Bradley SmartGuard 600;
- частотні перетворювачі Allen-Bradley PowerFlex
753 і перетворювачі постійного струму PowerFlex
DC;
- елементна база Allen-Bradley, Phoenix Contact,
Rittal;
- сервери стійку Hewlett Packard DL 360 і DL320;
- комутатори промислові Cisco Industrial Ethernet
3750 і 3010.

Програмне забезпечення:
- FactoryTalk View Server;
- FactoryTalk View Studio;
- FactoryTalk View Site Edition.

Досягнуті результати:
Результатом проведеної роботи стала масштабна
модернізація системи управління агломераційних
машин №№ 5 і 6 і створення сучасного
диспетчерського пункту агломераційного цеху
ПАТ «Запоріжсталь».
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Передумови
проекту

до

реалізації

Агломераційне виробництво є досить
консервативним процесом з високим
рівнем механізації і низьким рівнем
автоматизації. Чи не є в цьому плані
винятком
і
агломераційний
цех
ПАТ «Запоріжсталь».
З
технічної
точки
зору
цех
представлений шістьма агломераційних
машинами,
що
працюють
в
безперервному режимі. Для забезпечення
нормованих показників щодо обмеження
шкідливих викидів в навколишнє
середовище агломашини оснащуються
системами технологічної газоочистки і
аспірації хвостових частин - потужного
джерела запилення в зоні випуску готової
продукції.
Проведені
раніше
реконструкції
агломераційного
цеху
не
носили
системного
характеру,
тому
що
проводилися в різні періоди часу і з

залученням різних підрядників. Комплекс
цих факторів зумовив одну з основних
проблем агломераційного цеху з точки
зору
автоматизації
розрізнену
елементну базу.
У 2011 році завод увійшов до складу
одного
з
найбільших
в
світі
металургійних холдингів - Метінвест. І
саме з цього часу в агломераційному цеху
починається масштабна модернізація:
спершу
систем
технологічних
газоочисток, а незабаром безпосередньо і
самих агломашин.
Так,
в
2016
році
виконується
реконструкція
п'ятої
та
шостої
агломераційних машин. При цьому,
особливу увагу варто приділити тому, що
нова система управління обох машин
стала базуватися на ПЛК Allen-Bradley
ControlLogix.
Паралельно
з
реконструкцією
технологічного
обладнання починається будівництво
ЦПУ агломераційного цеху.

Центральний пульт управління агломашин №№ 1 - 6 на ПАТ «Запоріжсталь»
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Досвід впровадження
Комплексна робота з реконструкції
агломераційних
машин
передбачала
модернізацію систем управління п'ятої та
шостої машинами (в 2016 році), а в
наслідку - четвертої та системи
управління конвеєрами шихтоподачи (у
2017 році).
В рамках реалізації проекту «під
ключ», виконувалися монтажні, пусконалагоджувальні і масштабні проектні
роботи, що включають обстеження
об'єктів реконструкції та вивчення вимог
і побажань експлуатації.
В рамках запланованих робіт довелося
виконати
повну
реконструкцію
електрощитової
ПСУ2
електроприміщення, в якому власне
розміщувалися
шафи
управління
зазначених агрегатів.

З
урахуванням
безперервного
характеру
виробництва,
роботи
виконувалися поетапно, в стислі терміни
і
вимагали
ретельної
організації
виробництва.
Заміні піддалися абсолютно всі
елементи управління і організації
харчування - були реконструйовані
системи електропостачання силових
ланцюгів
і
ланцюгів
управління,
переглянуті
схеми
харчування,

впроваджена абсолютно нова логіка і
елементна база.
Конструктивно всі шафи управління
виконані на базі добре зарекомендувала
себе в промисловості системи шаф Rittal
із застосуванням елементної бази AllenBradley, Phoenix Contact та ін. Сильною
стороною нової системи безумовно є
застосування частотних перетворювачів
PowerFlex і перетворювачів постійного
струму PowerFlex DC від Allen-Bradley,
що відрізняються високими технічними
характеристиками
і
надійністю.
Модернізація торкнулася як систему
ручного управління механізмами - були
замінені всі місцеві пости керування і
встановлений новий пульт агломератчіка,
так і систему АСУ ТП, «мозком» якої
тепер
є
сучасний
програмований
логічний
контролер
(ПЛК)
ControlLogix L 83, виробництва
Allen-Bradley.
Контролер
побудований на
модульній
архітектурі,
що
забезпечує
високу гнучкість і простоту
застосування.

Використання пристрою такого
класу дозволило організувати прийом і
обробку всіх необхідних сигналів і
забезпечити
високий
ступінь
автоматизації виробництва.
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Важливим елементом системи безпеки
є контролер SmartGuard 600. Цей
пристрій ефективно вирішує завдання
контролю безпеки, виконує функції
контролю, індикації та блокування.
Застосування пристроїв подібного класу
дозволило заговорити про реалізацію
автоматизованого
режиму
роботи
агломераційного виробництва. Природно,
що для цієї мети потрібен був і сучасний
диспетчерський пункт ЦПУ.
Слід зазначити, що будівництво ЦПУ
велося в прямому сенсі слова «з чистого
аркуша» - фактично під цей об'єкт
зводилося абсолютно нове приміщення.
Для реалізації поставлених завдань була
прийнята компоновка, що включає
серверну частину на базі серверів Hewlett
Packard, що відповідають як за роботу
безпосередньо елементів візуалізації
відео стіни ЦПУ, так і за роботу
операторських станцій - автоматизованих
робочих місць (АРМ). Для локального
управління робочими станціями були
застосовані монітори консольного типу
ATEN. Для відображення інформації
була спроектована і реалізована система
відображення інформації з 27-ю 55

дюймовими промисловими мониторами
Samsung
під
управлінням
видеоконтроллера Christie.
Вся система візуалізації реалізована
на базі програмного забезпечення
FactoryTalk від Rockwell Software. Слід
зазначити попередню роботу, яка була
зроблена на етапі модернізації систем
управління агломашин №№ 5 і 6, коли
інженерами-програмістами ТОВ «Азов
Контролз» була детально опрацьована
візуалізація відповідних агрегатів в
програмному
комплексі
FactoryTalk
Studio, а також на стадії виконання
пуско-налагоджувальних
робіт
відпрацьована програма випробувань
механізмів в режимі автоматичного
управління (АСУ). За допомогою
реалізації
поставленого
завдання
експлуатаційний персонал аглоцеха ПАТ
«Запоріжсталь» отримав можливість в
режимі реального часу відслідковувати
параметри основних показників - таких
як
температура,
тиск,
вологість,
швидкість
руху
механізмів,
контролювати
стан
обладнання
і
отримувати інформацію про можливі
несправності.
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Відповідно до технічного завдання безпосередньо в ЦПУ були організовані п'ять АРМ
операторів - два для операторів агломераційних машин і три - для операторів газоочисток.
Схема організації системи управління візуалізацією виглядає наступним чином:
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Перелік використаних
програмних і апаратних засобів
1. Привід постійного струму
Управління двигуном агломераційної
стрічки здійснюється за допомогою
перетворювача
постійного
струму
PowerFlex DC з підтримкою мережі
EtherNet виробництва компанії Rockwell
Automation.

Контролер безпеки є оптимальним
рішенням у тих випадках, коли
можливостей реле безпеки недостатньо, а
застосування інтегрованих контролерів
безпеки GuardLogix PAС економічно
недоцільно.
Для забезпечення стандартів безпеки
CIP і CIP Safety, контролер безпеки
забезпечений портами DeviceNet, для
зв'язку з модулями розподіленого вводу /
виводу, і Ethernet / IP для зв'язку з
основним контролером.
3. Перетворювач частоти
Двигун
змішувального
барабана
управляється
за
допомогою
перетворювача частоти PowerFlex 753.

Перетворювач постійного струму
PowerFlex
поєднує
високу
продуктивність з гнучким управлінням, і
його застосування дозволяє отримувати
функціональні і економічні приводні
системи та системи управління.
Даний
перетворювач
легко
конфігурується. На додаток до 12-ї
цифровим входам / виходам, привід
обладнаний
чотирма
аналоговими
виходами, і трьома входами.
2. Контролер безпеки
Контролер SmartGuard 600 розроблений
для додатків, що вимагають застосування
логіки для забезпечення необхідної
безпеки.

Обмін даними - PowerFlex серії 750
підтримує весь діапазон мережевих
протоколів для спрощення інтеграції з
вашої архітектурою. Додатковий модуль
EtherNet / IP з двома портами для
перетворювачів PowerFlex серії 750 є
гнучким і недорогим інструментом для
підключення EtherNet / IP і підтримує
функцію DLR.
Превентивна діагностика - запобігання
незапланованих простоїв за рахунок
превентивної діагностики та вбудованих
захисних
функцій.
Ці
настройки
дозволяють
серії
PowerFlex
750
відстежувати інформацію, яка впливає на
термін
служби
компонентів
перетворювача.
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4.
Програмований
контролер
автоматизації (PAC)
В якості основного контролера систем
управління агломашин №5 і №6
застосований програмований контролер
автоматизації 1756-L83.

Програмовані
контролери
автоматизації - нове покоління пристроїв,
що поєднують в собі не тільки функції
управління виробничими процесами, а й
широкі
можливості
мережевих
комунікацій, управління багатоосьова
переміщенням, захистом і безпекою.
ControlLogix
1756
L83
має
продуктивність, збільшену на 45% в
порівнянні з контролерами попереднього
покоління,
оснащений
вбудованим
портом
Ethernet /
IP
1 Gbps,
Підтримуються механізми логування
подій і змін конфігурації, цифрового
підпису та управління ролями при
доступі до контролера для забезпечення
підвищеного захисту та безпеки .
5. Мережеві рішення
Зв'язок центрального контролера з
пристроями розподіленого вводу /
виводу,
перетворювачами
частоти,
контролером безпеки виконана на базі
протоколу Ethernet / IP з підтримкою
фірмової
технології
DLR
від
Rockwell Automation.

Переваги DLR:
- кільцева топологія мережі утворюється
на рівні кінцевих пристроїв;
- мінімальний час відновлення зв'язку
при обриві кільця (не більше 3 мс. Для
мережі з 50 вузлів);
- функція розширеної діагностики
локалізує несправність, що скорочує
витрати часу на технічне обслуговування
і ремонт.
Технологія DLR дозволяє спростити
архітектуру
мережі,
забезпечуючи
постійну гнучкість з'єднань і сумісність з
іншими топологиями.
6. Прикладне ПО візуалізації
Система диспетчерського управління
технологічними процесами агломашин
АМ №5 і АМ №6 (SCADA-система)
виконана на базі пакету FactoryTalk View
SiteEdition.

Застосування
серед
візуалізації
забезпечує наступні можливості:
- клієнт-серверна структура системи
візуалізації;
- просунуті засоби відображення графіків
процесу, тривог і аварій;
- відкриті бази даних на основі СУБД
Microsoft SQL Server.
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Результат реалізації проекту фірмою ТОВ «Азов Контролз»
Результатом проведеної роботи є
масштабна
модернізація
системи
управління агломераційних машинами
№№ 5 - 6 і створення сучасного
диспетчерського
пункту
агломераційного
цеху
ПАТ
«Запоріжсталь» - ЦПУ, що не має
аналогів в Україні. Новий об'єкт дав
можливість експлуатаційним службам
комбінату не тільки здійснювати
моніторинг і контроль основних
технологічних
параметрів
всього
устаткування цеху, а й здійснювати
автоматизоване
управління
цими
процесами. Застосування сучасних
логічних пристроїв від Allen-Bradley в
комплексі з програмним забезпеченням
FactoryTalk дає можливість реалізації
завдань віддаленого контролю і
управління технологічними процесами
виробництва в агломераційному циклі
- регулювання подачі енергоносіїв,
контроль
точки
спікання
і
продуктивності
обладнання.
Слід
зазначити, що можливості створеної
системи
виходять
за
рамки
початкового технічного завдання і
зараз система активно розвивається і
вдосконалюється.
На
черзі
наступний
етап
реконструкції - модернізація систем
управління конвеєрами шихтоподачи і
агломераційної
машиною
№4,
реалізація
яких
відбудеться
в
найближчому майбутньому.
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