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ВСТУП 

 

Виробниче підприємство для забезпечення своєї життєдіяльності перш 

за все  повинно орієнтуватися на ринковий попит з його вимогами до якості, 

споживчих властивостей та ціни товару. Тому завдання менеджерів вищого, 

середнього рівня та спеціалістів підприємства полягає у визначенні стратегії і 

тактики організації виробництва, котрі спрямовані на забезпечення його 

конкурентоспроможності, скорочення витрат на виготовлення продукції і як 

наслідок зменшення собівартості одиниці товару, збільшення прибутку та 

завоювання потужної позиції на ринку даної продукції. Традиційно, технології 

підвищення продуктивності виробництва та зменшення собівартості добре 

розвинуті в західних державах. Вони ведуть розробки стандартів, що 

дозволяють не тільки покращувати економічне підґрунтя виробництва, але й 

виводять підходи до автоматизації виробництва на новий еволюційний рівень. 

Подальший економічний розвиток України залежить від ефективності її 

народного господарства, здатності випускати товари, що будуть відповідати 

міжнародним нормам. Важливим чинником забезпечення цієї задачі є 

автоматизація виробництва. Ефективна автоматизація повинна спиратися на 

кращі практики, які описуються у ряді випадків у вигляді стандартів, що 

розробляються різними організаціями. Найбільш авторитетною та відомою є 

міжнародна асоціація автоматизації - ISA (International Society of Automation), 

що переймається проблемами автоматизації виробництва. У даний час 

найбільш затребуваними є стандарти, що забезпечують можливість створення 

інтегрованої системи управління підприємством – стандарт  розробки 

інтерфейсу між  управляючими системами підприємства та виробництва – 

ISA-95     та  стандарт керування рецептурним виробництвом ISA-88 Batch 

Control. На жаль ці стандарти не прийняті в Україні і мало відомі широкому 

колу фахівців, тому висвітлення їх сенсу та змісту, демонстрація можливості 

їх застосування на прикладі автоматизації процесів цукрового виробництва є 

актуальним завданням. За оцінками західних фахівців впровадження 
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принципів цих стандартів у практику дозволяє отримати певний економічний 

ефект за рахунок розробки модульного технологічного обладнання,  модулів 

багаторазового використання програмних засобів, спрощення спілкування  

зацікавлених осіб (бізнесменів, вендорів, інтеграторів) усіх ланок 

впровадження систем автоматизації  тощо. 

Мета роботи – впровадження міжнародних стандартів у українську 

практику. 

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити завдання: 

 провести огляд стандартів ISA-88 та ISA-95 -  зміст, сутність, 

термінологія, основні положення; 

 розглянути технологію та обладнання цукрового виробництва з точки 

зору можливості їх опису у термінах та моделях означених 

стандартів; 

 описати обраний технологічний процес у термінах і моделях 

стандарту ISA-88. 

Об’єкт дослідження – міжнародні стандарти автоматизації та їх 

впровадження в українську практику. 

Предмет дослідження – практика впровадження положень стандартів  

ISA-88 та ISA-95  у автоматизацію цукрового виробництва. 

Методи дослідження.  

Для реалізації визначених завдань застосовані загальнонаукові методи 

дослідження: методи порівняння, аналізу, спостереження, розрахунку, 

моделювання, методології проектування інформаційних систем та об’єктно-

орієнтований підхід. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Розроблені моделі процесів та обладнання  відділення кристалізації  

цукрового виробництва відповідно до міжнародних стандартів ISA – 88 та 

ISA – 95, досліджені принципи мови PFC, запропоновані правила її 

використання та  розроблено опис  рецептур відповідно до процедурних 

функціональних мов. 
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Практичне значення одержаних результатів. 

Показана технологія впровадження положень стандартів при 

проектуванні систем автоматизації на прикладі цукрового виробництва. 

Теоретичні та практичні результати роботи впроваджені у навчальному 

процесі на кафедрі автоматика та управління в технічних системах при 

викладанні дисципліни «Проектування комп’ютеризованих систем». 

Результати магістерської дисертації будуть використані компанією 

«ЦАНТ+» при виконанні робіт з автоматизації продуктових відділень 

цукрових заводів. 

Апробація результатів роботи         

Результати дослідження апробовані на науковій конференції LIX 

Міжнародна науково-практична конференція ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Чернівці, 2018. 

Публікації 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Перехід на ринкові відносини суттєво змінює погляд на організацію 

виробництва, що створює умови для найефективнішого використання техніки, 

предметів праці та людей у процесі виробництва і тим самим сприяє 

підвищенню його результативності. 

Виробниче підприємство для забезпечення своєї життєдіяльності перш 

за все орієнтується на ринковий попит з його вимогами до якості, споживчих 

властивостей та ціни товару. Тому завдання менеджерів вищого, середнього 

рівня та спеціалістів підприємства полягає у визначенні стратегії і тактики 

організації виробництва, котрі спрямовані на забезпечення його 

конкурентоспроможності, скорочення витрат на виготовлення продукції і як 

наслідок зменшення собівартості одиниці товару, збільшення прибутку та 

завоювання потужної позиції на ринку даної продукції. Традиційно, технології 

збільшення KPI [1], підвищення продуктивності виробництва та зменшення 

собівартості гарно розвинуті в західних державах. Останні десятиріччя вони 

ведуть розробки стандартів, що дозволяють не тільки покращувати економічне 

підґрунтя виробництва, але й виводять підходи до автоматизації виробництва 

на новий еволюційний рівень. 

В 2000-х людство досягло високих досягнень у науці яка розвивається 

експоненціально і тому було прийнято рішення вдосконалити виробництво і 

перейти на наступний етап під назвою Industry 4.0 [2].  

Даний етап розвитку полягає в створенні нових можливостей про які 

недавно ми могли лише говорити. Індустрія 4.0 [2] передбачає гнучкість, 

швидкодію та індивідуалізацію продукції. На підприємстві майбутнього, всі 

елементи виробництва будуть зв’язані із зовнішнім світом, і що найголовніше, 

тепер і сам продукт теж буде цим елементом. Виробництво автоматично буде 

зв’язуватися з постачальниками щодо поставки сировини, автоматично 

керувати службами доставки товару. Ці всі елементи забезпечать високу 
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швидкодію виробництва, оптимізацію всього виробництва і у висновку 

дозволять зменшити затрати і збільшити прибуток. 

Першою країною яка почала задумуватися про перехід на четвертий етап 

промисловості стала Німеччина, потім долучилися й інші європейські країни 

та США. Україні як країні з достатнім рівнем виробництва та вибором в 

сторону розвитку теж слід почати просуватися в даному напрямку. 

Розглянемо одну з традиційних для України галузей аграрної сфери – 

Цукрове виробництво [3]. Йому сприяють кліматичні умови, родючі землі та 

постійна потреба людини і безлічі інших харчових виробництв в цукрі. В ХХ 

сторіччі Україна займала перше місце серед країн СНГ по виробництву цукру 

[4]. На сьогодні, попит зменшився та багато підприємств припинили свою 

роботу, залишилися лише максимально ефективні, сучасні, тобто рентабельні 

виробництва. Проте, Україна виходить на нові ринки, що сприяє відновленню 

цукрових заводів, адже ми маємо сприятливі природні та економічні умови, а 

цукор із цукрового буряку є найбільш очищеним та розповсюдженим у 

використанні в Європі. Одним із критичних ресурсів в процесі виробництва 

цукру є пара, яку за звичай виробляють в газових котлах, таким чином ціна на 

газ значною мірою визначає кінцеву вартість цукру. Нормою для виходу 

цукру-піску з цукрового буряка є 16%, тобто з 1 тони цукрового буряку 

підприємство отримує 160 кг цукру [5].  

Виробництво – це тільки частина процесу, що постійно оновлюється, і 

тому всі техніко-технологічні та організаційно-економічні рішення можна 

приймати тільки на підставі аналізу достатньо повної і точної інформації про 

вимоги ринку, що очікуються, слабкі та сильні сторони власної діяльності і 

саме тому будуть розглянуті інші існуючі рішення на ринку [6]. 

Виробнику, орієнтованому на випуск продукції, для отримання реальних 

прибутків потрібно чітко розуміти основні позиції: 

1. Створення чіткої ланки виробництва та системи моніторингу стану 

всіх процесів; 

2. Знання актуального стану етапів виробництва; 
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3. Використання системи керування з можливістю розширення, 

розвитку за двома напрямами, такими як збільшення обсягів, та 

розвиток згідно НТП. 

Цукрове виробництво сезонне, тобто необхідно проаналізувати та 

зробити точний прогноз попиту продукції, щоб уникнути втрат від нестатку 

товару за умови попиту або надлишку товару та витрат на його логістику. В 

питаннях логістики, менеджменту і аналізу ринку на допомогу виробникам 

приходять сучасні технології Індустрія 4.0 [2], IoT [7], Стандарт керування 

рецептурним виробництвом ISA – 88 [8], Міжнародний стандарт для розробки 

інтерфейсу між підприємством і керуючими системами ISA – 95 [9], Стандарт 

автоматизації процедур керування неперервними процесами ISA – 106 [10], 

сучасні хмарні технології, SCADA [11] та MES [12] системи, рішення від 

компанії SAP [13]. Всі ці технології на межі сучасності доступні всім 

виробникам, проте активно популяризовані та користуються попитом в 

країнах Європи та Північної Америки. Щоб Україна могла повноцінно 

інтегруватися в ринок Європи, ми повинні оволодіти перерахованими 

технологіями та активно їх використовувати. 

Для створення якісного та конкурентоспроможного продукту виробник 

має постійно «тримати руку на пульсі» сучасних технологій, відслідковувати 

появу нових механізмів та регуляторів, дослідження науковців у відповідній 

галузі. Використання міжнародних стандартів проектування, таких як, ISA-88 

[8] та ISA – 95 [9] дозволить збільшити ефективність підприємства, зменшити 

ризики та витрати. Все це в поєднанні з сучасним устаткуванням та 

мінімізацією людського фактору у виробництві дозволяє підприємству 

отримувати максимальний прибуток та займати провідні позиції на ринку.  

Таким чином підприємство яке витрачає кошти на модернізацію 

обладнання, автоматизацію виробничих процесів, новаторство в регулюванні 

перехідних процесів дозволяє зменшити витрати всіх типів сировини для 
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виробництва, зменшити ймовірність браку та час простою виробництва, 

підвищити якість продукції та її властивості які цінуються споживачем. 

Світова практика впровадження інтегрованих систем керування 

підприємством показує значне підвищення ефективності їх роботи за рахунок 

зменшення енерговитрат, виробничих пристроїв, оптимального розподілу 

матеріальних та енергетичних потоків, використання прихованих резервів, 

підвищення спостережуваності та керованості об’єкту [14].  

Останнім часом значного розвитку набули підходи до автоматизації, 

збільшився ринок, тож з’явились такі об’єднання як MESA International [15], 

членами якої є виробники програмного забезпечення, інтегратори, 

промисловці і фізичні особи. Асоціація MESA International була заснована в 

1992 році з назвою Manufacturing Execution System Association як асоціація 

постачальників і користувачів MES – систем [12], однією із основних цілей на 

момент створення було інформування виробників про системи 

відслідковування виконання замовлень на виробництві. MES (з англ. 

manufacturing execution system, система керування виробничими процесами) 

— спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення завдань 

синхронізації, координації, аналізу і оптимізації виготовлення продукції в 

рамках будь-якого виробництва.  

MES-системи відносяться до класу систем керування рівню цеху, але 

можуть використовуватись і для інтегрованого керування виробництвом на 

підприємстві в цілому [12]. З часом асоціація MESA трансформувалася, і коло 

її інтересів розрослося до всіх рішень які використовуються при керуванні 

підприємством. На даний момент асоціація включає в себе більш ніж 1000 

компаній і 4000 індивідуальних учасників із 78 країн. Асоціація визначає свою 

місію як: MESA – кращий вибір для професіоналів, зацікавлених в 

використанні інноваційних підходів в керуванні виробничою діяльністю. Для 

цього організовуються робочі групи, конференції, форуми [15]. 

Асоціація є автором «Функціональної моделі MES», яка включає 

основні функції системи класу MES. Модель включає в себе наступні функції 
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[15]: 1) Контроль стану і розподілення ресурсів (RAS); 2) 

Оперативне/Детальне планування (ODS); 3) Диспетчеризація виробництва 

(DPU); 4) Керування документами (DOC); 5) Збір і збереження даних (DCA); 

6) Керування персоналом (LM); 7) Керування якістю продукції (QM); 8) 

Керування виробничими процесами (PM); 9) Керування виробничими 

фондами (MM); 10) Відслідковування історії продукту (PTG); 11) Аналіз 

продуктивності (PA). 

Ще однією організацією яка розвиває підходи до автоматизації є ISA 

(International Society of Automation) [16] – це не прибуткова громадська 

організація, в яку входять інженери, техніки, бізнесмени, викладачі та 

студенти. Організація бере своє коріння з Америки і була раніше відома як 

Instrument Society of America.  Наявність та розвиток світових стандартів 

говорить про успішне використання затверджених в них технологій. 

Стандарти ISA відіграють важливу роль у роботі фахівців з 

автоматизації та обладнання. Багато стандартів ISA були визнані 

Американським національним інститутом стандартів (ANSI) [17]. Багато 

стандартів ISA також були прийняті Міжнародними електротехнічними 

комісіями (МЕК) як міжнародні стандарти. 

Стандарти ISA охоплюють широке коло концепцій, важливих для 

фахівців з автоматизації та обладнання. ISA має комітети зі стандартів для 

символів та номенклатури, що використовуються в галузі, стандартів безпеки 

обладнання в безпечних та небезпечних середовищах, стандартів зв'язку, що 

дозволяють забезпечити роботу сумісних функцій від декількох виробників, а 

також додаткові комітети з питань стандартів щодо багатьох інших технічних 

питань, важливих для промисловості. Прикладом одного важливого стандарту 

ISA є стандарт Fieldbus стандарту ANSI / ISA-50.02 для використання в 

промислових системах управління, який є продуктом Комітету з сумісності 

сигналів ISA-50 у електричних приладах. Ще одним значним сімейством 

стандартів ISA є стандарти обробки пакетного виробництва ANSI / ISA-

88.00.01 Models and Terminology, ANSI / ISA-88.00.02 Data Structures and 
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Guidelines for Languages, а також ANSI / ISA-88.00.03 General and Site Recipe 

Models and Representation, що є продуктом Комітету з контролю за партійним 

виробництвом ISA-88. ISA-95 є міжнародним стандартом для розробки 

автоматизованого інтерфейсу між підприємствами та системами управління. 

Станом на 2018 рік, товариство має понад 200 опублікованих стандартів, 

практичних рекомендацій та технічних звітів. 

Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК; англ. International 

Electrotechnical Commission, IEC) [18] — Організація зі стандартизації у сфері 

електричних, електронних і суміжних технологій. Деякі із стандартів МЕК 

розробляються спільно з Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 

[19]. Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International Organization 

for Standardization, ISO) — це об’єднання, метою діяльності якого є 

ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн 

стандартів. Організація ISO була заснована 23 лютого 1947 двадцятьма п'ятьма 

національними організаціями зі стандартизації, як координуючий орган. 

Початком міжнародного співробітництва з електротехніці вважається 

1881 р., коли відбувся перший Міжнародний конгрес з електрики. Пізніше, у 

1904 р., урядові делегати чергового конгресу вирішили, що необхідна 

спеціальна організація, яка б займалася термінологією в галузі виробництва 

електричних машин і стандартизацією їх параметрів. МЕК була заснована в 

1906 році і складалась з представників національних служб стандартів. Це 

перша, дійсно міжнародна організація зі стандартизації, яка виникла в той час, 

коли окремі держави світу ще не мали своїх централізованих органів, які б 

займалися стандартизацією. Спершу до складу МЕК увійшли 13 країн світу а 

на початок 2018 року в її складі були 82 країни. 

МЕК сприяла розвитку і розповсюдженню стандартів для одиниць 

вимірювання, особливо це стосується таких одиниць, як гаус, герц, і вебер. 

Також комісія МЕК запропонувала систему одиниць, яка, зрештою, стала 

системою СІ. В 1938 році був виданий міжнародний словник з метою 

уніфікації електричної термінологію. Ці зусилля продовжуються і 
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Міжнародний електротехнічний словник залишається важливою роботою в 

електричних і електронних галузях промисловості. 

Однак в Україні, на жаль, мало цікавляться міжнародними тенденціями 

та працями даних організацій та комітетів, а стандарти та висвітлені в них 

підходи практично не відомі спільноті інтеграторів та користувачів. Це 

значить, що необхідно долати інформаційний вакуум та досліджувати методи 

застосування світових практик. Я вважаю, що для подальшого розвитку 

промислового виробництва, а особливо рецептурного, вкрай необхідно 

оволодіти стандартами ISA-88 та ISA-95. 

Для можливості аналізу та керування плинного стану виробничого 

підприємства його активи та діяльність повинні бути описані набором 

взаємопов’язаних моделей. Ключовою ідеєю стандартів є означення цих 

моделей на різних рівнях керування та в різних виробничих областях. 

Стандарти дають чіткі інструкції щодо представлення виробничих ресурсів 

підприємства, їх стану, потенціалу та фактичного використання, щодо 

декомпозиції загальних функцій моніторингу та керування виробничими 

процесами, щодо планування випуску продукції та гнучкого формування 

нового типу продукту. Ці рекомендації були неодноразово перевірені на 

виробництві, тобто є кращими практиками. Тому, навіть у випадку побудови 

систем керування без посилання на ці стандарти як нормативні, їх 

використання дає досить повне представлення категорій, якими можна 

описати будь-яке виробництво.  

У загальному випадку, керування виробничими операціями можна 

описати набором взаємопов’язаних моделей: - означення продукту, тобто з 

чого (матеріали), яким чином (необхідні роботи і вимоги до обладнання) 

виготовити продукт; - доступні ресурси, тобто що є (матеріали, обладнання, 

інші ресурси) для виготовлення продукту; - виробничий план, тобто коли і з 

якими доступними ресурсами планується виготовлювати продукт; - фактичні 

показники виробництва, тобто як проходить виготовлення продукту.  
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У новій версії стандарту ISA-95, подібні моделі використовуються не 

тільки для опису керування виробничими операціями (Production Operations 

Management), але і для опису таких діяльностей як керування операціями 

технічного обслуговування (Maintenance Operations Management), керування 

операціями контролю якості (Quality operations management) та керування 

операціями матеріально-технічного забезпечення (Inventory operations 

management) [9]. Таке представлення розширює область дії стандарту ISA-95 

на всі функції рівня MOM промислового підприємства а не тільки на 

виробничі. Тим не менше, стандарти ISA-88 та ISA-106 направлені саме на 

виробничі функції, тому нижче більше зосередимося на них. Першим 

розробленим стандартом із наведених вище став ISA-88, саме він заклав дуже 

важливі фундаментальні принципи керування виробництвом.  

Стандарт розділяє керівні діяльності на дві різні категорії: керування 

технологічним процесом та керування роботою обладнання. Таке розділення 

дає можливість використовувати одне і те саме обладнання для виробництва 

різних продуктів, що є принциповим при виготовленні багатоасортиментної 

продукції за змінного технологічного регламенту. У термінах ISA-88, 

означення продукту записується в рецепті (Recipe), а в ISA-95 – в моделі 

означення виробу (Product definition model). Слід зазначити, що в самому 

означенні продукту вказується послідовність технологічних операцій, що 

дозволяє «програмувати» виробничий процес для окремого продукту. Це є 

принципово новим підходом, що дозволяє виробляти новостворені продукти, 

не вносячи при цьому зміни в структуру і програму системи керування. У 

термінах ISA-88 такі технологічні програми, які записуються в рецепті 

оперують технологічними термінами типу «нагріти до 80°С», «перемішувати 

протягом 30 хв», і називаються процедурним керуванням (Procedural Control).  

Оскільки відділення кристалізації у цукровому виробництві можна 

описати як рецептурне, яке виробляє утфель І, ІІ і ІІІ продукту, тому стандарт 

ISA – 88 буде використаний для подальшої розробки системи. Даних робіт в 

мережі дуже мало навіть англійською мовою, а практичних, детальних 
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прикладів як українською так і англійською мовою немає. Взагалі дуже мало 

інформації, хоча це сучасний стандарт який використовують в усіх розвинутих 

країнах, а робота над ним досі триває. Також ми розглянемо стандарт ISA – 95 

оскільки він тісно пов’язаний з ISA – 88, і відповідає за верхній рівень 

виробництва – MES система та інші засоби керування виробництвом, 

спостереження за процесами, аналіз даних та менеджменту.  

 

1.1 Стандарт керування рецептурним виробництвом ISA – 88 

 

В першу чергу визначимося з характером виробничого процесу, який 

відбувається у вакуум-випарному апараті. Взагалі класифікують три типи: 

дискретне, неперервне та періодичне [20].  

Дискретні процеси – передбачають виробництво предметів. Деталь або 

певна кількість деталей в групі рухаються з однієї робочої стадії до іншої, 

отримують певну цінність в кожному місці відповідно до виконаної роботи. У 

дискретному процесі кожен предмет або його деталь зберігає свою унікальну 

ідентифікацію. Чудовим прикладом дискретного виробничого процесу є 

виробництво автомобілів. 

Неперервні процеси передбачають неперервний потік матеріалу через 

різне технологічне обладнання. Як тільки неперервний процес переходить в 

усталений режим, його ціллю є виробництво продукту заданої якості 

незалежно від тривалості виконання операції. Типовим прикладом 

неперервного процесу є виробництво бензину.  

У відповідності зі стандартом ISA – 88, періодичний процес (batch 

process) визначається як процес, результатом якого є виробництво кінцевої 

кількості продукту шляхом виконання над деякою кількістю вихідного 

матеріалу (сировини) упорядкованої послідовності дій за обмежений період 

часу, з використанням однієї або більше одиниць обладнання. Замість 

неперервного потоку, що може йти дні або тижні, періодичні процеси 

включають обмежену кількість матеріалу під назвою партія (batch). По 
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характеру процесу, періодичне виробництво не є неперервним. Тобто Ви 

берете деяку кількість сировини, щось робите з нею, відправляєте її далі по 

шляху, і знову берете деяку кількість нової сировини. 

Тобто відділення кристалізації у цукровому виробництві 

характеризується як періодичний процес, а утфель І продукту, ІІ продукту, ІІІ 

продукту – це партії, які готуються у вакуум-випарному апараті за 

відповідними рецептами. 

Розглянемо стандарт ISA-88 більш детально. Стандарт ISA-88 

розроблявся на базі існуючого в той момент часу стандарту NAMUR N33 і був 

покликаний допомогти у вирішенні певного числа фундаментальних проблем, 

таких як відсутність єдиної моделі рецептурного виробництва, складність 

узгодження вимог, складності інтеграції систем різних виробників, складне 

керування рецептурним виробництвом. Для вирішення цих проблем необхідно 

було визначити єдині моделі, термінологію, структуру даних і мову описання 

процесу. Структура стандарту відповідає поставленим задачам і включає в 

себе чотири частини: 

1) ISA88.01-1995, Batch Control Part 1: Models and Terminology – 

визначає стандартні моделі та термінологію для формалізації вимог 

до систем керування періодичним виробництвом, його еквівалент – 

IEC 61512-1; 

2) ANSI/ISA-88.00.02-2001, Batch Control Part 2: Data Structures and 

Guidelines for Languages – визначає моделі даних для керування 

виробництвом, структури даних для обміну інформацією, а також 

форму запису рецептури; 

3) ANSI/ISA-88.00.03-2003, Batch Control Part 3: General and Site Recipe 

Models and Representation – визначає моделі для представлення 

узагальнених рецептур та обміну такими рецептурами між 

підрозділами підприємства, а також, між підприємством та його 

партнерами; 
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4) ANSI/ISA-88.00.04-2006, Batch Control Part 4: Batch Production 

Records – визначає моделі даних та орієнтовну модель системи для 

запису, зберігання, вилучення та аналізу даних про стан 

періодичного виробництва. 

Крім того, готується до виходу п’ята частина стандарту Implementation 

Models & Terminology for Modular Equipment Control, ціль якого в тому, щоб 

визначити методи формалізації інтеграції виробничого та пакувального 

обладнання, а також корпоративних інформаційних систем. Також на основі 

концепцій стандарту ISA-88 розроблені конструкції XML для обміну даними 

в системах керування періодичним виробництвом – BatchML. 

Термін “партія” (“batch”) має значення: по-перше, “матеріал, який 

виготовляється в результаті одної стадії batch process”, а по-друге – деяка 

сутність, що визначає виробництво матеріалу на будь-якій стадії процесу. Під 

терміном “рецептура” (“recipe”) маємо на увазі мінімально необхідний набір 

інформації, яка унікальним способом визначає вимоги до виробництва 

конкретного продукту. 

Програма в рецептах (рецептурне керування) не може виконуватися без 

обладнання, тому передбачається що воно буде реалізоване з використанням 

апаратурного керування (equipment control), що реалізоване в системі 

керування конкретним обладнанням. У ISA-88 загальне означення продукту 

для конкретної технологічної комірки описується майстер рецептом (Master 

Recipe) [8]. Технологічна програма в майстер рецепті може виконуватися на 

різному обладнанні. Для кожної партії продукту створюється своя копія 

майстер рецепту з унікальним ідентифікатором (номером партії), в якій 

вказується вже конкретне обладнання, що буде задіяне в процесі. Ця копія, яка 

називається керівним рецептом (Control Recipe) в процесі приготування партії 

може змінюватися, зокрема: технологічні параметри, обладнання та 

технологічна програма. Крім того, керівний рецепт являється тим об’єктом, на 

якому зосереджується вся архівна інформація по проходженню процесу 

приготування цієї партії продукту, це дозволяє проводити її генеалогію. 
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Для керування періодичним виробництвом необхідні три сутності (і 

саме їх охоплює стандарт): 

- Формальне визначення процесу виготовлення партії продукту – 

рецептури (recipe); 

- Інформація про обладнання, яким необхідно керувати (модель 

обладнання); 

- Формальне визначення керуючих впливів. 

Стандарт ISA 88.01 визначає фізичну і процедурну моделі виробництва. 

Фізична модель в цілому визначає виробничу комірку обладнання, 

необхідного для виробництва партії продукції. Основним поняттям тут є 

модуль - основна одиниця устаткування, що виконує головну ітерацію 

процесу. Фізична модель (модель обладнання) в загальному випадку включає 

сім рівнів: 

- Кінцевий елемент управління (Final Control Module);  

- Блок управління (Control Module); 

- Агрегат (Equipment Module);  

- Установка (Unit);  

- Комірка процесу (Process Cell);  

- Виробнича ділянка (Area);  

- Виробництво (Site);  

- Підприємство (Enterprise). 

Можливість використання моделей стандарту ISA-88 як до великих 

виробництв зі складними ТП і структурою обладнання, так і до простих за 

структурою виробництв неодноразово перевірена на практиці. Описані моделі 

дозволяють  інтегрувати прості процеси в процеси більш високого рівня, 

наявність яких не передбачалася на підприємстві спочатку. Тому підходи, 

аналогічні моделі обладнання стандарту ISA-88, і її розвиток в стандарті ISA-

95 можуть бути використані і при описанні не тільки виробничих 

технологічних об’єктів і структур. 

 



22 
 

1.2 Стандарт для розробки інтерфейсу між виробництвом і керуючими 

системами підприємства ISA – 95 

 

Стандарт ISA-95 – це міжнародний стандарт для розробки інтерфейсу 

між виробництвом і керуючими системами підприємства. Цей стандарт був 

розроблений для використання в усіх видах виробництва, для всіх видів 

процесів – наприклад – неперервних, періодичних та дискретних. Стандарт 

ISA-95 – це стандарт для північно-американського ринку, йому відповідає 

європейський стандарт IEC 62264.   

Стандарт розроблений Міжнародною асоціацією спеціалістів в області 

автоматизації ISA. Головною метою розробки стандарту було забезпечити 

можливості взаємодії корпоративних інформаційних систем (як правило, ERP) 

і виробничих інформаційних систем (як правило, MES).  Іншими словами, це 

інтеграція між АСУ підприємства та АСУ ТП. 

 Основна увага в стандарті сконцентрована не на засобах організації 

«фізичного» обміну інформацією (загальні файли або таблиці баз даних, 

стандартні інтерфейси типу COM/DCOM, сокети і т.д.), а моделям, за 

допомогою яких вона може бути представлена. Таким чином, передбачено, що 

обидві сторони обміну будуть використовувати ці моделі і таким чином, 

розмовляти одною мовою. ISA-95 розглядає підприємство на чотирьох рівнях. 

Два зазначених рівня називаються четвертим і третім. 

На сьогоднішній день стандарт ISA-95 нараховує 6 частин.  

ANSI/ISA-95.00.01-2000. Частина 1: Моделі і термінологія складається 

із стандартної термінології і об’єктних моделей, які можуть бути використані, 

щоб вирішити, яка інформація підлягає обміну. Моделі допомагають 

визначити інтерфейси між системами підприємства та системами керування. 

Вони допомагають вирішити, які задачі можуть бути виконаними 

відповідними функціями і якою інформацією повинні обмінюватись між 

собою застосунки. 
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ISA-95 моделі: Контекст; Ієрархічні моделі (Ієрархія планування та 

контролю (Purdue), Ієрархія обладнання); Функціональні – модель потоків 

даних (Виробничі функції, Потоки даних); Об’єктні моделі (Об’єкти, 

Відношення між об’єктами, атрибути об’єктів); Моделі операційної 

активності (Елементарні операції: PO,MO,Qq,IO; Операції над потоками даних 

(Оперативної діяльності, Оперативні потоки даних)). 

ANSI/ISA-95.00.02-2001. Частина 2: Атрибути об’єктної моделі – 

містить атрибути для кожного об’єкту, визначеного в частині 1. Об’єкти та 

атрибути частини 2 можуть бути використані для обміну інформацією між 

різними системами, але ці об’єкти та атрибути також можуть бути використані 

в якості основи для проектування реляційних баз даних. 

ANSI/ISA-95.00.03-2005. Частина 3: Операційні моделі керування 

підприємством – спеціалізується на функціях та діяльності на рівні 3 

(Виробництво/MES рівень). Це забезпечує керівні принципи для опису та 

порівняння рівнів виробництва різних сайтів в стандартизованій формі. 

ISA-95.04. Частина 4: Об’єктивні моделі і атрибути для операцій 

керування виробництвом. Ця технічна специфікація визначає обмін 

інформацією між функціями MES, які визначені в частині 3 ISA-95. Моделі та 

атрибути із частини 4 є основою для розробки та впровадження стандартів 

інтерфейсу та забезпечення гнучкої взаємодії і обміну інформацією між 

різними MES-функціями. 

ISA-95.05. Частина 5: Транзакції між бізнесом та виробництвом (В2М 

транзакції). Визначає взаємодію між системами які автоматизують роботу 

офісу та виробництва. 

ISA-95.06. Частина 6: Транзакція між виробничими операціями. 

Стандарт передбачає еталонні моделі, які описують всі види діяльності – 

виробництва, контролю якості, технічного обслуговування та інвентаризації. 

Частини 4 та 6 ще знаходяться в розробці. Окрім вирішення задачі 

інтеграції MES, ERP та інших інформаційних систем, які використовуються в 

керуванні виробництвом, ISA – 95 може використовуватись для: створення 
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інформаційної моделі виробництва; побудови корпоративної НСІ; інтеграції 

виробничих інформаційних систем (наприклад, MES і LIMS); розробки 

моделей «як є» і «як повинно бути»; проектування виробничих інформаційних 

систем.  

В першій частині стандарту описаний ряд інформаційних моделей, що 

використовуються при обміні даними між системами. Визначені наступні 

моделі: виробничі потужності (Production Capability Model); персонал 

(Personnel Model); обладнання (Equipment Model); матеріал (Material Model); 

сегменти процесу (Process Segment Model); визначення продукції (Product 

Definition Model); продуктивність (Production Performance Model) [9]. 

Відповідно стандарту ISA-95 означення продукту описується моделлю 

означення виробу (Product Definition), яке в свою чергу є частковим випадком 

моделі означення операції (Operation Definition). Нагадаємо, що нова версія 

стандарту ISA-95 надає універсальні моделі операцій (Operation), оскільки в 

перелік функцій входять не тільки виробничі діяльності (тобто робота з 

виробом), а і технічне обслуговування, організація робіт по забезпеченню 

якості та матеріально-технічного забезпечення [9]. Хоч опис моделей може 

здатися досить складним (усі моделі в стандартах даються в нотації UML), по 

великому рахунку, вони описуються за тим же принципом що і в ISA-88. 

ISA – 95 має в собі багато спільних рис з ISA – 88, але вони описують 

різні зони відповідності систем, а саме вищий рівень та рівень процедурного 

керування наявним обладнанням відповідно. ISA – 88 визначає фізичну 

модель для нижнього рівня АСУ ТП, для сегменту групових повторюваних 

технологічних процесів. Таким чином, ISA – 95 необхідний для стику моделей 

нижнього рівня з рівнем ERP, тому необхідні стики він враховує як на рівні 

інтерфейсів та обмінів, так і на рівні термінології. Така спорідненість між 

ISA – 95 та ISA – 88 значно полегшує перехід та впровадження ISA – 95. 
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2 ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ З УРАХУВАННЯМ 

СТАНДАРТІВ ISA – 88 ТА ISA – 95 

 

Сучасна система автоматизованого керування підприємством, що 

базується на правилах стандартів ISA – 88 та ISA – 95 має модульну 

конструкцію – це поєднання десятків – тисяч функціональних блоків від 

звичайної заглушки (Відкрито/Закрито) з електроприводом або набору 

вимірювальних приладів, до цілих відділень заводів та навіть самих заводів у 

єдиній цифровій мережі менеджменту бізнесу. На основі даних стандартів 

розробляються «Цифрові заводи» та об’єднуються в мережу, єдину систему 

менеджменту. Даний підхід зобов’язує різних розробників враховувати 

правила стандартів та розробляти системи, що підтримуються вже зробленими 

раніше модулями від інших інтеграторів. Оскільки просто не можливо 

охопити цукровий завод повністю в масштабах дисертації, адже це велике 

виробництво, яке може бути об’єднане у мережу виробництв «під одним 

дахом» (Комбікормовий завод – виробляє комбікорм із відходів цукрового 

буряку (Жом); Завод соків, напоїв, згущеного молока; Теплоелектростанції, 

тощо) ми розглянемо відділення вакуум-випарних апаратів, та його участь у 

інформаційній системі виробництва. На даному прикладі кожен знайомий з 

технологією зможе з легкістю описати інші відділення цукрового або будь-

якого іншого заводу.  

Для виробництва цукру необхідні наступні інгредієнти: Цукровий буряк 

або його аналоги (цукрова тростина), вода та інші компоненти, що додаються 

на певних технологічних етапах. Щоб розробити рецепт виробництва цукру за 

ISA – 88 необхідно спочатку ознайомитись з технологією даного процесу.  

Виробництво цукру-піску із цукрового буряка складається з наступних 

технологічних стадій: чистка коренеплодів буряку від сторонніх домішок, 

мийка, зважування, отримання бурячної стружки, отримання дифузійного 

соку, очистка соку, згущення соку випарюванням (отримуємо сироп), 
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уварювання сиропу і патоки до утфелів, центрифугування утфелю, 

відбілювання та сушка цукру, фасування, пакування та зберігання. 

Далі розглянемо застосування міжнародних стандартів автоматизації, 

таких як ISA-88 та ISA-95. Визначимо для цього необхідні параметри, 

компоненти виробництва: сировину; обладнання; ієрархію виробничого 

процесу; ієрархію обладнання. Після чого ми зможемо описати відділення 

вакуум-випарних апаратів з використанням перерахованих стандартів. 

 

2.1 Основні принципи застосування перерахованих стандартів 

 

Виробництво цукру описується за допомогою стандарту ISA – 88 на 

технологічному рівні, з поділом на відповідні блоки, які приймають участь у 

керуванні процесом. Стандарт ISA – 95 забезпечує взаємодію між модулями 

обладнання підприємства з вищім рівнем – системами менеджменту компанії, 

бухгалтерією та поставками сировини. Тобто поєднання даних стандартів у 

проектуванні підприємства дозволить нам розробити цифровий завод (Digital 

Factory). На рівні устаткування та контролерів ми впроваджуємо підходи 

стандарту ISA – 88, описуємо рецепти виробництва та взаємодію логічного 

процесу (рецепт) та технічного забезпечення (блоки обладнання (EM), блоки 

керування (CM)). Правила стандарту ISA-95 в свою чергу дозволяють 

об’єднати блоки обладнання в єдину систему керування виробництвом, 

описати та інвентаризувати все що відбувається на виробництві: сировина, 

продукти, персонал, ефективність та багато інших параметрів.  
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Рисунок 2.1 – Інформаційні моделі підприємства 

 

На рисунку 2.1 зображені інформаційні моделі підприємства, де блок 

3 – це сучасна система побудована за стандартами ISA – 88 та ISA – 95 і є 

єдиним інформаційним середовищем підприємства, і може бути інтегрована 

як одиниця, в систему менеджменту та керування мережею підприємств. 

Стандарт ISA – 88 розроблений для низького (технологічного) керування 

відповідає за формування моделей обладнання, матеріалів, та частково 

технології і автоматизацію процесів пов’язаних із цими сегментами 

виробництва. ISA – 95 в свою чергу описує модель персоналу, модель 

технологій (на рівні взаємодії персоналу, об’ємів використання сировини, 

виходу готової продукції), модель обладнання з точки зору завантаженості, 

ресурсу певних компонент, та модель матеріалів з точки зору менеджменту та 

логістики. Таким чином поєднання цих аспектів обох стандартів дозволяє нам 

розробити сучасне повністю цифрове виробництво. 
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Єдина система керування підприємством сьогодні в Україні, і світі 

загалом, скоріше виключення з правил. Такі цифрові виробництва з’являються 

в тих випадках, коли проектується та будується нове підприємство. Як в 

Україні, так і закордоном автоматизація роботи підприємства відбувається 

еволюційним шляхом, по «шматочку» додавалися нові програмні додатки, 

готові пакетні рішення, та інші засоби автоматизації для рішення конкретних 

задач (бухгалтерський облік, планування, керування запасами, керування 

окремими технологічними процесами). В результаті підприємство отримувало 

набір засобів, кожне з яких досить гарно порається з власними задачами, проте 

не мають можливості взаємодіяти із суміжними системами. Тому єдиним 

засобом організації обміну даними між системами були ручне введення 

результатів роботи одної системи в другу, або передача даних за допомогою 

файлів стандартних форматів, таких як CSV або DIF.  

Такий обмін інформацією не можна назвати ні зручним, ні оперативним. 

Проблема взаємодії між системами не вирішується і у випадку використання 

сучасних багатофункціональних систем керування – ERP, EAM, MES так як 

навіть у цьому випадку не завжди задумуються про те, як зробити дані однієї 

системи доступними для інших систем. 

Розглянемо чим відрізняються моделі обладнання в ISA – 95 та ISA – 88. 

В основі ієрархічної моделі обладнання ISA – 95 покладені фізична модель ISA 

– 88 і модель виробничого підприємства університету Перд’ю PERA (Purdue 

Enterprise Reference Architecture). Від першої взяли загальну структуру моделі, 

а від другої – розділ моделі на рівні керування. Крім того, в моделі ISA – 95 

додані елементи для виробництв дискретного та неперервного циклу, а також 

для складського менеджменту. В моделі ISA – 88 враховувалось тільки 

періодичне виробництво, хоча існує досить багато прикладів її використання 

на підприємствах іншого типу. Так як стандарт ISA – 95 орієнтований в першу 

чергу на організацію обміну інформацією між корпоративними і виробничими 

системами, в модель обладнання ISA – 95 не входять модулі обладнання та 

керування. Такими ж обставинами обумовлені відмінності в функціональних 
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моделях стандартів. Метою створення функціональної моделі ISA – 88 – 

описати хід виробничого процесу, тоді коли в ISA – 95 окремі функції 

розглядаються, в першу чергу, як джерела інформації, що передається між 

MES і системами верхнього рівня. Більшість функцій ISA – 95 і ISA – 88  

можна зіставити один одному, правда, при цьому потрібно враховувати, що 

функції ISA – 95 більш «загальні». Причина цього – пріоритет batch процесів 

в ISA – 88. Наприклад, один із елементів моделі ISA – 88 – керування 

рецептурними даними (Recipe Management). Але на виробництвах другого 

типу для опису послідовності етапів виробничого процесу можуть 

використовуватися стандартні процедури (Standard Operation Procedure, SOP) 

або складальні інструкції. Тому замість керування рецептурними даними в ISA 

– 95 йде мова про керування поняттями продукції (Production Definition 

Management). Рецептурні дані розглядаються як окремий випадок поняття. З 

іншої сторони, в ISA – 88 значно більше уваги приділяється функціям, 

працюючим на рівнях 0 (рівень фізичних процесів), 1 (рівень засобів 

вимірювання і виконавчих механізмів) і 2 (рівень моніторингу, 

автоматизованого та диспетчерського керування процесами виробництва), 

такими як «Керування обладнанням» («Unit Supervision») та «Керування 

процесом» («Process Control»). ISA – 95, напроти, лише мимохідь декларує 

подібні функції. 
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Рисунок 2.2 – Модель виробничого підприємства 

 

Основна увага в ISA – 95 сконцентрована на взаємодії систем керування 

і корпоративних інформаційних систем, тому передаються тільки дані, 

необхідні для спільної роботи систем керування, а також для детального 

планування роботи (рисунок 2.2). Наприклад, при формуванні потенційної 

продуктивності (Production Capability Information) в ISA – 95 використовується 

інформація про обладнання, матеріали і персонал. Із перелічених трьох 

означень тільки одне – обладнання – використовується в ISA – 88. Але, в 

системі, реалізованій у відповідності до ISA – 88, обладнання може бути 

описано більш детально, з поділом на окремі модулі. Для кожного модуля, в 

свою чергу, можна зберігати інформацію про можливу продуктивність і 

використовувати її при виборі маршруту матеріалу в режимі реального часу.  

Проте системам верхнього рівня нічого про це невідомо, вони будуть 

отримувати інформацію про продуктивність одиниці обладнання в цілому. Із 

вищесказаного стають очевидними можливості спільного застосування 

ISA – 95 та ISA – 88. MES, реалізована у відповідності до ISA – 95 може 

«знати», які данні можна отримати від систем керування періодичними 

процесами, що відповідають ISA – 88. З іншого боку, розробники системи 

керування можуть передбачити, які дані потрібно буде передавати на верхній 
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рівень. Знання стандарту, вміння їх застосовувати і знаходити точки дотику 

необхідно і для постановки задачі на розробку інтегрованої системи 

керування, і для технічного проектування такої системи. 

 

2.2 Технологія виробництва цукру та утфелю у вакуум-випарному 

апараті 

   

Першим етапом на шляху до автоматизації виробництва за стандартом 

ISA – 88 це ознайомлення з технологією виробництва, компонентами 

задіяними в рецепті, переліком обладнання та підходами стандарту до опису 

всіх процесів, рецептури, обладнання та фізичного керування.  

Далі буде описана технологія виробництва цурку на підприємстві, з 

детальним описом всіх стадій, інгредієнтів та задіяного обладнання. В межах 

стандарту ISA – 88 ознайомимось зі стандартним поданням всіх рецептур, 

технологічної частини та фізичної частини [21]. 

Інгредієнти: 

- Первинні: Цукровий буряк; Вода; Вапно; Сатураційний газ; Пар; 

Діоксид сірки (Сульфітація). 

- Вторинні: Бурякова стружка; Гаряча вода; Сік першої сатурації; Сік 

другої сатурації; Утфель І; Утфель ІІ; Біла патока; Зелена патока; 

Жовтий цукор. 

Відходи: Жом; Мезга; Карбонат кальцію; Осад; Мелас. 

Пропорції визначені технологією виробництва хіміком-технологом, 

вони не змінні, а об’єми використання інгредієнтів унікальні в кожному 

окремому випадку, і залежать від потужностей промислових агрегатів 

встановлених на підприємстві. 

Тепер, коли ми визначилися з інгредієнтами, необхідно коротко описати 

етапи виробництва, тобто «рецепт» цукру: 

- Чистка: Мийка, очистка від сторонніх домішок; Мийка в дисковому 

водовідділювачі – очистка від транспортної води, уламків буряку, 
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піску та каміння; Омиваємо хлорованою водою; Транспортуємо 

через систему з електромагнітним сепаратором; Завантажуємо в 

накопичувач. 

- Підготовка стружки: Подаємо буряк на бурякорізку; Зважуємо 

стружку. 

- Дифузія: Обробляємо в похилому дифузійному апарату гарячою 

водою; Виводимо жом із апарату; Викачуємо дифузійній сік. 

- Очищення: Подаємо сік на мезгоуловлювач; Перекачуємо сік в 

попередній дефекатор; Додаємо вапно (0.2-0.3% від маси буряка) та 

перемішуємо суміш; Виконуємо 3-5 хвилин; Перекачуємо сік в 

апарат основної дефекації; Додаємо вапно (2.5-3% від маси буряка) 

та перемішуємо суміш; Виконуємо 8-10 хвилин; Перекачуємо в 

сатуратор першої сатурації; Обробляємо сатураційним газом (30-

34% діоксиду вуглецю); Виконуємо 3-5 хвилин; Перекачуємо в 

теплообмінник, сік нагрівається; Перекачуємо в сатуратор другої 

сатурації; Обробляємо сатураційним газом (30-34% діоксиду 

вуглецю); Виконуємо 8-10 хвилин; Перекачуємо сік на фільтрацію; 

Фільтруємо, осад подаємо на попередню дефекацію, фільтрований 

сік – в сульфітатор; Фільтрація триває 12-16 годин; Сік в 

сульфітаторі обробляємо діоксидом сірки – висвітлюємо; 

Сульфітуємо 5 хвилин; Перекачуємо в теплообмінник. 

- Випарювання: Обробляємо сік до утворення сиропу (65% сухих 

речовин); Сульфітуємо до рН 7.8-8.2 при температурі +85 °С; 

Фільтруємо в фільтрах при +95 °С додаючи кізельгур; Перекачуємо 

сироп в ємність сиропу для Вакуум-випарних апаратів. 

- Кристалізація: Готуємо вакуум-апарат до роботи (пропарка, тиск 

розрідження); Набираємо сироп у вакуум-апарат; Випарюємо сироп, 

плавно збільшуючи його масу; В точці кристалізації додаємо 

затравку; Нарощуємо кристали цукру; Готовій утфель вивантажуємо 

до утфелемішалки. 
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- Відділення кристалів: З утфелемішалки подаємо утфель на 

центрифуги; Кристал відділяється від маточного розчину (зеленої 

патоки) у центрифузі; Кристал промивається теплою водою; 

Висушуємо в сушках до вологості 0,05-0,14%. 

- Пакування: Пакуємо готовий цукор-пісок у мішки або пакети. 

- Повторне використання решток: Зелена патока подається на вакуум-

випарний апарат (Кристалізація), отримаємо утфель ІІ (продукт на 

виході – Жовтий цукор); Жовтий цукор розчиняємо у соці ІІ стадії та 

додаємо до сиропу; Подаємо отриманий сироп на сульфітацію та 

варку утфелю І. 

Таким чином, ми отримали покроковий рецепт приготування цукру-

піску на підприємстві в зручному для нас уявленні, даний рецепт схожий на 

кулінарний з покроковим описанням дій та задіяних приладів і сировини. 

Проте, при описанні виробничих процесів таким чином виникають суттєві 

неточності та важливі речі, які були опущені із опису в угоду легкій читаємості 

рецепту. Саме ці проблеми і вирішуються впровадженням стандарту ISA – 88 

для опису та проектування технологічного процесу, автоматизованих систем 

на виробництві. 

Тепер для написання рецепту за ISA – 88 нам необхідно визначитися з 

переліком обладнання, яке буде задіяно в виробництві цукру. 

Необхідне обладнання: Мийка; Дисковий водовідділювач; Електромагнітний 

сепаратор; Накопичувач; Бурякорізка; Ваги; Дифузійний апарат; 

Жомотранспортери; Мезго уловлювач; Попередній дефекатор; Основний 

дефекатор; Сатуратор першої сатурації; Теплообмінник; Сатуратор другої 

сатурації; Станція фільтрації; Сульфітатор; Випарювач; Вакуум-випарний 

апарат; Утфелемішалка; Центрифуга; Сушилка; Ваги та пакувальний апарат; 

Ємності-накопичувачі; Транспортери та труби з насосами і клапанами. 

Вакуум-випарні установки застосовуються для згущення незбираного і 

знежиреного молока, молочної сироватки, соків, цукрових сиропів та різних 

рідин в харчовій, хімічній, будівельній та інших галузях промисловості [9]. 
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Мета випарювання - концентрування нелетких сухих речовин згущуємої 

рідини шляхом видалення з неї частини води випаровуванням. При 

випарюванні співвідношення між окремими компонентами рідини 

зберігається. Рушійною силою випарювання є різниця температур теплоносія 

(гріюча пара) і кипіння продукту, концентрація якого збільшується. 

Для нагрівання рідини до температури кипіння використовують водяну 

пару, яку називають гріючою або первинною на відміну від вторинної пари, 

що утворюється з випарюємого продукту. Випарювання відбувається при 

кипінні, тобто в умовах, коли тиск пари під продуктом дорівнює тиску в 

робочому об'ємі апарату (корпусу) вакуум-випарної установки. 

Випарювання проводять при надлишковому тиску і під вакуумом. При 

надлишковому тиску вторинний пар має високу температуру, що дозволяє 

використовувати його для нагрівання в різних теплообмінних апаратах, що 

працюють під меншим тиском. У цьому випадку підвищується ефективність 

випарної установки, однак підвищення температури і тиску вторинної пари 

збільшує витрату гріючої пари і вартість установки. 

Випарювання проводять у вакуум-апаратах, з конденсуванням парів - в 

конденсаторах. Постійне розрідження в системі підтримується за допомогою 

сухо- або волого-повітряного насоса або системи ежекторів для 

відсмоктування повітря з системи. 

Переваги випарювання у вакуум-апаратах в порівнянні з випарюванням 

при атмосферному тиску: 

- Випарювання у вакуумі при температурі кипіння близько 60°С рідин, 

кипіння яких при атмосферному тиску має температуру кипіння 

100°С і супроводжується фізико-хімічними змінами з втратою 

біологічної цінності продукту. 

- Зменшення втрат тепла в навколишнє середовище, і як наслідок - 

витрат гріючої пари. 

- Можливість використання вторинної пари, що призводить до 

економії тепла, зменшенню витрат гострої пари. 
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- Менший час згущення і більше знімання продукту з 1 кг площі 

нагріву, - завдяки більшому перепаду температур між теплоносієм і 

рідиною, що випарюється. 

Розглянемо вакуум-апарат в типовому представленні на підприємствах. 

Найбільше розповсюдження в промисловості отримали апарати  що мають 

центральну циркуляційну трубу та внутрішню нагрівальну камеру. 

В нижній частині вертикального корпусу агрегату (рисунок 2.3) є 

спеціальна нагрівальна камера. Вона включає в себе циркуляційну трубу 

великого діаметру, яку встановлюють по осі камери, та дві трубні решітки, в 

яких закріпляють розвальцьовані труби приблизної довжини 3-4 м. В простір 

між нагрівальною камерою та трубою подають гарячий пар. 

 

 
Рисунок 2.3 – Вакуум-випарний апарат періодичної дії 

 

Апарат складається з корпусу 1, нагрівальної камери 2, сепаратора 3, 

опорного дна 4 та циркулятора механічного з приводом 5. 

Вакуум-апарати працюють при тиску нижчому за атмосферний та 

призначені для уварювання утфелів [22]. У вакуум-апараті створюється тиск 

менший за атмосферний (розрідження) та підтримується протягом процесу 

випарювання. Після встановлення стійкого стану розрідження, відкриваються 
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клапани подачі продукту. Коли продукт заповнює вакуум апарат до рівня 

розташування теплообміннику, починається подача носія тепла. 

В нашому випадку подача пари супроводжується вмиканням мішалки 

для забезпечення рівномірного нагрівання продукту. Після того як апарат 

заповниться продуктом згідно з налаштуваннями та характеристиками 

вакуум-випарної установки, проходить процес згущення сиропу. Потім 

починається процес вводу затравки. Після того як затравка введена та 

з’явилися центри росту кристалів цукру починається процес регулювання 

концентрації сухих речовин (СВ) через підкачку сиропу та регулювання подачі 

пари до теплообмінника.  

Коли концентрація СВ досягає заданого параметра та кристали цукру 

відповідають всім необхідним вимогам, починається стадія уварювання. Але 

якщо кристали цукру відхиляються від норми, можна провести процедуру 

розхитування подачею аміачної води та білої та зеленої паток, і після цього 

уварювати продукт.  

Уварювання завершується коли концентрація СВ відповідає 

налаштуванням кінця уварювання або струм мішалки досягає показників 

умови завершення уварювання. Після чого стравлюється вакуум та 

починається процес вивантаження продукту. Коли вакуум-випарний апарат 

спорожнів, починається процес пропарки (очистки парою вакуум-апарату від 

залишків продукту). Після чого апарат готовий до нового циклу варки. 

 
2.3 Принципи моделювання цукрового виробництва за ISA – 88 

 

Модель виробництва має будуватись відповідно до правил стандартів 

ISA – 88 та ISA – 95. Основуючись на проаналізованій та структурованій 

технології виробництва, що описана вище, ми можемо розпочати 

проектування системи. Цей процес слід почати з визначення моделей, їх блоків 

та опису їх призначення, для кращого розуміння зображеної з їх допомогою 

системи керування вакуум-випарним апаратом в подальшому. 
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В попередньому підрозділі ми визначили досить широкий список 

складного обладнання на підприємстві, але описати повністю систему єдиним 

екраном неможливо, тому стандарт ISA – 88 пропонує нам моделі для 

розуміння та поєднання різних екранів з технологічними процесами та 

обладнанням в єдину цілу систему за простими та зрозумілими правилами. 

Саме стандартизація дозволяє командам розробників, інтеграторів, технічного 

персоналу та менеджменту працювати разом і в єдиному ключі. 
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Рисунок 2.4 – Модель процесу 
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Рисунок 2.5 – Модель обладнання 

 

Стандарт ISA – 88 розділяє Process Cell за кількістю продуктів (рисунок 

2.4-2.5). Одно продуктова – виробляє певний один продукт в кожній партії, 

проте можливі різні варіації в процедурі та параметрах. Багато продуктова – 

виробляє різні продукти використовуючи різні способи виробництва або 

контролю. Існує дві можливості реалізації: 1) Всі продукти виробляються за 

однаковою технологією, з використанням різних значень параметрів 

(змінюючи матеріали та/або параметри процесу); 2) Продукти виробляються з 

використанням різних процедур. Варіації в процедурах та параметрах 

допускаються. Також Process Cell класифікується за фізичною структурою: 

1) Одно поточна – група блоків, через які послідовно проходить пакет. 

Декілька партій можуть виконуватися одночасно. 2) Багато поточна – 

складається з декількох паралельних одно поточних структур з відсутністю 

переміщення продуктів між ними. 3) Мережева - шляхи можуть бути як 

фіксованими, так і змінними. Послідовність може бути визначена на початку 
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або бути повністю гнучкою. Блоки можуть спільно використовувати сировину 

і зберігання продукту. 

Модель процедурного управління складається процедури, блоку 

процедури, операції та фази. Ієрархія моделі та зв’язки між блоками показані 

на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Процедурна модель управління 

 

 Функціональність системи керування пакетним виробництвом може 

бути представлена наступними варіантами: 1) Базове керування - Включає 

контроль, спрямований на встановлення та підтримку конкретного стану 

обладнання та процесу. Також містить контур керування або блокування, 

корегує дії тригерів, реагує на команди оператора. 2) Процедурне керування – 

Направляє орієнтовані на обладнання дії у впорядкованій послідовності для 

виконання орієнтованої на процес задачі. Складається з процедурних 

елементів: процедури, процедури підрозділу, операцій та фаз. 

3) Координаційне керування – Керує, ініціює та / або змінює процес 

процедурного контролю та використання об'єктів обладнання. 
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Взаємозв’язок між блоками та описаними вище моделями демонструє 

рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Відношення моделей 

 

Таким чином, описавши відношення між моделями ми можемо більш 

цілісно уявити систему, працювати над її автоматизацією, та впровадженням, 

опираючись на дані моделі.  

Опишемо приклад фізичної моделі за стандартом ISA – 88 на прикладі 

відділення дифузії на рисунку 2.8 
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Рисунок 2.8 – Фізична модель відділення дифузії 

 

Таким чином, бачимо взаємозв’язок між ділянкою процесу, блоками, 

модулями обладнання та модулями керування.  

Фінальні модулі керування (Final Control Modules) – це найпростіші за 

класифікацією ISA – 88 одиниці, їх завдання – це забезпечення певного виду 

фізичного або іншої природи впливу на процес, сировину або продукт. 

Керування модулями більш високого рівня здійснюється завдяки командам 

(Commands), а стан модулів, та перевірка розуміння модулем команди 

забезпечується завдяки статусу (Status).  

На рисунку 2.9 наведено приклад модуля керування. 
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Рисунок 2.9 – Приклад модуля керування 

 

Коли ми розглядаємо даний набір об’єктів керування як єдиний модуль 

керування, це дозволяє нам створити інтерфейс взаємодії оператора з 

обладнанням більш прозорим та зрозумілим. Таким чином, маємо набір 

команд: Циркуляція; Качати в наступну ділянку; Зупинка; Вимкнути. Такому 

набору команд відповідає набір станів в яких може перебувати даний модуль, 

а саме: Циркулюється; Качаю в наступну ділянку; Зупинений; Вимкнено.  

Тобто, тепер оператор або технолог не повинен розуміти який 

виконавчий механізм або вимірювальний датчик встановлений, як він 

описаний в пам’яті контролера, які його особливі поведінкові характеристики. 

Оператору або технологу достатньо вміти працювати з більш зрозумілим та 

дружнім до людини інтерфейсом, більше не потрібно тримати в пам’яті та 

уявляти структуру підприємства та всього обладнання, щоб ввести деякі 

правки в процес. Такі переваги відкриваються перед замовниками та 

інтеграторами у разі використання ISA – 88 для розробки автоматизованої 

системи. 

Опис рецепту. Рецепт - це сутність, яка містить мінімальний набір 

інформації, що однозначно визначає вимоги виробництва для конкретного 

продукту. Основою для застосування на практиці рецептів, є концепція, що 

різні частини підприємства мають потребу в інформації з різною глибиною 
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специфічності і деталізації. Рецепт не містить ні планування, ні управління 

обладнанням. 
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Рисунок 2.10 – Типи рецептів 

 

Рецепти поділяються на 4 типи (рисунок 2.10): Загальний (General); 

Виробничий (Site); Майстер (Master); Керуючий (Control). Кожен із цих 

рецептів містить свою унікальну інформацію, а поєднання всіх рецептів всіх 

рівнів і складається у схему функціонування підприємства. 

Рецепт складається з наступних категорій: 

- Заголовок – включає адміністративну інформацію (рецептId, 

продуктId, версія). 

- Формула – включає в себе входи процесу, параметри процесу, 

виходи процесу (process input, parameter, output). 

- Вимоги до обладнання – Обмеження вибору обладнання, яке в 

кінцевому підсумку буде використовуватися для реалізації певної 

частини процедури.  В General та Site рецептах вимоги до обладнання 

вказуються в загальних термінах. В Master та Control рецептах 

вимоги до обладнання вказуються як допустиме обладнання в 
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технологічних ділянках. Control рецепт може використовуватися для 

включення конкретних розподілів устаткування в межах 

технологічної ділянки. 

- Процедура рецепту – Визначає стратегію виконання процесу. В 

General та Site рецептах процедури рецепту структуровані з 

використанням рівнів, визначених в моделі процесу. В Master та 

Control рецептах процедури рецепту структуровані з використанням 

процедурних елементів процедурної моделі керування, виходячи з їх 

відношення до обладнання. 

- Інша інформація. 

 

На основі викладеної вище інформації будуються рецепти керування 

виробництвом, вони мають декілька рівнів ієрархії. На рисунку 2.11 

зображений вищій рівень рецепту (General Recipe). 
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Сульфітація до рН 7.8-8.2

Фільтрація при +95°С, та ін.
 

Рисунок 2.11 – General (Site) процедури рецепту 

 

На рисунку 2.11 зображені процедури головного рецепту, з прикладами, 

та їх відношення до процедур процесу. 
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Рисунок 2.12 – Master (Control) процедура рецепту 

 

Рисунок 2.12 описує майстер та керівний рецепт, які пов’язані з 

обладнанням наявним на підприємстві. Таким чином реалізуються рецепти 

виробництва за стандартом ISA – 88. Наведені принципи та норми стандарту 

ISA – 88 дозволять нам в наступному розділі розробити рецептуру цукрового 

виробництва, а також забезпечити взаємодію з інформаційною системою 

виробництва за стандартом ISA – 95, який регламентує вищій рівень 

організації в мережі підприємства. 
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3 РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Сучасна автоматизована система промислового виробництва (за 

стандартами ISA – 95, ISA – 88, і т.д.) має багато переваг над поєднанням 

SCADA систем з іншими програмними продуктами. Такі переваги 

проявляються в єдиному інформаційному просторі, тобто простому 

моніторингу стану виробництва, менеджменту процесу виробництва від 

початку і до збуту готової продукції. Головною опорною точкою в подібній 

автоматизації є два аспекти: 1) Стан підприємства – наявність, версія, 

актуальність, працездатність та продуктивність існуючої системи керування 

виробництвом; 2) Можливості замовника – не завжди замовники бажають 

інвестувати в технологію, та отримати сучасну систему для далеких 

перспектив, проте бажають вирішити насущну проблему сьогодні і з 

мінімальними витратами. 

Подібна ситуація призводить до збільшення технологічного розриву в 

галузі промислового виробництва, і така тенденція спостерігається не тільки в 

Україні, а має глобальний характер. Переважна більшість промислових 

виробництв отримує стабільний дохід якій залежить від ринкових факторів, 

вони не мають «бумів» попиту на товар, як наприклад, стартапи, тому 

акумулюють невеликі суми грошей на еволюційний розвиток, а саме: 

автоматизацію певного процесу; впровадження простої SCADA системи; 

збільшення об’єму виробництва; закупка більш економного або довершеного 

обладнання. Такі рішення ефективні в короткостроковій перспективі, 

збільшують дохід, і власник отримує бажаний результат. В таких умовах 

власник вже існуючого виробництва, якому 10-20 років не зможе конкурувати 

з інвесторами, які будують нове підприємство, тому що в новому проекті вже 

передбачені MES системи які підтримують стандарти ISA – 88 та ISA – 95, 

відповідно до яких і будується виробничий процес. При проектуванні нового 

підприємства різниця між «старими» технологіями та «новітніми» не 
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перевищує 25% вартості, проте новітні технології більш гнучкі в експлуатації, 

мають єдині стандарти комунікації з іншими системами менеджменту, і 

дозволяють зменшувати витрати, тобто збільшувати прибутки. Для власника 

підприємства яке вже працює з «зоопарком» програмних продуктів розробка 

автоматизованої системи за ISA – 88 та ISA – 95 – це не тільки великі витрати 

на нову систему, а і зупинка виробництва і у більшості випадків приймається 

рішення: «Працює, добре!» - це рішення правильне з точки зору логіки і 

ринкової економіки.  

З огляду всього перерахованого, необхідно зауважити, що навіть 

власник працюючого підприємства може перейти на сучасну систему 

«Цифрового заводу» еволюційним шляхом, а саме: 1) Затвердити 

довгостроковий план по модернізації; 2) Обрати тактику заміни компонентів 

– Обладнання ресурс якого виходить, повинно бути замінено на сучасне, яке 

підтримує актуальні світові стандарти автоматизації; 3) Залучити розробників 

та інтеграторів автоматизованих систем – Дозволити ознайомитись з 

технічним процесом, виробити дорожню карту автоматизації; 4) Провести 

тендер серед інтеграторів – Необхідно обирати проект який ґрунтується на ISA 

– 88 та ISA – 95, перевагою буде можливість апгрейду до Індустрії 4.0. Такі 

системи будуть актуальними ще дуже довго, вони є базою сучасного уявлення 

про автоматизацію та виробництво; 5) Аналіз часових рамок та КРІ проекту 

модернізації – потрібно не «запізнитися» з акумулюванням фінансів, поки 

існуюча система прибуткова на ринку, визначити дату зупинки підприємства 

для робот автоматизації; 6) Модернізація – проведення робіт з оновлення 

системи керування; 7) Наладка – проведення адаптації нової системи, 

перевірки стабільності роботи та вихід на необхідні продуктивність, 

собівартість та інші КРІ. 

Таким чином, сучасна автоматизована система керування не завжди не 

доступна розкіш, і монополія компаній гігантів, а необхідний інструмент для 

роботи будь-якої компанії в сучасному динамічному інформаційному світі. 
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Розглянемо більш детально модель такої системи керування в наступних 

параграфах. 

Автоматизована система керування виробництвом розробляється і 

впроваджується з метою покращення якості роботи як підприємства в цілому, 

так і персоналу, для зменшення частки ручної праці, заміни її виконавчими 

приладами та контролером який виконує заздалегідь запрограмовані та 

налагоджені дії, тобто зменшує ризики людського фактору. Дані з датчиків 

автоматизованої системи можна реєструвати та аналізувати, відображати у 

вигляді графів або таблиць, що забезпечує простоту менеджменту 

виробництвом. Оператору підприємства вже не треба ходити між клапанами і 

електрощитовими для забезпечення роботи обладнання, він може керувати 

всім дистанційно з чистого і комфортного робочого місця оператора. Всі ці 

надбання прийшли на виробничі процеси десятки років тому, а міжнародні 

стандарти такі як ISA – 88 та ISA – 95 стали поштовхом до переходу в 

Індустрію 4.0. Тепер можна побудувати єдину інформаційну систему, яка 

здійснює само-аналіз, стежить за станом обладнання, вміє реагувати на 

аварійні ситуації, відображати вже оброблену інформацію про стан 

виробництва, таку як бухгалтерську звітність, або ключові КРІ, та навіть 

самостійно замовляти сировину, коли вона закінчується. Саме завдяки цим 

перевагам надзвичайно актуальні та популярні стандарти ISA – 88 та ISA – 95 

які і розглядаються в даній роботі. 

 

3.1 Модель забезпечення інформаційної та організаційної взаємодії за 

ISA – 95 

 

Цукрове виробництво може входити до складу промислового 

об’єднання за фактором енергетичним, сировинним або товарним. В такому 

разі не можливо зробити стабільну інформаційну систему без впровадження 

правил стандарту ISA – 95. Відходи цукрового виробництва – жом можуть 

використовуватись при виробництві комбікормів, а заводи по виробництву 
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згущеного молока, соків та інших консервацій можуть бути основними 

споживачами продукції (цукру). Менеджмент мережі таких підприємств може 

бути організований двома шляхами: 1) Стандартний підхід – на кожному 

підприємстві своя інформаційна система, а менеджмент компанії поділяється 

на відповідальних за окреме виробництво працівників; 2) Сучасний підхід – 

побудова інформаційної системи за ISA – 95 та менеджмент мережі 

підприємств командою працівників у яких інформація з усіх виробництв «під 

рукою». Міжнародний досвід показав, що другий шлях більш ефективний як 

організаційно, так і фінансово [23]. 

 

ISA – 88 
Batch

System

SAP
APO PP PP-PI PM QM

SAP Bussines Conector (BC/XML)

XML

Scheduler
Fuzzy
Logic

SCADA
Historian

EMI

OPC

PLC Area 1 PLC Area 2 PLC Area 3 PLC Area 4

 
Рисунок 3.1 – Модель інформаційної системи підприємства  

 

Розглянемо виробництво з точки зору програмного забезпечення, а саме, 

ієрархію інформаційної моделі, поділ зон відповідальності між програмними 

продуктами та технологіями, комунікацію та співпрацю програм всіх рівнів 

(рисунок 3.1). 

Вищій рівень менеджменту підприємством представлений різними 

програмними продуктами, зараз лідерство на ринку належить компанії SAP, а 

її програма включає наступні блоки: Advanced Planner and Optimizer (APO), 

Production Planning (PP), Production Planning for Process Industries (PP-PI), Plant 
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Maintenance (PM) та Quality Management(QM). Програма підтримує стандарти 

проектування автоматизованих систем, та має модуль зв’язку з XML 

середовищем, яке наповнюється даними із SCADA системи та програм 

збереження та аналізу інформації, таких як Historian EMI. В даному випадку 

SCADA система слугує також інформаційним адаптером, тобто вона виконує 

функції керування спілкуючись через OPC мережу, та надає інформацію на 

вищі рівні в формі XML [24]. Мережа OPC складається з програм та 

виконавчих модулів, і відповідає за функціонування обладнання (PLC Area), 

планування операцій (Scheduler Fuzzy Logic), роботу періодичного 

виробництва, функціонування рецептів (ISA – 88 Batch System). Тобто, 

рисунок 3.1 демонструє організацію систем керування різними бізнес-

процесами та технологічними ділянками.  

Така прозора ієрархічна комунікація стала можливою завдяки 

впровадженню стандарту ISA – 95, який регламентує поділ  систем на рівні, 

протоколи обміну даними між під-системами. Якщо така система керування 

була побудована без використання стандарту, то кожен із блоків спілкувався б 

тільки з об’єднаними з ним спільною мережею, протоколами або 

комутаторами які конвертують дані. Такій підхід провокує засмічення 

інформаційної системи (дублювання інформації), колізії даних та значно 

збільшує ризики виходу з ладу системи через людський фактор. 
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Рисунок 3.2 – Модель інформаційного обміну без ISA – 95 
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Рисунок 3.3 – Модель інформаційного обміну з ISA – 95 

 

На рисунках 3.2-3.3 зображені типові приклади роботи системи 

керування виробництвом в цілому. Якщо система побудована еволюційним 

шляхом, це не робить її автоматично поганою, головне, щоб були враховані 

такі питання як комунікація різних модулів програмного забезпечення, 

підтримка протоколів та відсутність багаторазової конвертації форми подання 
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інформації. Саме такий приклад ми бачимо, коли за основу побудови системи 

взяті правила стандарту ISA – 95, в даному випадку система може бути 

актуальною найближчі десятиліття, а всі нові технічні рішення та продукти 

програмного забезпечення, що будуть з’являтися матимуть підтримку правил 

ISA – 95, як одного з провідних стандартів світової автоматизації. 

В цукровому виробництві особливо вразливим місцем є час, це в 

більшості випадків сезонне виробництво обмежене у часі природними 

умовами, тому надійність, злагодженість та прозорість системи відіграє в 

даному випадку ключову роль. Побудова системи менеджменту та керування 

виробництвом дозволяє оптимізувати витрати, підвищити продуктивність, 

забезпечити безперебійність виробництва. Також єдина інформаційна система 

здатна до само-аналізу, що дозволить виявити можливе збільшення об’ємів 

виробництва («вузькі горловини»), і критичні точки в рецептурному 

виробництві. 
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Рисунок 3.4 – Категорії інформації 

 

На рисунку 3.4 зображені категорії інформації якими оперує 

інформаційна система виробництва. Для забезпечення взаємодії двох рівнів 

інформації використовується мова XML [25] якою складаються пакети 

повідомлень, архітектура системи формується за допомогою класів, сутностей 
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та інтерфейсів мови UML [26]. Для прикладу розглянемо модель підсистеми 

«Продуктивність» описану мовою UML [26] на рисунку 3.5. 

 

 Продуктивність роботи

 Відгук роботи

 Відгук завданняРобоча директива

 Відгук 
завдання DATA

Персонал Обладнання Фізичний 
вплив

Матеріал

Персонал
Характеристика

Обладнання
Характеристика

Фізичний вплив
Характеристика

Матеріал
Характеристика

Персонал
Модель

Обладнання 
Модель

Фізичний вплив
Модель

Матеріал
Модель

0…*

0…*

1…*

0…1
0…*

0…* 0…* 0…* 0…* 0…*

0…*

0…*

0…* 0…* 0…* 0…*

0…* 0…* 0…* 0…*

 
Рисунок 3.5 – Модель підсистеми Продуктивність 

 

Відповідно до стандарту ISA – 95 описані сутності підсистеми 

продуктивності які входять в єдину інформаційну систему, створюються за 

заданими прототипами та впорядковано зберігаються в базу даних. Модель 

ООП дозволяє систематизувати та типізувати всі дані процесів, матеріалів, 

персоналу, витрат та іншого на підприємстві. Хоча ISA – 95 не є виключно 
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стандартом MES систем, він може бути використаний для формування 

користувацьких функцій MES. Інші області застосування ISA – 95: 1) 

Створення інформаційної системи виробництва; 2) Побудова корпоративної 

Нормативної Довідкової Інформації; 3) Інтеграція виробничих інформаційних 

систем (MES, LIMS); 4) Розробка моделей «як є» і «як повинно бути»; 5) 

Проектування виробничих інформаційних систем. 

Успішне поєднання ІТ систем таких яких SAP або його аналогів та 

систем керування виробництвом MES або SCADA стало можливим завдяки 

впровадженню стандартів ISA – 95. Це дуже важливий крок для модернізації 

промисловості і розвитку Індустрії 4.0 [2], для побудови оцифрованих 

виробництв. Інформаційні системи побудовані за даним стандартом досить 

гнучкі, і не обов’язково коштують дуже дорого, є прерогативою великих 

підприємств, а впровадження їх у середніх та малих підприємствах дозволяє 

автоматизувати роботу бухгалтерії, складу, логістики, контролю за 

безперебійністю виробництва та параметрами системи, що в контексті малого 

та середнього бізнеса є значною економією на робітниках. Тобто замість 

широкого штату виконавців та провідних спеціалістів з приходом 

автоматизованих систем керування потреба в великій кількості виконавців 

зменшується, адже алгоритми програм самі виконують цю роботу (стабільно 

та передбачувано), а фахівці галузі отримують статус оператора системи. 

Модель персоналу, зображена на рисунках 3.6 та 3.7 демонструє 

технологію, за якою відбувається цифрове моделювання бізнес-процесів на 

підприємстві. Такі системи дають можливість керувати не тільки 

технологічними операціями, але й управляти персоналом, адмініструвати 

права доступу в режимі реального часу, та багато іншого. 
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Рисунок 3.6 – Модель персоналу 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Реалізація моделі персоналу 
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В цукровому виробництві питання кадрів також досить важливе, адже 

зазвичай такі підприємства знаходяться не в великих містах, бо необхідна 

велика площа зберігання цукрового буряку, зменшення витрат на його 

транспортування з полів, тому знайти необхідну кількість кваліфікованого 

персоналу досить складно, а вища ланка керівництва не часто перебуває на 

території підприємства. Впровадження єдиної інформаційної системи на базі 

стандарту ISA – 95 дозволить цукровому заводу зменшити потребу в 

виконавцях, збільшити привабливість посад оператора системи для мешканців 

міст, дозволити керівництву спостерігати за всім процесом виробництва та 

логістики з офісу, або власного комп’ютера в будь-якій точці світу через 

безпечне VPN з’єднання з мережею заводу, і головне, збільшення 

передбачуваності та стабільності роботи підприємства в умовах обмеженого 

терміну роботи підприємства протягом року [27]. Таким чином, є оправданими 

витрати на  модернізацію системи керування виробництвом за міжнародними 

стандартами, адже таке оновлення приносить багато позитивних змін у 

організацію та роботу підприємства, таких як збільшення надійності, 

спостережуваності роботи обладнання та показників КРІ. 

 

3.2 Розробка моделі відділення та її комунікація з сусідніми 

відділеннями за ISA – 95 

 

Відділення кристалізації за ISA – 95 це частина продуктової зони з 

рецептурним виробництвом (продуктова комірка), яка входить до загальної 

структури підприємства. Відповідно до моделі стандарту в виробничу комірку 

«Відділення кристалізації» входять наступні модулі рецептурного 

виробництва: утфелемішалка, вакуум-випарний апарат та баки з сировиною. 

Оскільки в даній роботі ми детально розглядаємо вакуум-випарний апарат, а з 

точки зору ISA – 95 це модуль рецептурного виробництва, тому розглянемо 

його комунікацію з іншими модулями на виробництві. Критично важливим є 

забезпечення взаємодії інформаційної системи за стандартом ISA – 95, тому 
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що недостатня кількість сировини в баках сиропу та патоки може призвести 

до простоїв виробництва. Також важливо налагодити взаємодію відділення 

очистки та сушки, щоб в утфелемішалці рівень не перевищував критично 

необхідний для вивантаження вакуум-випарного апарату (рисунок 2.3). 

Інакше доведеться утримувати апарат на аміачній воді, продукт не буде від 

цього зіпсований, але це зайва витрата тепла та палива, і як наслідок – 

невиправдані витрати. 
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Рисунок 3.8 – Схема комунікації відділення кристалізації за ISA – 95  

 

Стандарти ISA – 95 та ISA – 88 розроблялися для їх одночасного 

використання, тому опис моделей, підходи до проектування та роботи системи 

у них спільні. Їх головна відмінність в тому, що ISA – 95 відповідає за верхній 

рівень, рівень MES систем та економіки підприємства, а ISA – 88 описує 

рецептурні виробництва, рецепти, технологію і обладнання. Так, наприклад 

одиницею обладнання в моделях ISA – 95 є вакуум- апарат, а от в ISA – 88 це 
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цілий модуль, а одиниця обладнання яка в нього входить – це клапан або 

датчик. 

Таким чином в нашій задачі стандарт ISA – 95 відповідає за комунікацію 

між відділеннями, оптимізацію графіку роботи та продуктивності роботи 

відділень, відповідальний за керування відділенням кристалізації в межах 

необхідного виходу продукту, або зупинки виробництва. 

 

 

3.3 Функціональна схема автоматизації відділення кристалізації 

 

Для деталізації та формалізації об’єкту який ми описуємо згідно зі 

стандартами ISA – 88 та ISA – 95 побудуємо функціональну схему відділення 

вакуум-випарних апаратів. Це дозволить нам визначитися з технологічною 

стороною процесу виробництва, необхідним для їх функціонування 

обладнанням, та зв’язком окремих виконавчих механізмів та вимірюючих 

приладів у єдиній інформаційній системі. 

Опис функціональної схеми автоматизації. 

Головні ланки які необхідно регулювати розміщені на схемі з 

наступними позначеннями: 

- «ВАКУУМ-АППАРАТ А1» - Вакуум-випарний апарат періодичної 

дії варки утфелю 

- «СбС СБОРНИК СИРОПА» - накопичувач сиропу, що постачає 

сироп до вакуум-апарата 

- «БП СБОРНИК БЕЛОЙ ПАТОКИ» - накопичувач білої патоки, що 

постачає білу патоку до вакуум-апарата 

- «ЗП СБОРНИК ЗЕЛЕНОЙ ПАТОКИ» - накопичувач зеленої патоки, 

що постачає зелену патоку до вакуум-апарата 

- «АМВ СБОРНИК АМИАЧНОЙ ВОДЫ» - накопичувач аміачної 

води, що постачає аміачну воду до вакуум-апарата 

- «УТФ УТФЕЛЕМЕШАЛКА» - мішалка готового продукту 
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Окрім даних елементів на схемі також зображені регулюючі клапани, 

лінії подачі продуктів, парова рубашка з подачею пари, клапани пропарювання 

вакуум-апарата, клапан введення затравки, колектор основних та допоміжних 

речовин, основні літеральні позначення вимірюваних величин та 

функціональної приналежності пристроїв, умовні літерально-цифрові 

позначення вхідних/вихідних сигналів, перелік елементів, умовні позначення 

трубопроводів. 

Дана система побудована на базі контролера Schneider Electric Modicon 

M340 та системі розподіленого вводу/виводу Schneider Electric Advantys STB 

і людино-машинного інтерфейсу на базі сенсорного графічного терміналу 

Schneider Electric Magelis GTO. Дані пристрої поєднані мережевим Ethernet 

комутатором MOXA EDS-205A. Отримана система має необхідну кількість 

аналогових входів для отримання сигналів від датчиків, дискретних входів для 

відслідковування позиції клапанів та дискретних виходів для регулювання 

положення клапанів. 

Для контролю концентрації сухих речовин використовується цифровий 

рефрактометр цукрометр вимірювач сухих речовин HARRER&KASSEN HK6-

F1_OPE6506 позначений А1-5а, сигнал від якого надходить на аналоговий вхід 

Advantys STB та далі мережею Ethernet на контролер Modicon M340. 

Температура продукту у вакуум-апараті регулюється позиційним клапаном 

подачі пару в парову рубашку InterApp Bianca DN300 позначений А1-4в  з 

датчиком положення , який під’єднаний до відповідних аналогового входу та 

виходу Advantys STB [28].  

Для пропарки (очистки) корпусу вакуум-апарата пар подається через 

клапан InterApp Bianca DN100 позначений А1-9б з датчиком положення, який 

під’єднаний до відповідних дискретних входу та виходу Advantys STB. Для 

набору та утримання вакууму перед та безпосередньо під час варки 

встановлені клапани InterApp Destonia DN100 (малий вакуумний клапан) 

позначений А1-7б та InterApp Destonia DN500 (головний вакуумний клапан) 
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позначений А1-15б які під’єднані до відповідних аналогових/дискретних 

входів та виходів Advantys STB.  

Для скидання розрідження та повернення до атмосферного тиску 

вакуум-апарат обладнаний клапаном  InterApp Destonia DN100 з позначенням 

А1-8б який під’єднаний до відповідних дискретних входу та виходу Advantys 

STB. Затравка під час виробничого процесу вводиться через клапан InterApp 

Destonia DN025 з позначенням А1-11б який під’єднаний до відповідних 

дискретних входу та виходу Advantys STB.  

Для функціонування апарату необхідна подача допоміжних сировин 

через колектор з позиційним клапаном InterApp Destonia DN150 з позначенням 

А1-5г який під’єднаний до відповідних аналогового входу та виходу Advantys 

STB. Для керування подачею аміачної води в вакуум-апарат використовується 

позиційний клапан InterApp Destonia DN65 з позначенням А1-5ж який 

під’єднаний до відповідних аналогового входу та виходу Advantys STB.  

Технологічний процес ґрунтується на уварюванні сиропу, який 

подається в вакуум апарат із накопичувача сиропу через клапан InterApp 

Destonia DN150 з позначенням А1-12б який під’єднаний до відповідних 

аналогового входу та виходу Advantys STB. Подача білої патоки керується 

клапаном InterApp Destonia DN100 з позначенням А1-13б який під’єднаний до 

відповідних дискретних входу та виходу Advantys STB.  

Подача зеленої патоки керується клапаном InterApp Destonia DN100 з 

позначенням А1-14б який під’єднаний до відповідних дискретних входу та 

виходу Advantys STB. Подача пару для пропарки (очищення) колектору 

забезпечується через клапан InterApp Bianca DN50 з позначенням А1-10б який 

під’єднаний до відповідних дискретних входу та виходу Advantys STB.  

Після пропарки (очищення) необхідно видалити конденсат та залишки 

продукту, для цього встановлений клапан InterApp Destonia DN150 з 

позначенням А1-17б який під’єднаний до відповідних дискретних входу та 

виходу Advantys STB. Коли продукт досягає своєї готовності та накопичувач 

(утфелемішалка) має достатньо місця для відвантаження продукту 
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відкривається клапан InterApp Destonia DN500 з позначенням А1-16б який 

під’єднаний до відповідних дискретних входу та виходу Advantys STB.  

Тиск у вакуум-апараті вимірюється за допомогою датчику тиску 

Aplisens PC-28 позначеним А1-2а який під’єднаний до відповідних 

аналогового входу Advantys STB. Тиск пару на вакуум-апарат, що подається в 

теплову рубашку вимірюється за допомогою датчику тиску Aplisens PC-28 

позначеним А1-3а який під’єднаний до відповідного аналогового входу 

Advantys STB. Рівень продукту у вакуум-апараті вимірюється через покази 

тиску та гідростатичну різницю тиску у верхній та нижній частині апарату, для 

цього в нижній частині апарату вмонтований датчик тиску Aplisens PC-28 

позначеним А1-4а який під’єднаний до відповідного аналогового входу 

Advantys STB, який передає інформацію в контролер Modicon M340 де 

обчислюється відповідний рівень продукту у відсотковому відношенні.  

Для контролю технологічного процесу необхідно знати температуру 

продукту у вакуум-апараті, для цього використовується термоперетворювач 

опору ДТС035Л-100П фірми Овен, позначений А1-4а який під’єднаний до 

відповідного аналогового входу Advantys STB. Для вимірювання тиску пару в 

колекторі використовується датчик тиску Aplisens PC-28 позначеним 29а який 

під’єднаний до відповідного аналогового входу Advantys STB. Для 

вимірювання температури в колекторі використовується термоперетворювач 

опору ДТС035Л-100П фірми Овен, позначений 30а який під’єднаний до 

відповідного аналогового входу контролеру Modicon M340.  

Для забезпечення надійної роботи системи необхідно знати чи можливо 

відвантажити готовий продукт. З цією метою в утфелемішалку вмонтований 

датчик рівня, позначений 24а який під’єднаний до відповідного аналогового 

входу контролеру Modicon M340. Для роботи системи також необхідно знати 

наявність додаткових речовин та їх об’єм, з цією метою встановлено наступні 

датчикі рівня, що базуються на обрахунку тиску з датчиків тиску Aplisens PC-

28: рівень сиропу – позн. 20а; білої патоки – позн. 21а; зеленої патоки – позн. 
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22а; аміачної води – позн. 23а., що під’єднані до відповідних аналогових 

входів контролеру Modicon M340.  

Також важливо знати температуру допоміжних речовин для 

оптимального керування нагрівом вакуум-апарата, з цією метою встановлено 

наступні датчикі температури (термоперетворювачі опору ДТС035Л-100П 

фірми Овен): температура сиропу – позн. 25а; білої патоки – позн. 26а; зеленої 

патоки – позн. 27а; аміачної води – позн. 28а, що під’єднані до відповідних 

аналогових входів контролеру Modicon M340. 

 

3.4 Розробка моделі технічного забезпечення за ISA – 88 

 

Стандарт ISA – 88 передбачає модульність, тобто розбиття на блоки 

пов’язані між собою логічною залежністю. Вище ми описували основні 

підходи, та зобразили розбиття моделі на виконавчі механізми, модулі 

обладнання та більш складні в своїй структурі механізми (Unit). Тепер 

розглянемо на прикладі відділення кристалізації впровадження стандарту ISA 

– 88 в побудові моделі технічного забезпечення. На функціональній схемі ми 

бачимо, що вакуум-випарний апарат це поєднання окремих блоків, а саме: 

корпус вакуум-випарного апарату; колектор впуску – це єдиний модуль подачі 

сировини (сиропу, білої та/або зеленої патоки, аміачної води), регуляції тиску, 

вводу затравки; колектор випуску – відповідає за відвантаження утфелю, 

нормалізацію тиску; нагрівача; мішалки вакуум-апарату – рівномірно 

перемішує суміш у ємності вакуум-апарату; баків – це баки з сировиною, вони 

містять сироп, білу патоку, зелену патоку, аміачну воду; утфелемішалка – це 

накопичувач готового утфелю, вона забезпечує подачу утфелю на наступний 

етап виробництва. Таким чином, виходячи з означення моделей у ISA – 88 

можемо виділити наступні одиниці: 

- Process Cell – Відділення кристалізації 

- Unit – Вакуум-апарат 
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- Equipment module – Бак Сироп, Бак БП, Бак ЗП, Бак Аміачна вода, 

Впускний колектор, Утфелемішалка 

- Control module – Нагрівач, Мішалка, Випускний колектор, Контроль 

ВА (вимірюючи пристрої, вмонтовані на Вакуум-апарат) 

Визначившись з типом перерахованих модулів, побудуємо схему 

технічного забезпечення відділення кристалізації. 
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Рисунок 3.9 – Модель технічного забезпечення відділення кристалізації 

 

На рисунку 3.9 зображена модель технічного забезпечення відповідно до 

стандарту ISA – 88, розглянемо її більш детально. Блок 1 – це відділення 

кристалізації, а саме підприємство можна описати як набір відповідних Process 

Cell, деякі з них незалежні одна від іншої, а деяких пов’язують умови по 

наявності продукту або сировини. Кожна Process Cell складається з набору 

Unit, в ролі якого можуть бути просте обладнання, таке як мотори-редуктори 

з регуляторами, ємності для сировини або продукту в які вбудовані датчики та 
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виконавчі механізми та інше однорідне за своєю структурою обладнання, яке 

ми не можемо розбити на такі самі за значимістю модулі, а лише на менш 

низько-рівневі. Блок 2 – це Equipment module утфелемішалка, яка представляє 

собою ємність з мотором, що приводить в дію лопатки міксеру та датчиком 

рівня продукту.  

Розбиття блоку 2 на модулі представлено на рисунку 3.10. Блок 3 – це 

Unit вакуум-випарний апарат, він складається з набору модулів мішалки (блок 

3.1), нагрівача (блок 3.2), впускного колектору (блок 3.5), ВА контролю (блок 

3.4) та випускного колектору (блок 3.3). Блок 4.1 – бак сиропу, блок 4.2 – бак 

білої патоки, блок 4.3 – бак зеленої патоки, блок 4.4 – бак аміачної води. Більш 

детально Equipment module Бак зображений на рисунку 3.16, де перераховані 

технічні компоненти з яких складаються всі баки сировини.  

 

Equipment module
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Control module
Мотор

Final Control module
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Рисунок 3.10 – Модель технічного забезпечення утфелемішалки 

 

На рисунку 3.10 зображений Equipment module утфелемішалка та його 

компоненти, а саме: Мотор – це Control module, він має вбудований регулятор 

обертів, необхідний для застереження виходу з ладу обмоток двигуна, та 

відповідно вимірювальні прилади які відповідають за керування двигуном у 

безпечному режимі. Датчик рівня – це вимірюючий пристрій, Final Control 

module, він забезпечує систему інформацією про рівень утфелю в 

утфелемішалці.  
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Розглянемо схему мішалки на рисунку 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Модель технічного забезпечення мішалки 

 

Мішалка, блок 3.1 складається з контролеру обертів та мотору – блок 9.1, 

який керується системою, проте має власну систему захисту від 

перевантаження, тому вона  позначена як Control module. Мішалка керується 

системою, і зчитується напруга мотору як показник в’язкості продукту, на 

декількох стадіях напруга двигуна є ключовою умовою переходу на іншу 

стадію. 

Розглянемо більш детально модель технічного забезпечення нагрівача 

на рисунку 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Модель технічного забезпечення нагрівача 
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Рисунок 3.12 демонструє з яких Final Control module складається 

нагрівач (блок 3.2). Нагрівач відповідає за нагрівання та утримання 

температури продукту всередині вакуум-випарного апарату, для цього він 

містить відповідні модулі, а саме: Датчик температури в лінії пари (блок 10.1); 

датчик тиску в лінії пари (блок 10.2); датчик температури у ВА (блок 10.3); 

клапан подачі пари в апарат (блок 10.4); датчик тиску парової сорочки (блок 

10.5). Всі ці виконавчі та вимірювальні пристрої працюють разом в блоці 

нагрівача, та виконують отримані завдання з використанням ПІД – 

регуляторів. 

Розглянемо з яких модулів складається випускний колектор вакуум 

апарату. 
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Рисунок 3.13 – Модель технічного забезпечення випускного колектору 

 

Рисунок 3.13 демонструє з яких компонентів складається Control module 

випускний колектор (блок 3.3), а саме чотири Final Control module: Клапан 

вигрузки (блок 11.1) – необхідний для подачі утфелю з вакуум апарату до 

утфелемішалки в кінці технологічного процесу; клапан збросу пропарки (блок 

11.2) – необхідний для виведення пари та конденсату після очистки; клапан 

утфельного пару (блок 11.3 і блок 11.4) – забезпечує вихід пари зверху апарату. 
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Як бачимо, випускний колектор слугує для керування виведенням продукту та 

пари із вакуум апарату. 
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Рисунок 3.14 – Модель технічного забезпечення модулю ВА контроль 

  

Рисунок 3.14 демонструє з яких елементів складається Control module 

ВА контроль, який слідкує за перебігом процесу у вакуум-випарному апараті, 

а саме п’ять модулів Final Control module: Датчик рівня (блок 12.1) – показує 

наповненість вакуум апарату; Термо-датчик вбудований в аналізатор 

концентрації СР (блок 12.2) та термо-датчик вмонтований у корпус вакуум 

апарату (блок 12.5); Датчик СР (блок 12.3) – датчик концентрації сухих 

речовин, необхідний для керування процесом, визначення точок переходу на 

іншу стадію рецепту – це найдорожчий та найважливіший вимірювальний 

прилад в усьому Process Cell; Датчик тиску (блок 12.4) необхідний для 

керування розрідженням під час процесу випарювання. 

Розглянемо з яких компонентів складається впускний колектор вакуум-

випарного апарату з огляду стандарту ISA – 88. 



68 
 

Equipment module
Впускний колектор

Final Control 
module

Кл-н
Ам.вод.

Final Control 
module

Кл-н
ЗП

Final Control 
module

Кл-н
пар

Final Control 
module

Кл-н
повітря

Final Control 
module

Кл-н затр.

Final Control 
module

Кл-н
пар

Final Control 
module

Кл-н
Сироп

Final Control 
module

Кл-н
Кол-а

Final Control 
module

Кл-н
БП

13.9

13.8

13.7

13.6

13.5

13.4

13.3

13.2

13.1

3.5 Колектор

А1-9б

А1-8б

А1-11б

А1-10б

А1-5ж

А1-14б

А1-13б

А1-12б

А1-5г  

Рисунок 3.15 – Модель технологічного забезпечення впускного колектору 

 

Рисунок 3.15 демонструє склад модулю Equipment module впускного 

колектору, а саме: Клапан пари (блок 13.1) – необхідний для пропарки вакуум 

апарату після варки; Клапан повітря (блок 13.2) – необхідний для скидання 

вакууму; Клапан затравки (блок 13.3) – відповідає за подачу затравки в апарат, 

коли рецепт переходить на етап кристалізації; Клапан пари (блок 13.4) – 

очищає колектор парою; Клапан подачі аміачної води (блок 13.5) – необхідна 

для утримання апарату при необхідних аварійних станах, або коли не 

достатньо рівня сировини необхідної для рецепту; Клапан Зеленої Патоки 

(блок 13.6) – клапан що регулює подачу зеленої патоки до вакуум-випарного 

апарату; Клапан Білої патоки (блок 13.7) – клапан, який регулює подачу білої 

патоки до вакуум-випарного апарату в залежності від рецепту; Клапан подачі 

сиропу (блок 13.8) – клапан, який регулює подачу сиропу до вакуум-випарного 
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апарату в залежності від рецепту; Клапан колектору (блок 13.9) – це клапан, 

який з високою точністю регулює подачу сировини. 

Розглянемо з яких компонентів складаються бак сиропу, бак зеленої та 

білої патоки, бак аміачної води. 
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Рисунок 3.16 – Модель технологічного забезпечення баків 

 

Рисунок 3.16 демонструє чотирьох модулів Equipment module бак 

сиропу (блок 4.1), бак білої патоки (блок 4.2), бак зеленої патоки (блок 4.3), 

бак аміачної води (блок 4.4). Кожен з перерахованих баків має однаковий набір 

виконавчих та вимірюючих модулів Final Control module, а саме: Датчик рівня 

(блок 5.1, 6.1, 7.1, 8.1) – необхідний для виміру рівня наповненості баку; 
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Датчик температури (блок 5.2, 6.2, 7.2, 8.2) – необхідний для виміру 

температури відповідної сировини баків (блок 4.1-4.4); Клапан (блок 5.3, 6.3, 

7.3, 8.3) – необхідні для керування подачею сировини із відповідних баків з 

сировиною. 

Висновок. В даному підрозділі ми розробили та описали моделі 

технічного забезпечення відділення кристалізації у повній відповідності до 

моделей стандарту ISA – 88, цей крок необхідний для утворення логічних 

зв’язків між рецептом, який в свою чергу є набором команд, котрі лише 

опосередковано відносяться до діючого обладнання та безпосередньо 

технічного рівня. В наведеному описі ми вже бачимо ієрархію обладнання, 

його поділ в залежності від функцій які те чи інше обладнання може 

виконувати та в залежності від змісту одиниці технологічного процесу. Одною 

із переваг, на якій мало наголошують є цифрове представлення усіх елементів, 

від найбільш складних Process Cell, які в реальному виробництві можуть 

займати приміщення порівняні зі стадіоном або кінотеатром, до найдрібніших 

виконавчих механізмів, таких як Final Control module представлених 

клапанами, датчиками, помпами та іншим. Більше не потрібно тримати в 

пам’яті або на паперових носіях де який клапан знаходиться, коли він був 

встановлений, коли треба його зняти на обслуговування чи профілактику та 

інші речі пов’язані з експлуатацією апаратури та роботою підприємства. 

Поєднання стандартів Isa – 88 та ISA – 95 дозволяє зберігати данні про все 

обладнання в цифровому вигляді, нагадувати про необхідне обслуговування 

певних вузлів та агрегатів, а у разі виходу із ладу можна замовити нову деталь 

по її номеру в декілька рухів мишкою на операторській станції. 

Як бачимо, опис технологічної моделі не лише необхідність для 

автоматизації системи за ISA – 88 та побудови логічних зв’язків між 

рецептами та обладнанням, а ще багато плюсів які характеризують цифрове 

підприємство. 
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3.5 Розробка моделі взаємодії логічного та технічного рівня за ISA – 88 

 

Стандарт ISA – 88 передбачає розподіл виробничого процесу на 

процедурну та технологічну частину. Процедурну частину можна поділити на 

опис рецепту (рецепт в загальному вигляді) та модель процесу (рецепт який 

посилається на описану технічну модель). Раніше ми розглянули рецепт і 

технічну модель і тепер складемо «повну» схему всіх операцій, які 

виконується на вакуум-випарному апараті для кращого розуміння моделей та 

підходів ISA – 88 та схеми автоматизації цукрового виробництва відповідно 

до перерахованих стандартів.  

Співставлення моделі кристалізації дуже масштабне, тому загальний 

рисунок винесено в додатки, і опишемо детально співставлення процедур в 

процедурній моделі до технологічної моделі та процесової моделі. Для цього 

нам необхідно визначитися з переліком процедур (Procedure). Як було описано 

вище, процедура це певна команда, яка активує один або декілька модулів 

обладнання Unit, які в свою чергу виконують операції (Operation), що 

складаються з фаз (Phase). Виділимо наступні процедури: Набір вакууму; 

Набір продукту; Згущення; Кристалоутворення; Ріст; Розкачка; Уварювання; 

Відвантаження; Пропарка. Більш детально виділені процедури можна 

розглянути у додатках В – И. Штрих пунктиром зображені зв’язки між 

моделями рецептурного виробництва. 

Висновок. Фізична модель ISA – 88 може застосовуватися для 

ієрархічного представлення технологічного обладнання, коли кожна одиниця 

обладнання поділяється на модулі, які в свою чергу складаються із більш 

дрібних модулів. Такий поділ дозволяє структурувати опис виробництва, а 

також слугувати в якості основи для розробки системи кодування етапів 

виробництва. Наявність ієрархічної моделі дозволяє чітко визначити модулі 

програмного забезпечення системи керування і зв’язку між ними і запобігти 

«спагеті ефекту». Модульний підхід до побудови системи керування має 

безліч переваг. Наприклад, система керування одиницею обладнання може 
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бути замінена або модифікована без особливого впливу на інші модулі. 

Достатньо тільки витратити деякий час і зусилля на створення 

структурованого опису і розробку модулів. В подальшому затрати 

амортизуються за рахунок можливостей повторного використання і 

збільшення гнучкості систем керування обладнанням. 

 

3.6 Опис функціонування вакуум-випарного апарату мовою UML  

 

Обрані міжнародні стандарти автоматизації передбачають опис всіх 

елементів сталими мовами та моделями, однією із форм подання опису 

обладнання в стандарті ISA – 95 є моделі мовою UML. Розглянемо перший 

етап моделювання – опис системи мовою UML. Цикл роботи вакуум – апарата 

можна поділити на такі етапи: перший –  готовність апарата; другий – набір 

вакууму; третій – набір продукту; четвертий – згущення; п’ятий – утворення 

кристалів; шостий – ріст кристалів; сьомий – розкачка; восьмий – уварювання; 

дев’ятий – вигрузка утфелю; десятий – пропарка вакуум апарата. 

UML – діаграми це універсальний спосіб опису будь-якого об’єкту, 

основна їх перевага це простота в використанні та в сприйнятті готової моделі 

[26]. Автоматизований процес можна описати максимально точно за 

допомогою таких UML–діаграм: класів, в котрій описуються сутності, їх 

параметри та функції, що характеризують окремі ділянки системи; взаємодії, 

яка описує послідовності виконання окремих перехідних процесів, що в 

цілому дає стислу інформацію про функціонування системи в цілому; стану, 

де описується стани в яких знаходиться система в залежності від встановлених 

умов переходів між станами; діяльності, що демонструє роботу системи крок 

за кроком і умови за яких відбувається технічний процес. 

Діаграма класів (рисунок 3.17) побудована згідно з параметрами системи 

керування вакуум–апаратом, з відповідними змінними та функціями. 
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Рисунок 3.17 – Діаграма класів 

 

Діаграму можна умовно поділити на дві частини, перша – утфельний 

вакуум–аппарат (УВА) і контролер, друга – стани в яких перебуває УВА в 

залежності від стадії виробничого процесу [21]. На апараті встановлені 

датчики, також оператор має можливість вручну відкрити або закрити будь-

який клапан. Оскільки система автоматизована то участь оператора зведена до 

мінімуму. Контролер відслідковує покази датчиків та керує об’єктом за 

допомогою клапанів А1-4 – А1-15. Для цього потрібно мати значення рівня 

продукту (L), вмісту сухих речовин (СВ або похідний від СВ коефіцієнт 

пересичення), інтервалів часу: час кристалізації (Time_Kr), час пропарювання 

(Time_Prop), та інші. 

Діаграма взаємодії (рисунок 3.18) описує взаємодії об’єктів у часі 

відповідно до технологічного процесу. Першим зображується об’єкт ініціатор, 

а саме – оператор, який подає сигнал контролеру взяти керування процесом на 

себе.  
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Рисунок 3.18 – Діаграма взаємодії 

 

Далі контролер керує процесом та інформує оператора про стан системи. 

З права від контролера розташовані стадії роботи УВА з якими відбувається 

взаємодія в певний момент часу. Активні процеси виділяються 

прямокутниками. Керування відбувається за допомогою повідомлень 

(суцільна горизонтальна лінія – повідомлення керування, пунктирна – 

відповідь). Контролер надсилає повідомлення П1-П9 з умовами для виходу із 

активного процесу який при цьому створюється.  

Діаграма стану описує стани в яких знаходиться система в залежності 

від встановлених умов та переходів між ними. Кожен стан відповідає 

визначеним в діаграмі класів об’єктам Part1_Control – Part10_Control, тобто 

станів апарата: Готовність апарата – Пропарка. Перехід між станами 

супроводжується діями на вході в стан або на виході із стану та виконується 

згідно умов виходу із одного стану і переходу в інший. 

 

 

Рисунок 3.19 – Діаграма стану 
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Умови переходів між станами в діаграмі станів, та позначення на 

повідомленнях в діаграмі взаємодії П1-П10 (рисунок 3.19) розшифровуються 

наступним чином: П1 – якщо А1-8б відкритий та решта А1-х закриті; П2 – 

якщо достатньо продукту для набору або за командою оператора; П3 – L ≥ L 

набора; П4 – СВ ≥ СВ затравки (вводу кристалів); П5 – СВ = СВ 2 підкачки та 

минув Time кристалоутворення; П6 – L ≥ L розкачки та  СВ ≥ СВ розкачки; П7 

– L ≥ L max; П8 – СВ ≥ СВ готовності або I мішалки ≥ І мішалки готовності; 

П9 – L ≤ 2%; П10 – T ≥ T пропарки або Time ≥ Time пропарки.  

 

 

Рисунок 3.20 – Діаграма діяльності 

 

Діаграма діяльності призначена для опису змін стану системи в 

залежності від зовнішнього та внутрішнього впливу, спланованого сценарію 

роботи. Кожен стан на діаграмі діяльності відповідає виконанню необхідної в 

даний момент часу дії або послідовності дій, алгоритму функціонування 

автоматизованої системи. Перехід у наступний стан відбувається тільки по 

завершенню всіх команд поточного стану та виконанню умови переходу, які 

записуються біля стрілок.  Так, на рисунку 3.20 клапан сиропу А1-12б 

закриється, тільки після того, як L ≥ L розкачки. Ця діаграма досить схожа на 

алгоритм логічного керування УВА. 
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Математична модель утфельного вакуум–апарата періодичної дії в 

термінах мови UML [26] дозволить нам в майбутньому адаптувати модель 

всього виробництва до правил стандарту ISA – 95. 

 

3.7 Розробка рецептів мовами Procedure Function Charts (PFC) та 

Sequential Function Chart (SFC) 

 
Процедурні функціональні схеми (діаграми) або Procedure Function 

Charts (PFC) – це нотація, призначена для написання програм процедурного 

керування. Тематика процедурного керування досить нова, а нотація PFC 

взагалі розроблюється саме сьогодні, проте вдалося знайти та прийняти в 

роботу модулі і умовні позначення, які дещо схожі на SFC, але мають зовсім 

інший зміст.PFC використовується в тих випадках, коли SFC не може описати 

процес в силу своїх особливостей (описує виключно операції з виробничим 

обладнанням). Операції та SFC блоки програм не можуть бути вистроєними в 

ієрархію, для таких задач використовують мову PFC. З іншого боку програми 

PFC не можуть бути виконавчими, тобто промислові контролери не 

підтримують таку мову, тому нижній рівень ієрархії програм представлений 

мовою SFC (більшість промислових контролерів підтримують дану мову 

програмування). 

Послідовні функціональні схеми (діаграми) або Sequential function chart 

(SFC) — мова програмування стандарту IEC 61131-3, що призначена для 

програмування промислових контролерів. Знайшла широке використання 

у SCADA/HMI пакетах багатьох розробників. 

SFC — це графічна мова, що призначена для написання програм 

послідовного керування технологічним процесом, яка описує процес у формі 

близькій до діаграми станів. Аналогом може слугувати мережа Петрі із 

різнокольоровим маркерами. У кожному стані система виконує дії 

(підпрограми) з певними модифікаторами. Наприклад, модифікатор N вказує 

виконувати, поки стан є активним. 
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Тепер розглянемо алгоритм роботи вакуум-апарату та виділимо окремі 

стадії (рисунок 3.21). Робота починається з порожнього чистого вакуум-

апарату з закритими клапанами, крім клапану скидання вакууму, що є 

початковою точкою відліку роботи системи. Наступна стадія – готовність, на 

цій стадії ми повинні проконтролювати відповідність всіх клапанів завданню, 

та перейти на наступну стадію – набір вакууму. Після набору вакууму до 

заданого розрідження (≈ -80 кПа) апарат повинен набрати продукт (сироп, 

основна сировина для рецепту). Згущення сиропу до необхідної консистенції 

(заданої в рецепті) триває певний час, потім апарат переходить до стадії 

кристалоутворення шляхом введення сировини (затравки) для утворення 

кристалів та їх подальшого росту. Рецепти кристалоутворення та росту 

кристалів виділяються як Control Recipe, основним параметром на цих стадіях 

виробництва є концентрація сухих речовин яка виміряється відповідним 

датчиком. Стадія розхитування присутня в Master Recipe, проте може бути 

відсутня в Control Recipe залежно від наявних об’ємів білої та зеленої патоки, 

а також від обраного рецепту із рисунку 3.22. Далі слідує процедура 

уварювання, після того як показних СР(сухих речовин) досяг позначки 

зазначеної в рецепті, апарат відвантажує готовий утфель, який подається на 

наступний технологічний етап виробництва цукру. Після цього апарат 

пропарюється та знову готовий до наступного циклу, тобто наступного 

рецепту. 

 

Початок

Порожній

Готовність

Набір вакууму

Набір продукту

Згущення

Кристалоутворення

Ріст

УварюванняВідвантаженняПропарка

Розкачка

Кінець

 

Рисунок 3.21 – Алгоритм роботи вакуум-випарного апарату 
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Розглянемо рецепт приготування утфелю у вакуум-випарному апараті 

ємністю 25 м  більш детально. Таблиця 1 описує рецептуру виробництва, а 

саме Master Recipe. Фаза готовність необхідна для перевірки положень 

клапанів та роботи датчиків. Далі слідує Набір вакууму до розрідження 

приблизно -80 кПа. Після цього згідно рецептури система набирає 27% рівня 

сиропу у вакуум-апарат. Одночасно з цим починається нагрівання та контроль 

температури в апараті, параметр температури та тиску система утримує 

регуляторами на заданому рівні протягом етапів Набір продукту – 

Уварювання. Далі в рецепті вказано Згущення, під час якого ми доводимо 

частку сухих речовин в сиропі до 81%. Коли концентрація СР досягла 

передбаченого для утворення кристалів рівня, починається стадія 

Кристалоутворення, необхідно додати порцію затравки (залежить від об’єму 

апарату) для утворення кристалів в вакуум-апараті. Новоутворені кристали 

повинні вирости, стадія Росту, по мірі википання води рецептом передбачено 

додати сиропу до 80% рівня апарату. Якщо під час стадії Ріст у збірнику 

вакуум-апарату не вистачає сиропу можна замість сиропу додавати воду, 

чекаючи доки не набереться достатній об’єм сиропу. Якщо установка тільки 

почала роботу або ж з інших причин відсутня біла та зелена патоки в 

необхідному об’ємі щоб доповнити апарат до 95%, то стадія Розкачка 

пропускається. Таким чином вихід готового продукту з рецепту без патоки 

буде менший ніж з рецепту з патокою. Щоб отримати фінальний готовий 

утфель необхідна фаза уварювання під час якої контролюється СР. Коли 

утфель готовий, тобто масова частка сухих речовин дорівнює 92%, 

починається Відвантаження яке триває деякий час доки рівень у вакуум 

апараті не досягне 0%. Порожній апарат пропарюється доки температура не 

досягне позначки в 110 ℃, тепер апарат готовий до нового рецепту. 

Таким чином відбувається рецептурне виробництво утфелю у вакуум-

випарному апараті в залежності від наявності патоки та кількості сиропу на 

виробництві [21]. 
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Існує два продукти, що виробляться однаковими вакуум-апаратами: А - 

продукт – це цукор пісок який надходить до споживачів, в його виробництві 

наявні 3 рецепти; В – продукт – це утфель другого продукту, в результаті 

маємо дрібні кристали цукру, який не відповідає споживчим нормам, тому 

його розчиняють у воді або сиропі і знову подають на переробку. Ієрархія 

рецептів зображена на рисунку 3.22. 

 

1.1 1.2

1.3

Майстер - Рецепт

А – Продукт

Сироп Сироп+БП+ЗП

1.0

В - Продукт

1.5

Сироп + БП

1.4 1.6

Зелена Патока
Зелена Патока + 

Біла Патока

1.7

 

Рисунок 3.22 – Рецепти виробництва утфелю 

 

На рисунку 3.22 відображені майстер - рецепт (блок 1.0), це незмінний 

рецепт роботи програми керування устаткуванням для кожного модуля 

незалежно, та об’єднати в єдину систему.  

Товарний цукор виробляється за рецептурою А – Продукту (блок 1.1), 

для реалізації якого нам знадобиться програма майстер рецепту, яка 

задовольняє всім потребам трьох рецептів що входять до А – рецептури, а у 

випадку з блоком 1.3 модуль розхитування буде надлишковим, тому його 

можна виключити з рецепту. Блок 1.4 – це рецептура варки за алгоритмом 

майстер – рецепту з додаванням на стадії розхитування Білої патоки. 

Аналогічно блок 1.5 на стадії розхитування додаємо Білу та Зелену патоку. На 

якість продукту додавання патоки не впливає, тому рішення про роботу за тим 

чи іншим рецептом в межах А – рецептури приймає технолог виробництва 

залежно від наявності патоки. В результаті варки за А – рецептурою 

отримуємо утфель першого продукту 
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Технічний цукор виробляється за рецептурою В – продукту. Результатом 

варки за рецептом 1.2 буде утфель другого продукту. Основний рецепт 

отримання такого утфелю це використання замість сиропу зеленої патоки як 

показано в блоці 1.6. Якщо технолог вирішує що необхідно додати білу патоку, 

то використовується рецептура з блоку 1.7. Таким чином залежно від 

наявності паток та потреб виробництва у технічному цукрі технолог обирає 

рецепт 1.6 або 1.7. 

 
Таблиця 3.1 – Майстер - рецепт утфелю у вигляді таблиці 

Номер Фаза 
Параметри фази 

Інгредієнт Показник Інші параметри 

1 Готовність - - - 

2 Набір вакууму Розрідження ≈ -80 кПа - 

3 Набір продукту Сироп 
27% Рівня 

апарату 
- 

4 Згущення Сироп 81 СР - 

5 
Кристалоутвор

ення 
Затравка 12 мл - 

6 Ріст Сироп 
80% Рівня 

апарату 

Утримання на 

воді 

7 Розкачка 
Біла та/або 

зелена патока 

95% Рівня 

апарату 

За наявністю 

патоки 

8 Уварювання - 92 СР - 

9 Відвантаження - 
0% Рівня 

апарату 
- 

10 Пропарка Пара 110 ℃ - 

 

Відповідно до наведеної вище інформації про рецепт (таблиця 3.1), 

зобразимо майстер рецепт мовою PFC [8]. Саме мова PFC була обрана базовою 

у якості засобу опису рецептів у рецептурному виробництві за стандартом ISA 



81 
 
– 88, тому що вона дозволяє масштабувати процедури, об’єднувати їх в модулі, 

і при цьому бути не менш інформативною для розуміння алгоритму ніж мова 

SFC [29]. 

 

-80 кПа

81 СР та 27% Рівня апарату

СР та 12 мл затравки

80% Рівня ВА

92 СР

0% Рівня ВА

t = 110 °C

Набір 
вакууму

Набір 
продукту

Згущення

Кристало-
утворення

Ріст Розкачка

Уварювання

Відвантаже
ння

Пропарка

95% Рівня ВА

 

Рисунок 3.23 – Майстер рецепт мовою PFC 

 

Розглянемо майстер рецепт описаний мовою PFC на рисунку 3.23. 

Першим етапом роботи такої комірки виробництва як кристалізація є Набір 

вакууму у вакуум-випарний апарат. Коли тиск всередині вакуум-випарного 

апарату досягне -80 кПа, система переходить до одночасного виконання двох 

етапів рецепту, а саме: Набір продукту – подача сиропу у вакуум-випарний 
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апарат; Згущення – випарювання води із сиропу під впливом парового 

нагрівача, необхідне для збільшення концентрації Сухих Речовин (СР). 

Умовою переходу до наступного етапу рецепту є рівень вакуум-випарного 

апарату рівний або більше 27% та концентрація сухих речовин на рівні 81%.  

Наступним етапом являється Кристалізація – при необхідних умовах у 

вакуум-випарний апарат подається затравка – подроблені кристали цукру, які 

стануть в подальшому процесі роботи повноцінними кристалами цукру. Після 

того як була введена затравка та рівень сухих речовин перебуває в допустимій 

зоні, рецепт передбачає перехід до наступних двох етапів, які можуть 

виконуватись одночасно, а саме: Ріст – ріст кристалів цукру навколо затравки 

за рахунок подачі порцій сиропу та випарювання води; Розкачка 

(Опціонально) – процедура схожа на ріст, але замість сиропу подається 

вторинні продукти: Біла патока та Зелена патока. Процедура росту 

закінчується по досягненню 80% рівня вакуум апарату, а процедура розкачки 

– коли рівень вакуум-випарного апарату досяг значення 95%. Наступна 

процедура відповідно до рецепту – це Уварювання – зменшення кількості 

сиропу та міжкристальної речовини в утфелі, доведення його до готовності під 

дією розрідження та нагрівання. Процедура завершується по досягненню 

концентрації сухих речовин 92. На даному етапі утфель вважається готовим, 

тому ми можемо вивантажувати утфель, тобто починається процедура 

Відвантаження – необхідно вирівняти тиск та вивантажити вакуум-випарний 

апарат. Процедура вивантаження контролюється датчиком рівню, а коли 

рівень досягає низького значення, вмикається таймер вивантаження. Потім 

вакуум-випарний апарат очищається парою – процедура Пропарка. У вакуум 

апарат подається пара, вона змиває залишки, які стікають по клану збросу 

пропарки. Після цього апарат готовий до нового рецепту, до виробництва 

нової партії. 

Представлений в попередньому розділі майстер рецепт варки утфелю 

описаний мовою PFC складається з блоків вищого рівня, більшість з них в 

своїй роботі потребують декілька модулів обладнання. Таке представлення 
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необхідне для опису рецепту, щоб він був не перевантажений інформацію про 

процес, алгоритми та детальні маніпуляції над сировиною. Проте нам 

необхідно описати процес більш детально, щоб розглянути як саме 

впроваджуються основні підходи стандарту ISA – 88 у цукровому 

виробництві, тому у цьому розділі ми розглянемо блоки майстер рецепту 

більш детально. Реалізація блоків майстер рецепту також описана мовою PFC. 

 

Тиск <= - 80 кПа

Відкр. 
Клап. Утф. 

пари

ПІД рег. 
тиску

Набір 
вакууму

А1-15б

А1-7б

Відкр. 
Клап. Утф. 

пари

Закр. Клап. 
Утф. пари

А1-15б

А1-7б

 

Рисунок 3.24 – алгоритм набору вакууму 

 

Розглянемо рисунок 3.24 – алгоритм набору вакууму більш детально. 

Початок роботи вакуум-випарного апарату – це набір вакууму, вакуум буде 

підтримуватись протягом всієї роботи вакуум-випарного апарату. Для цього 

нам необхідно Відкрити клапан утфельної пари великого діаметру, та відкрити 

клапан утфельної пари меншого діаметру – саме цим клапаном буде в 

подальшому підтримуватись стабільний рівень розрідження. По досягненню 

розрідження (тиск <= -80 кПа) ми закриваємо великий клапан утфельної пари 

та переходимо до ПІД регулювання клапану утфельного тиску меншого 

діаметру. Кольором виділено позначення елемента на функціональній схемі. 
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Рисунок 3.25 – алгоритм набору продукту мовою PFC 

 

На рисунку 3.25 зображений алгоритм процедури Набір продукту в 

більш детальному представленні для формування алгоритму керування на базі 

рецепту. Процедура починається з перевірки рівню сиропу у баку Сироп, якщо 

рівень більше за 10% то перевіряємо рівень у вакуум-випраному апараті: коли 

рівень стає більшим за 2% ми включаємо мішалку та регулюємо її оберти; як 

тільки рівень наповненості апарату сягнув 20% ми починаємо нагрівати сироп 

за допомогою пари, тобто даємо завдання на ПІД регулятор пари. Наступним 

кроком ми керуємо клапаном впускного колектору по якому подається сироп 

у вакуум-випарний апарат. Далі повторюємо вище описані дії, поки рівень 

наповненості вакуум-випарного апарату не сягне 30%, після чого система 

керування завершить процедуру набору продукту та перейде до іншої, згідно 

з рецептом керування процедурним виробництвом. 
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Рисунок 3.26 – алгоритм згущення мовою PFC 

 

Розглянемо процедуру Згущення, зображену на рисунку 3.26 більш 

детально. Згущення необхідно для підготовки сиропу до введення затравки та 

процедури кристалоутворення. Якщо ввести пудру  із кристалів (затравку) у 

сироп то вона просто розчиниться. Процедура починається з перевірки рівню 

сиропу у баку Сироп, якщо він більший за 10%, то далі перевіряється рівень у 

вакуум-випарному апараті та регулюється за допомогою ПІД регулятору 

клапану колектору. Коли значення рівню перевищило 35% починається 

згущення ПІД регулятором пари при підтримці рівню у вакуум апараті на 

позначці 35%. Подача пари та сиропу закривається, коли значення рівня сухих 

речовин у вакуум апараті досягає 81. Тепер апарат готовий до переходу на 

процедуру кристалоутворення. 
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Рисунок 3.27 – алгоритм кристалоутворення мовою PFC 

 

Розглянемо процедуру кристалоутворення, зображену на рисунку 3.27 

більш детально. На даній стадії процесу відбувається перехід від сиропу до 

утфелю шляхом введення затравки. Починаємо з перевірки рівню сиропу у 

баку Сироп, коли перевірка закінчилась, перевіряємо рівень у вакуум-апараті 

та вводимо затравку (дрібна пудра із приготовленого раніше цукру) – це 

необхідно для утворення центру росту кристалів. Після цього одночасно 

починається регулювання температури за допомогою ПІД регулятора клапана 

пари, регуляція рівню продукту у вакуум апараті за допомогою ПІД 

регулятора клапану впускного колектору та регулювання обертів мішалки. 

При цьому, при досягненні концентрації сухих речовин рівній позначці 85 ми 

закриваємо подачу сиропу та пари, а система керування переходить на 

наступну процедуру. 
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Рисунок 3.28 – алгоритм росту кристалів мовою PFC 

 

Розглянемо процедуру росту кристалів, зображену на рисунку 3.28 

більш детально. Дана стадія процесу характерна подачею сиропу та 

нагрівання, що забезпечує сталий і рівномірний ріст кристалів цукру. 

Необхідно щоб між кристалами було достатньо сиропу, щоб цукри осідали на 

кристалах, а зайва «пуста» волога випарювалась. Спочатку перевіряємо рівень 

сиропу у баку Сироп, потім рівень продукту у вакуум-випарному апараті. 

Після цього одночасно починається регулювання температури за допомогою 

ПІД регулятора клапана пари, регуляція рівню продукту у вакуум апараті за 

допомогою ПІД регулятора клапану впускного колектору та регулювання 

обертів мішалки. Коли рівень продукту у вакуум-випарному апараті досягає 

80% завершується процедура росту, закриваються клапани подачі пари та 

сиропу, а система керування переходить на наступну процедуру згідно з 

описаним майстер рецептом. 
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Рисунок 3.29 – алгоритм розкачки мовою PFC 

 

Процедура розкачки, описана на рисунку 3.29 не є обов’язковою у 

технологічному процесі виробництва утфелю, проте її використання дозволяє 

збільшити вихід цукру з цукрового буряку, тому дана процедура завжди 

використовується на всіх виробництвах для збільшення продуктивності, 

прибутку та мінімізації витрат. На першому етапі процедури ми перевіряємо 

рівень обраної сировини у відповідному баці. Це може бути Біла та/або Зелена 

патока. Після цього одночасно починається регулювання температури за 

допомогою ПІД регулятора клапана пари, регуляція рівню продукту у вакуум 

апараті за допомогою ПІД регулятора клапану впускного колектору і клапану 

Білої та/або Зеленої патоки (в залежності від обраної сировини) та 

регулювання обертів мішалки. Коли рівень продукту у вакуум-випарному 

апараті досягає 95% завершується процедура розкачки, закриваються клапани 

подачі пари та сиропу, а система керування переходить на наступну процедуру 

згідно з описаним майстер рецептом. 
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Рисунок 3.30 – алгоритм уварювання мовою PFC 

 

Процедура уварювання, зображена на рисунку 3.30 необхідна для 

фінального приготування утфелю, а саме – випарювання зайвої 

міжкристальної речовини. Розглянемо алгоритм більш детально. На початку 

процедури уварювання дається завдання на ПІД регулятор клапану пари та на 

регулятор мішалки, коли рівень концентрації сухих речовин сягає 92 або струм 

мішалки досягає 70 А, утфель вважається готовим. Алгоритм закриває клапан 

пари, вимикає мішалку, закриває клапани утфельного пару (клапани створення 

розрідження) та відкриває клапан тиску (клапан подачі повітря), тобто 

нормалізує тиск в кінці, перед наступною процедурою. Коли тиск стає 

більшим за -20 кПа процедура уварювання закінчується, а система керування 

виробництвом переходить до виконання наступної процедури – вивантаження. 
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Відкр. кл-н 
відвантаження

А1-16б

Рівень < 3%

Таймер

Рівень < 75%

Рівень в 
утфелемішалці

УМ

 

Рисунок 3.31 – алгоритм відвантаження мовою PFC 

 

Процедура відвантаження (рисунок 3.31) – дуже проста, її мета – 

вивантажити утфель із вакуум-випарного апарату до утфелемішалки. 

Спочатку система керування відкриває клапан відвантаження, далі слідкує за 

рівнем продукту у вакуум апараті, коли рівень стає меншим за 3% вмикається 

таймер, адже на таких низьких показниках важко відслідкувати завершення 

процесу. По завершенню таймеру, система керування переходить на наступну 

процедуру – пропарка. 
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Закр. Кл-н 
повітря

Таймер

Пропарка

А1-16б

А1-8б

Закр. Кл-н 
Вивантаже-

ння

Відкр. Кл-
н. Пари

А1-9б

Закр. Кл-н 
Пари

А1-8бВідкр. Кл-
н. повітря

А1-9б

Відкр. Кл-
н. Сброс 

Проп.

А1-17б

 

Рисунок 3.32 – алгоритм пропарки мовою PFC 

 

Процедура пропарки (рисунок 3.32) необхідна для очищення вакуум-

випарного апарату після варки. Спочатку система керування повинна закрити 

клапан вивантаження, потім закрити клапан тиску (повітря), відкрити клапан 

пари, через який пара подається всередину апарату. Далі запускається таймер 

пропарки. Після кінцю таймеру закривається клапан пропарки (клапан пари), 

відкривається клапан повітря та відкривається клапан збросу пропарки. В кінці 

цієї процедури вакуум-випарний апарат чистий та готовий до нового рецепту. 

Скористаємося мовою програмування Sequential Function Charts (SFC) 

визначеною в IEC 61131-3 [30] для визначення рецепту приготування утфелю 

у вакуум-випарному апараті. SFC отримала широке визнання в обробній 

промисловості і стала розповсюдженим засобом для визначення умовної 

логіки, саме цього не вистачає в таблиці і діаграмі. Відзначимо, що багато хто 
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з розробників рецептурних систем ("batch systems") [31] використовують SFC 

як засіб для опису процедури. Приклад процедури приготування утфелю за 

рецептом 1.4 в форматі SFC показано на рисунку 3.33. 

 

Набір 
вакууму

Набір продукту Згущення

Кристалоутвор
ення

Ріст Розкачка

Уварювання

Відвантаження

Пропарка

Пуск

-80 кПа

81 СР & 27% Рівня 
апарату

92 СР

0% Рівень 
апарату

t˚- 110 С

СР & 12 мл 
Затравки

Тиск

-

Рівень

Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚С 

Затравка

СР, Вакуум, t˚С 

Рівень Сиропу

СР, Вакуум, t˚С 

Рівень Білої Патоки

СР, Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚ С

Рівень апарату

-

t˚ С

-

Готовність

80% Рівня 
апарату

95% Рівня 
апарату

 

Рисунок 3.33 – Рецепт приготування утфелю за рецептурою 1.4 мовою 

SFC 
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Тепер врахувавши всі можливі рецепти та їх відмінності складемо 

майстер рецепт, рисунок 3.34. 

 

Набір вакууму

Набір 
продукту Згущення

Кристалоутво
рення

Ріст Розкачка

Уварювання

Відвантаженн
я

Пропарка

Пуск

-80 кПа

81 СР & 27% Рівня апарату

92 СР

0% Рівень апарату

t˚= 110 С

СР & 12 мл Затравки

Готовність

80% Рівня апарату 95% Рівня апарату

Тиск

-

Рівень Сиропу

Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚С 

Затравка

СР, Вакуум, t˚С 

Рівень Білої Патоки

СР, Вакуум, t˚С 

Тиск

СР, Вакуум, t˚С 

СР

Вакуум, t˚ С

Рівень апарату

-

t˚ С

-

*1.3 – Сироп
*1.6 – Зелена патока *1.4

Розкачка

95% Рівня апарату

Рівень БП та ЗП

СР, Вакуум, t˚С 

*1.5;*1.7

*1.3;*1.4; *1 .5

Набір 
продукту

Рівень Зеленої Патоки

Вакуум, t˚С 

*1.6;*1.7

 

Рисунок 3.34 – Майстер рецепт виробництва утфелю мовою SFC 

 

Як бачимо з рисунку 3.34 в даному рецепті передбачені фази які можуть 

виконуватися одночасно. Зірочкою позначені блоки які включаються до 

рецептів з відповідними номерами з рисунку 3.22. Також відображені можливі 

режими набору продукту та режими розкачки що належать до Master Recipe, 

проте можуть бути відсутні або спеціалізовані в Control Recipe залежно від 

наявності патоки та обраного рецепту виробництва продукту. 
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Таким чином, ознайомившись з Майстер-рецептом, алгоритмом роботи 

вакуум-випарним апаратом періодичної дії, можна перейти до розгляду цієї 

системи з оглядом на попередньо-описані принципи стандарту ISA-88, також 

назвемо наявні переваги в порівнянні з класичним підходом до автоматики, і 

підіб’ємо підсумки. 

Наведена схема яскраво демонструє переваги модульного та 

рецептурного підходу за стандартом ISA-88, що дозволяє нам уніфікувати 

вакуум-апарати не залежно від того за яким рецептом вони працюють, перший 

чи другий продукт виробляють. В свою чергу уніфікація дозволяє розробити 

один раз модулі керування процесом, об’єднати їх в алгоритм, пов’язати з 

рецептом, та отримати гнучкий програмний продукт. Очевидно, що 

розробивши один раз таку програму можна масштабувати відділення Вакуум-

апаратів з одного апарату до десятка, чи навіть більше, все залежить від 

потужності контролера, мережі та бюджету [32]. В той же час немає 

необхідності розробляти нову програму кожен раз, персоналу не треба 

проходити навчання, а технічні спеціалісти підтримки вже знайомі з 

системою. 

 

3.8 Розрахунок KPI досліджуваних методів проектування 

 

Для роботи підприємства визначені ключові параметри KPI [1]: 

- Керування собівартості продукції; 

- Контроль ефективності праці; 

- Боротьба з браком. 

Ми розглядаємо побудову автоматизованої системи, тож базові KPI які 

відносяться до експлуатації виробництва не задовольняють нашим вимогам. 

Розробимо власні KPI для створення на впровадження системи зі сторони 

інтегратора та власне підприємства. 
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Інтегратори зацікавленні в максимальній ефективності за наступними 

KPI: 

- Час розробки системи 

- Витрати людино-годин (економія коштів та часу) 

- Модульність (розбиття задач, чи може одна команда розробників 

працювати над парою проектів одночасно) 

- Ризики помилки або браку 

- Бюджет розробки 

- Бюджет впровадження 

- Бюджет підтримки 

В свою чергу власники підприємства при оновленні систем управління, 

або ж побудові нових потужностей зацікавлені в наступних KPI: 

- Час розробки системи 

- Час впровадження системи (Простій підприємства) 

- Час пуску та налаштування (Низька продуктивність роботи під час 

даної ітерації) 

- Витрати на впровадження системи (Вартість розробки, 

впровадження, навчання персоналу, підтримка роботи системи) 

- Ризики поломки 

- Вартість і можливість гарячої заміни компонентів 

Таким чином, ми визначили основні KPI для інтеграторів та для 

власників виробництв, це дозволить нам порівняти ефективність стандартного 

підходу до автоматизації, та побудови автоматизованої системи на базі 

стандарту ISA – 88. Для цього складемо таблицю 3.2 з порівнянням 

ключових показників KPI даних двох різних підходів до автоматизації 
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Таблиця 3.2 – KPI інтеграторів 

KPI Стандартний підхід ISA - 88 

Час розробки системи  100%  25-125% 

Витрати людино-годин  100%  25-110% 

Модульність  25%  25-100% 

Ризики помилки або браку  100%  0-50% 

Бюджет розробки  100%  25-125% 

Бюджет впровадження  100%  50-100% 

Бюджет підтримки  100%  25-50% 

 

Оскільки система побудована за стандартом ISA – 88 модульна, то на 

розробку першої системи програмісти потребують більше часу ніж в 

класичному підході, проте кожна наступна подібна система використовує 

уніфіковані блоки та каркас програми керування, тому при частих 

замовленнях автоматизованих систем одного типу інтегратори мають досить 

значну економію в часі розробки системи, витратах людино-годин. Також це 

стосується бюджету розробки.  

Модульність програми дозволяє завантажувати програмістів декількома 

проектами в разі потреби, а інтегратор може братись за декілька проектів 

одночасно. Оскільки за стандартним підходом кожна програма індивідуальна, 

то ризики помилки або браку можуть бути в кожному проекті в 

непередбачуваних кількостях.  

Програма побудована модульною, легше перевіряється на брак, менша 

вірогідність виникнення помилок та браку, менший час потрібно затратити на 

виправлення помилки, в той час як при стандартному підході може бути 

випадок коли необхідно почати все з нуля. Бюджет впровадження також може 

бути меншим в разі, коли інтегратор вже співпрацював з замовником та 

персонал вже знайомий з модулями, це ж стосується і підтримки. Переваги для 

власників виробництв розглянемо в таблиці 3.3 
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Таблиця 3.3 – KPI власників виробництв 

KPI Стандартний підхід ISA - 88 

Час розробки системи  100%  25-125% 

Час впровадження системи  100%  50-100% 

Час пуску та налаштування  100%  50-70% 

Витрати на впровадження системи  100%  50-100% 

Ризики поломки  100%  50-70% 

Вартість і можливість гарячої заміни 

компонентів  
100%  50-70% 

 

Час розробки системи описаний вище, це залежить від інтегратора, 

проте модульність дозволяє краще керувати розробкою системи, та замовник 

отримає готову систему раніше. Якщо замовник вже знайомий з продуктами 

інтегратора, то впровадження модулів може скоротити вдвоє час 

впровадження, а це значить зменшити в два рази збитки від простою 

підприємства.  

Оскільки модульна система діагностується та налаштовується легше, 

більш гнучка, то час необхідний на пуск та налаштування також зменшується, 

що позитивно впливає на не збитковість виробництва. Витрати на 

впровадження системи можуть бути менші при модульному підході, бо 

інтегратору така система дешевше, і він може зробити значну знижку. Проте 

це не працює при першій розробці нової системи.  

Ризики помилки в розподіленій системі менші, проте існують. Модульна 

система більш зрозуміла та комфортна для діагностики та підтримки 

технічним персоналом підприємства, також інтегратор може поставити 

дорогий модуль, якого немає в пулі гарячої заміни швидше. Тож переваги у 

вартості та можливості гарячої заміни очевидні. Таким чином, наведені KPI 

демонструють перевагу розробки системи за ISA – 88 як для інтеграторів так і 

для власників виробництв.  
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4 СТАРТАП ПРОЕКТ “Idustrial IoT ланцюга поставок” ТА ЙОГО 

РЕАЛІЗАЦІЯ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

4.1 Опис ідеї проекту 

 

Розвиток науково-технічного прогресу набув небувалої потужності, 

цифрові технології дозволяють людству освоювати хмарні обчислення для 

наукових цілей, сервіси збереження, обробки та передачі даних для цілей 

бізнесу та розваг. Засобами виробництва стали смартфони, які може дозволити 

собі майже кожен та з його допомогою заробляти гроші в різних формах 

(фріланс, відеоблогінг, реклама, репетиторство та багато іншого). Такий стан 

речей повністю змінює і підходи до впровадження нових продуктів шляхом 

розробки стартапів, проектів на Kickstarter, або ж просто DIY проектів 

викладених у мережу [33]. 

Індустрія промислового виробництва не тримає руку на пульсі сучасних 

тенденцій і технологій, тому таким важливим для розробки стартапу розуміти 

потреби підприємств та володіти сучасними технологіями. На мою думку 

індустрія IoT – це перший претендент на інтеграцію до промислових систем 

керування [34]. Інтернет речей привабливий перш за все низькою вартістю, 

простотою монтажу та широким спектром задач які він здатен виконувати.  

Автоматизовані підприємства вже мають системи керування та спостереження 

за обладнанням, тому розглядати інтеграцію IoT в рівень SCADA систем, 

напроти рівень MES та ERP досить привабливий. Ідея впровадження IoT в 

промисловому керуванні переросла в публікацію [27] «IoT В 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА», де я розглянув 

можливість використання модулів GPS із доступом в інтернет на вантажівках 

з сировиною та продукцією. На мою думку, така імплементація IoT в ланцюги 

поставок (supply chain) [35] може бути цікавою для більшості виробників. 

 

Система відслідковування машин дозволить зменшити час очікування 

машин в чергах, мінімізувати дефіцит товару на поличках магазинів, вчасно 
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готувати складські приміщення та керувати продуктивністю підприємства в 

цілому. 

Опис ідеї стартап-проекту наведено в таблиці 4.1 

 

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 
Вигоди для користувача 

IoT в 

ланцюгах 

поставки 

підприємства 

1. Менеджмент 

складських 

приміщень 

1. Актуальна інформація 

завантаженості. 

2. Зменшення навантаження на 

персонал. 

3. Мінімізація простоїв складу. 

4. Планування об’ємів. 

2. Відслідковування 

потоків сировини 

1. Актуальна інформація про об’єми 

та час поставок. 

2. Менеджмент потоку машин. 

3. Вчасна зміна виробничого плану. 

3. Підтримка 

ланцюга поставок 

1. Підтримка водіїв у 

незапланованих випадках. 

2. Організація черги вивантаження 

та завантаження. 

 

Далі проведемо Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 

(чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із 

пропозиціями конкурентів (таблиця 4.2).  В таблиці W – слабка сторона, N – 

нейтральна сторона, S – сильна сторона. 
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Таблиця 4.2 – Визначення характеристик ідеї проекту 

№  

п/

п 

Техніко-економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари/концепції конкурентів 

(потенційні) 
W N S 

Мій  

проект 
MapOn LookOut SAP 

1 
Вартість 

впровадження 

250000 

грн. 

400000 

грн. 

500000 

грн. 

100000

00 грн 
+ - - 

2 
Вартість 

обслуговування 

50 тис. 

грн/ 

місяць 

50 тис. 

грн/ 

місяць 

80 тис. 

грн/ 

місяць 

300 

тис. 

грн/ 

місяць 

- + - 

3 
Швидкість 

передачі даних 

До 512 

Кбіт/с 

До 1 

Мбіт/с 

До 1 

Мбіт/с 

1-2 

Мбіт/с 
- - + 

4 Завадостійкість 
Вище 

середн. 

Вище 

середн. 

Вище 

середн. 
Висока - + - 

5 Підтримка GPS Є Є Є 
Є 

 
- - + 

6 
Можливість 

голосового зв’язку 
Немає Немає Є 

Є 

 
- - + 

7 Затримка передачі 0.3-0.4 с 0.3 с 0.2 с 0.2 с - + - 

8 
Доступ до мережі 

Інтернет 
Є Є Є Є - + - 

9 Розмір антени Мала Мала Мала Мала - + - 

10 

Можливість 

встановлення на 

транспортних 

засобах 

Є Є Є Є - + - 
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Продовження таблиці 4.2 

№  

п/

п 

Техніко-економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари/концепції конкурентів 

(потенційні) 
W N S 

Мій  

проект 
MapOn LookOut SAP 

11 
Передача даних 

про вантаж 
Вага і тип 

Вага і 

тип 

Вага, 

тип і 

стан 

Вага, 

тип, 

стан, 

призна

чення 

- - + 

12 

Можливість 

інтеграції з іншими 

системами 

керування 

Передбач

ена 

Не 

передб

ачена 

Можлив

а 

Вбудо

вана у 

власну 

систем

у 

- + - 

13 

Підтримка 

планування 

виробництвом 

Передбач

ена 

Відсут

ня 

Відсутн

я 

Вбудо

вана у 

власну 

систем

у 

- + - 

14 Легкість освоєння Сер. Сер. Сер. 

Важка 

і 

дорога. 

- + - 

15 

Наявність 

методичних 

вказівок для 

використання 

В 

розробці 

Для 

виробн

ицтва 

немає 

Для 

виробни

цтва 

немає 

Є 

навчан

ня 

персон

алу 

- + - 
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Продовження таблиці 4.2 

№  

п/

п 

Техніко-економічні 

характеристики 

ідеї 

Товари/концепції конкурентів 

(потенційні) 
W N S 

Мій  

проект 
MapOn LookOut SAP 

16 

Автоматична 

обробка заявки на 

сервіс 

Є Є Є Є - + - 

17 

Наявність служби 

технічної 

підтримки 

Є, на 

стороні 

підприєм

ства 

Є, на 

стороні 

підпри

ємства 

Є, на 

стороні 

підприє

мства 

Є, на с

тороні 

підпри

ємства 

- + - 

18 
Формат даних для 

користувача 

Id пр-ду, 

id тр-ту, 

id водія, 

тип вант., 

коорд., 

паливо, 

витрата 

палива, 

вага, час 

приб., час 

дороги, 

затримка, 

НС, коме

нтар воді

я, дані си

стеми. 

Id пр-

ду, id 

тр-ту, 

id водія

,тип ва

нт., коо

рд., пал

иво,ваг

а, час 

приб., 

час дор

оги, зат

римка, 

НС, ко

ментар 

водія. 

Id пр-

ду, id 

тр-ту, 

id вод

ія, тип 

вант., 

коорд. 

палив

о,  вит

рата 

палив

а, вага 

Id пр-ду, 

id тр-ту, 

id водія, 

тип вант., 

коорд., 

паливо, 

витрата 

палива, 

вага, час 

приб., ча

с дороги, 

затримка, 

НС, коме

нтар воді

я, дані 

для систе

ми. 

- + - 
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Очевидно, що проект має достатньо сильних сторін порівняно з 

пропозиціями потенційних конкурентів. Основний конкурент має більш 

розвинену систему, проте вона надзвичайно дорога, та не може працювати 

окремим модулем. 

 

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Проведемо аналіз технологічної здійсненності проект, оцінивши 

необхідні для реалізації проекту технології (таблиця 4.3).  

 

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея 

проекту 
Технології її реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 

Реалізація 

приладу 

IoT 

ESP 8266 + набір модулів 
Потрібно 

розробити 
Доступні 

2 ATTI GPS Asset Tracking Наявні 
Середньо 

доступні 

3 Blackberry Radar Наявні Доступні 

4 GPS Insight Tracking Devices Наявні 
Важко 

доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Blackberry Radar 
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Продовження таблиці 4.3 

№ 

п/п 

Ідея 

проекту 
Технології її реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

5 

Реалізація 

серверу 

ПК із встановленим 

програмним забезпеченням 

Треба 

розробити 
Доступні 

6 Сервер з підтримкою OPC Наявні 
Середньо 

доступні 

7 Система SAP Наявні 
Низько 

доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Сервер з підтримкою OPC 

8 

Реалізація 

системи 

керування 

Власна розробка системи 

аналізу та збереження даних 

Треба 

розробити 
Доступні 

9 

 

SAP Наявні 
Низько 

доступні 

10 
Веб-платформа виробника IoT 

приладу 
Наявні 

Середньо 

доступні 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Власна розробка системи 

аналізу та збереження даних 

 

Оскільки для кожної з основних ідей проекту наявні доступні технології, 

то можна стверджувати про повну технологічну здійсненність проекту. 

Реалізація системи керування хоч і не наявна, проте її розробка не буде 

проблемою, адже існують патерни та готові рішення з відкритим кодом. 
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4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску проекту 

 

Проведемо визначення ринкових можливостей, які можна використати 

під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 

перешкодити реалізації проекту. Це дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 

клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Спочатку проведемо аналіз попиту, а саме: наявність попиту, обсяг, 

динаміка розвитку ринку (таблиця 4.4). 

 

Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку  

№ 

п/п 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 10 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 500 тис грн/ум.од 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 

Недискримінаційні 

якісні 

5 
Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 
Наявні 

6 
Середня норма рентабельності в галузі (або 

по ринку), % 
58,5% 

 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що ринок є досить 

привабливим для входження. 

Визначимо потенційні групи клієнтів та їх характеристики, а також  

сформуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (таблиця 

4.5). 
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Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреб

а, що 

формує 

ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

1 

Менед

жмент 

ланцюг

ів 

постав

ок 

1. Підприємства з 

широкою сировин

ною базою 

2. Транспортні 

компанії 

3. Малі підприємст

ва 

4. Компанії, що 

займаються 

періодичним 

виробництвом 

 

1. Планування 

роботи 

підприємства 

2. Створення 

корпоративних 

інформаційних 

систем 

3. Передача 

даних телеметрії 

 

 

1. Висока швидкість 

передачі даних 

2. Низька собівартіс

ть обслуговування 

3. Налаштування 

профілів інформації 

4. Висока надійність 

5. Гнучкі ціни 

2 

Моніто

ринг 

трансп

орту  

1. Підприємства з 

власними парками 

авто 

2. Компанії, що 

займаються 

перевезеннями 

 

1. Планування 

роботи підприєм

ства 

2. Створення 

корпоративних 

інформаційних 

систем 

3. Передача 

даних телеметрії 

4. Менеджмент 

машин 

1. Якісний зв’язок 

2. Низька собівартіс

ть обслуговування 

3. Налаштування 

профілів інформації 

4. Висока надійність 

5. Гнучкі ціни  
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Продовження таблиці 4.5 

№ 

п/п 

Потреб

а, що 

формує 

ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

3 

Комуні

кація 

водіїв з 

диспет

чером 

1. Підприємства з 

відділеннями у 

важкодоступних 

регіонах 

2. Транспортні компанії 

3. Компанії, що 

займаються видобутком 

корисних копалин 

 

1. Підтримка 

водіїв в дорозі 

2. Менеджмен

т вантажів 

1. Якісний зв’язок 

2. Низька 

затримка передачі 

3. Висока 

надійність 

4. Гнучкі ціни 

 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, 

що сприяють ринковому впровадженню проекту (таблиця 4.7), та факторів, що 

йому перешкоджають (таблиця 4.6). Фактори подаватимемо в порядку 

зменшення важливості. 

 
Таблиця 4.6 – Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози 

Можлива реакція 

компанії 

1 

Недостача 

стартових 

капіталовкладе

нь 

Недостача початкових 

інвестицій для реалізації 

мінімально життєздатного 

продукту 

Пошук нових 

джерел інвестицій 
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Продовження таблиці 4.6 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози 

Можлива реакція 

компанії 

2 

Відсутність 

діючих серверів 

для налаштуван

ня 

Недостача чи повна відсутніс

ть робочих серверів, які б 

можна було б використати як 

базу для розробки системи 

керування 

Придбання серверів 

або його оренда. 

Можлива коопераці

я з підприємством 

яке має сервери 

3 

Відсутність 

системи 

керування 

Відсутність вже розробленої 

системи керування, на її 

розробку потрібен час.  

Пошук експертів 

для зменшення часу 

та загроз при 

розробці. 

4 
Недовіра 

користувачів 

Користувачі не довіряють 

новачкам на ринку 

Розгорнута 

маркетингова 

кампанія, приваблив

а цінова політика, 

преміум умови для 

перших клієнтів. 

5 
Вихід з ладу 

IoT передавачів 

Вихід з ладу IoT 

передавача через 

цілеспрямований 

саботаж, або в наслідок 

пошкодження або браку 

Заміна на нові IoT 

передавачі та робота 

над наступними 

серіями 
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Таблиця 4.7 – Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 

Отримання 

необхідних 

інвестицій 

Сформований 

початковий капітал, 

необхідний для реалізації 

мінімально 

життєздатного продукту 

Розробка і запуск 

мінімально життєздатного 

продукту 

2 

Наявність 

діючих 

серверів для 

викупу 

Є доступні для покупки 

сервери, які можливо 

віддалено налаштувати 

на потрібні параметри.  

Розширення системи 

керування за рахунок 

розробки нових функцій 

на тестовому сервері 

3 

Сприяння 

розробці 

нової системи 

керування. 

Зацікавленість зі сторони 

ринку, підтримка зі 

сторони студентів. 

Державна підтримка. 

Рекламна компанія, 

робота з ВНЗ та 

державними органами. 

4 

Висока 

зацікавленість 

потенційних 

клієнтів 

В результаті проведеної 

маркетингової політики 

отримана висока 

зацікавленість 

потенційних користувачів 

Підтримка роботи систем

и та проведення масштабу

вання системи. Збільшенн

я цін на використання сер

вісу Використання подібн

ої маркетингової стратегії 

надалі для залучення нови

х користувачів 

5 
Ліквідація 

конкурента 

Конкурент ліквідував 

свою компанію у 

результаті власного 

бажання або зовнішніх 

чинників 

Проведення маркетингово

ї кампанії для монополізац

ії ринку 
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Далі проведемо аналіз пропозиції шляхом визначаються загальних рис 

конкуренції на ринку (таблиця 4.8). 

 
Таблиця 4.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

Олігополія 

Незначна кількість 

конкурентів 

Велика ринкова сила 

Схожість 

використовуваних 

технологій 

Інформування ринку 

щодо появи нового 

продукту. 

Співпраця із провідними 

провайдерами 

супутникового зв’язку. 

Галузевий 

Загроза появи нових 

конкурентів 

Ринкова влада 

споживачів 

Висока потреба у 

товарі 

Інформування ринку 

щодо якості 

використовуваної 

новаторської системи 

Пропозиція гнучких цін 

Внутрішньогалузева 

Діяльність в одній 

галузі економіки 

Надання сервісів 

одного типу 

Зменшення вартості 

сервісу 

Примноження 

функціоналу 

Товарно-видова 
Надання різних 

сервісів одного виду 
Маркетингова політика 

Цінова 

Використання цін для 

покращення 

економічних умов 

збуту 

Зменшення вартості 

сервісу 

Впровадження в нові 

галузі 
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Продовження таблиці 4.8 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

Марочна 

Пропозиція схожого 

сервісу 

Спільна цільова 

аудиторія 

Інформування ринку щодо 

якості використовуваної 

новаторської системи 

Розширення функціоналу 

 

Також проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі за 

моделлю 5 сил М. Портера (таблиця 4.9). 

 

Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Скл

адо

ві 

ана

лізу 

Прямі 

конкур

енти в 

галузі 

Потенцій

ні 

конкурен

ти 

Поста-

чальник

и 

Клієнти 
Товари-

замінники 

MapOn

, 

LookO

ut, 

SAP 

 

Розмір 

капіталов

кладень, 

Забезпече

ння 

гнучких 

цін, 

Доступ 

до 

мережі. 

 

Відсутні 

- Змінні витрати: 

Виробничі непрямі 

дегресивні 

- Системи інформації: 

пропаганда, реклама 

та директ-маркетинг 

- Рівень чутливості до 

цін: споживачі 

орієнтовані на 

цінність продукту 

 

Копіювання 

функціо-

налу, 

Монопо-

лізація 

дистриб’юто

рів, 

Мінімізація 

цін 
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Продовження таблиці 4.9 

Висновки 

CR4 = 

93% 

Індекс 

Херфіндал

я-

Хіршмана 

(HHI) = 

6497 

 

Значення 

показників 

вказує на 

високу 

концентра

цію 

(монополі

зацію) 

даного 

ринку 

 

Можливості 

входу на 

ринок 

забезпечить 

мінімізація 

цін, швидкість 

та простота 

надавання 

послуги 

споживачам і 

співпраця із 

головними 

гравцями 

ринку.  

Відсутні 

Клієнти 

диктують 

умови 

гнучкості 

цінової 

політики, 

високої і 

довгост-

рокової 

якості 

послуг та 

наявність 

коопера-

ції із 

сервісами, 

що вони 

використо

вують 

Пропону-

вання 

вигідних 

умов 

дистриб’

юторам, 

забезпе-

чення 

захисту 

інтелект-

туальної 

власності, 

гнучкість 

цінової 

політики 

 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок щодо 

можливості роботи на ринку з огляду на поточну конкурентну ситуацію. Для 

успішної конкуренції з аналогами проект повинен мати ряд сильних сторін, 

серед яких висока надійність, якість зв’язку, висока швидкість передачі, легка 

інтеграція в системи керування виробництвом замовника та гнучка цінова 

політика. 

Визначимо основний  перелік факторів конкурентоспроможності на 

основі вимог користувачів та маркетингово середовища (таблиця 4.10). 
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Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, 

що роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Надійність сервісу 

Надання послуг менеджменту 

ланцюгів поставок. Наразі мала 

кількість сервісів, що забезпечують 

співпрацю з системами керування 

підприємством. 

2 Цінова політика 

Отримання прибутку здійснюється за 

рахунок оплати послуг на 

впровадження та підтримку і 

обслуговування. Даний підхід 

дозволить обійти цінову конкуренцію 

на ринку цільової аудиторії 

3 Модель бізнес для бізнесу 

Бізнес модель ґрунтується на співпраці 

із середніми виробництвами та 

великими компаніями, які не можуть 

дозволити собі SAP. 

4 Додаткові послуги 

Моніторинг ефективності та 

переміщення  персоналу на 

підприємстві. 

 

За визначеними факторами конкурентоспроможності (таблиця 4.10) 

проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (таблиця 4.11). 
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Таблиця 4.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з «IIoT Supply 

GPS» 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

1 Унікальність сервісу 15    +    

2 Модель бізнес для бізнесу 18     +   

3 Цінова політика 15    +    

4 Додаткові послуги 18     +   

 

Проведемо SWOT-аналіз (матриця аналізу сильних (Strength) та слабких 

(Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 4.12) на 

основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін 

(таблиця 4.11). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 

основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 

середовища (таблиця 4.12). Ринкові загрози та ринкові можливості є 

наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від 

них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. 
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Таблиця 4.12 – SWOT- аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Якість та довготривалість послуги, 

низькі ціни, додаткові послуги 

 

Слабкі сторони: Недостача 

стартових капіталовкладень, 

бізнес модель залежить від 

політики окремих бізнесів, 

необхідність стрімкого входу на 

ринок  

Можливості: 

Інвестиції, реалізація бізнес-моделі, 

висока зацікавленість цільової аудиторії 

Загрози: Крадіжка 

інтелектуальної власності, 

відмова дистриб’юторів у 

співпраці, співпраця конкурента 

з провайдерами зв’язку, недовіра 

користувачів 

 

На основі SWOT-аналізу розробимо альтернативи ринкової поведінки 

(перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний 

оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти 

конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. 

Визначені альтернативи аналізуватимемо з точки зору строків та ймовірності 

отримання ресурсів (таблиця 4.13). 
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Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ п/п 

Альтернатива 

(орієнтовний 

комплекс заходів) 

ринкової поведінки 

Ймовірність 

отримання 

ресурсів 

Строки 

реалізації 

1 

Створення власного 

провайдера для 

надання послуг 

кінцевим споживачам 

 Малоймовірне 24 місяці 

2 

Маркетингова 

кампанія для 

приваблювання 

користувачів 

Ймовірне 2 місяці 

3 
Пропонування 

безкоштовних послуг 
Малоймовірне 2 місяці 

4 

Надання знижок при 

вкладанні 

довгострокових 

контрактів 

Дуже ймовірне 2 місяців 

Обрана альтернатива: Надання знижок при вкладанні довгострокових 

контрактів 
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4.4 Розробка ринкової стратегії проекту 

 

Визначимо стратегії охоплення ринку та опишемо цільові групи 

потенційних споживачів (таблиця 4.14). 

 

Таблиця 4.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 
Транспортні 

компанії 
Висока 71% Середня 

Високі 

бар’єри 

входу 

2 
Малі 

підприємства  
Середня 45% Низька 

Низькі 

бар’єри 

входу 

3 
Середні 

підприємства  
Середня 65% Низька 

Середні 

бар’єри 

входу 

4 
Торгові 

мережі 
Середня 67% Середня 

Високі 

бар’єри 

входу 

Які цільові групи обрано: Малі підприємства та середні підприємства. 

 

Отже, основними цільовими групами обрано малі та середні 

підприємства. 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформуємо базову стратегію 

розвитку (таблиця 4.15) та стратегію конкурентної поведінки (таблиця 4.16). 
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Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромож

ні позиції відповідн

о до обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 

Надання послуг 

торговим мереж

ам та взаємодія з 

транспортними 

компаніями. 

Вибірковий 

розподіл 

Здатність протистоя

ти прямим конкурен

там 

Низькі витрати 

Ефективна співпрац

я посередників 

Стратегія 

диференціації 

 

Таблиця 4.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідц

ем» на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару конкурента, 

і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 
В деякій мірі 

так 

Забирати та 

залучати 

нових 

Так, більшість 

компонентів 

супутника 

Стратегія 

лідера. 

Розширення 

первинного 

попиту 

 

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника  та до 

продукту, а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (таблиця 

4.15) та стратегії конкурентної поведінки (таблиця 4.16) розробляється 
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стратегія позиціонування (таблиця 4.17). що полягає у  формуванні ринкової 

позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати 

торгівельну марку/проект. 

 

Таблиця 4.17 – Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару 

цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспромож

ні позиції власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну 

позицію власного 

проекту (три 

ключових) 

1 

Гнучкість 

налаштувань 

системи. 

Якість 

зв’язку. 

Висока 

швидкість 

передачі.  

Висока 

надійність. 

Гнучкі ціни. 

Сервіс та 

підтримка. 

Стратегія 

дифе-

ренціації 

Формування 

регулярного попиту 

Збільшення 

разового 

використання 

послуги 

Виявлення нових 

груп споживачів 

Нові напрями 

застосування 

існуючої послуги 

 

 

Надійність 

Гнучкість системи  

Інноваційність 

технології 

Простота 

використання 

 

 

На основі проведених аналізів та оцінок отримано узгоджену систему 

рішень щодо ринкової поведінки стартап-компанії, яка визначатиме напрями 

роботи стартап-компанії на ринку. 
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4.5 Розробка маркетингової програми стартап-проекту 

 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач 

(таблиця 4.18). Для цього підсумуємо результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. 

 

Таблиця 4.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

1 

Моніторинг 

ланцюгів 

поставок  

Висока якість 

Аналіз даних 

Система 

реального часу 

Низькі ціни 

Система реального часу 

Цінова перевага 

2 
Спостереження 

за транспортом 

Система 

реального часу 

Висока якість 

приладів 

Низькі ціни 

Якість послуги 

Цінова перевага  

Простота реалізації 

3 

Менеджмент 

та аудит 

складів 

Відсутність 

територіальних 

обмежень 

Можливість 

масштабування 

Висока 

ефективність  

 

Інноваційність підходу 

Зацікавленість ринку 

Глобальність територіального 

застосування  

Цінова політика 
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Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час 

фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на 

товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової 

групи споживачів (таблиця 4.19). 

 

Таблиця 4.19 – Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін 

на товари-

замінники 

Рівень цін 

на товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

1 
13 – 75  

тис.грн 

67- 240 

тис. грн 
1 млн грн 50 – 175 тис. грн 

 

Далі проведемо визначення оптимальної системи збуту (таблиця 4.20), в 

межах якого приймається рішення проводити збут власними силами або 

залучати сторонніх посередників (власна або залучена система збуту). 

 

Таблиця 4.20 – Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки 

цільових клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 

Закупівля 

здійснюється через 

довірені джерела 

Інформування 

користувачів 

Доступ 

користування 

сервісом 

Канал двох 

рівнів 

Селективна з 

використанням 

комбінованого 

каналу збуту 
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Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 4.21). 

 

Таблиця 4.21 – Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комуніка

цій 

якими 

користу

ються 

цільові 

клієнти 

Ключові 

позиції, 

обрані для 

позиціонуван

ня 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламно-

го 

звернення 

1 

Ведення 

бізнесу у 

віддалених 

та 

ізольовани

х куточках 

планети 

Ведення 

бізнесу з 

широкою 

сировинно

ю базою 

Надання 

послуг 

перевезень 

Прямі 

офіційні 

Послідовніст

ь в реалізації 

обраної 

позиції 

Доступність 

та 

об’єктивніст

ь інформації 

про фірму і 

товар 

Якість 

послуги 

Формування у 

цільової аудиторії 

обізнаності про 

появу нового 

сервісу 

Інформування 

користувачів про 

властивості та 

переваги сервісу 

Інформування 

користувачів про 

нові способи 

використання 

відомого сервісу 

Раціона-

лістична 

стратегія 

реклами 
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4.6 Висновки по розділу 

 

На ринку постачальників сервісів GPS моніторингу  транспорту [36] 

досить багато конкурентів, проте вони пропонують монолітні продукти які 

погано інтегруються в мережі керування підприємством, а більшість із них не 

має такої можливості. Існує також компанія лідер на ринку, проте вартість її 

послуг залишається недоступною для 90% ринку [37]. Запропонована система 

передбачає використання IoT в ланцюгах поставок промислових підприємств, 

а саме відслідковування потоків сировини та продукції за допомогою IoT GPS 

модулів. Така система можу бути з гордістю названа IIoT (Industrial Internet of 

Things) [38], адже всі модулі IoT будуть комунікувати з системою керування 

та планування виробництва. Даний підхід дозволить створити єдину 

інформаційну систему. 

Перевагами запропонованої системи перед конкурентами є низька 

вартість, модульність, гнучкість (система буде відкритою до протоколів OPC 

мережі), можливість зменшення складу за рахунок оптимізації процесу збуту 

та поставок сировини, менеджмент персоналу (контроль за водіями, 

відслідковування робочих зон на підприємстві та їх переосмислення), 

підтримка ланцюгів поставок в непередбачуваних ситуаціях.  

Недоліком даної системи є обов’язкове підключення приладів до мережі 

інтернет, і в важкодоступних регіонах це може бути досить витратно. Також 

треба враховувати вартість пакетів послуг від місцевих операторів та 

абонентську плату, але так само працюють всі конкуренти. 

Загалом проведений аналіз показав, що умови для запуску проекту є 

цілком прийнятними. Основною перешкодою є потреба значного стартового 

капіталу, переважну частину якого вимагає реалізація системи аналізу та 

збереження даних з IoT приладів та її запуск. 
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ВИСНОВОК 

 

Автоматизовані системи керування виробничим підприємством 

розширюють функціонал та постійно вдосконалюються, власники заводів 

прагнуть отримувати більші прибутки, мати цілодобовий доступ до інформації 

про стан свого бізнесу, автоматизувати не тільки виробничий процес, але й 

бухгалтерію, склад, ланцюги поставок, щоб жоден вид діяльності не 

залишався в тіні. Таке бажання природне, адже контроль за всіма процесами 

дозволяє виявляти зловживання персоналу, або ж можливості для зменшення 

собівартості та збільшення продуктивності. Інтегратори промислових систем 

керування розширюють функціонал, пропонують нові технології. Всіх 

учасників цього процесу об’єднують декілька речей: бажання отримати 

прибуток та задачі сформульовані замовником. В останньому часто фігурують 

KPI, обладнання, час, ціна, функціонал, обслуговування але основоположним 

правилом у формуванні задач лежить стандартизація. Саме стандартизація 

дозволяє поєднувати різні програмні додатки, розробляти нові модулі із 

підтримкою старих, а в деяких випадках збільшувати економічну 

ефективність.  

В сфері автоматизації існує надзвичайно багато стандартів, ми 

розглянули стандарт керування рецептурним виробництвом ISA – 88 та 

стандарт для розробки інтерфейсу між виробництвом і керуючими системами 

підприємства ISA – 95. Дані стандарти були обрані як найбільш значущі для 

нашого об’єкту та предмету дослідження, а також в силу їх популярності та 

позитивних відгуків від провідних світових інтеграторів.  

Стандарт ISA – 88 описує рецептурні виробництва, такі як відділення 

кристалізації у цукровому виробництві. Завдяки правилам стандарту нам 

вдалося описати моделі процесу виробництва, обладнання та процедур у 

зручній для користувачів формі, розробити рецепти варки утфелю. Виконана 

робота дозволить без проблем побудувати цифрове відображення розроблених 

моделей у програмах керування виробничим процесом, які підтримують 
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стандарт ISA-88 та ISA-95. Такий крок дозволить збільшити гнучкість 

системи, дозволить технологу корегувати параметри та операції керування 

обладнанням без втручання інших фахівців. На додаток до негайного 

підвищення ефективності на виробничому майданчику, послідовна та загально 

визначена структура програмування дозволяє встановлювати зв'язок із 

системами бізнес-рівня, забезпечуючи застосування загальних визначень та 

методології.  

Уніфікація агрегатів та блоків управління дозволяє зменшити 

витрачений час на розробку нового обладнання, його виробництво, 

встановлення на виробництво, навчання персоналу, пошук та ліквідацію 

помилок та несправностей. Однак на розробку та проектування первинних 

модулів апаратів при переході на стандарт ISA-88 потрібно буде витратити 

дещо більше часу ніж при класичному підході, але це нівелюється всіма 

перевагами наведеними вище. Також досягається зменшення фінансових 

витрат на всьому шляху автоматизації виробництва від проекту до 

обслуговування обладнання та майбутніх модернізацій: збільшення 

потужностей виробництва; модернізація устаткування; заміна певних модулів 

обладнання.  

Стандарт для розробки інтерфейсу між виробництвом і керуючими 

системами підприємства ISA – 95 регламентує опис та розробку єдиної 

інформаційної системи виробництва. Відповідні рішення позитивно 

впливають на всі аспекти функціонування цукрового заводу: зменшення 

потреби в виконавцях; збільшення привабливості посад оператора системи; 

дозволяє керівництву спостерігати за всім процесом виробництва та логістики 

з офісу або власного комп’ютера в будь-якій точці світу через безпечне VPN 

[39] з’єднання з мережею заводу; збільшує передбачуваність та стабільність 

функціонування підприємства в умовах обмеженого терміну роботи протягом 

року [40].  

Таким чином, є виправданні витрати на модернізацію системи керування 

виробництвом за міжнародними стандартами, адже таке оновлення приносить 
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багато позитивних змін у організацію та роботу підприємства: збільшення 

надійності, спостережуваності роботи обладнання та показників КРІ. 

Використання міжнародних стандартів автоматизації виробництва дозволяє 

всім учасникам процесу розробки системи отримувати фінансові та часові 

переваги над хаотичним, не стандартизованим підходом до виробництва. Саме 

такі переваги і є головними вимогами сучасності. 
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