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IPARI FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSTECHNIKÁJA

egyszerű részfeladatoktól a teljes körű megoldásokig

• Mérnöki feladatmegoldás 

• Folyamatirányító rendszerek, mérő- és vezérlőkörök 
tervezése 

• Felhasználói programok, PLC, SCADA és DCS  szoftverek 
készítése

• Tanácsadás, oktatás

• Megvalósítás – műszerek, irányító rendszerek szállítása, 
szerelésvezetés, üzembe helyezés

Gyors problémakezelés, költséghatékony, platform független 

megoldások – a Megrendelő igénye szerint



IRÁNYÍTÁSI FELADAT
Az alapfolyamatok irányítása:
• lefejtés
• töltés
• tárolás
Adminisztrációs és hatósági kötelezettségből adódó 
irányítástechnika:
• elszámolási mérések, számítások
• termék követés
• szállító eszközök követése, összerendelése a szállított 

termékmennyiséggel
Kiegészítő és segédrendszerek irányítástechnikája:
• tűzjelzés, oltás
• villamos energiaelosztás
• táplevegő, stb.



AUTOMATIZÁLTSÁGI SZINT
Pénzkérdés!
A jelzések, parancsok lehetnek kézzel kiadottak, a 
szabályozás lehet kézi, a mérőket le lehet olvasni és 
kézzel bevinni a PC-be az adatokat, a kocsit 
beengedheti a portás és felírhatja a rendszámát, de!

A védelmek és a műveleti parancs kiadások 
engedélyezése csak automatikus lehet!
pl.

Lefejtés engedélyezés
Töltés engedélyezés
Tartály és vagon túltöltés elleni védelme
Vészleállítások



Lefejtés



Lefejtés



LEFEJTÉS

• földelés ellenőrzés – mérés, jelzés /AF (automatikus feltétel)

• tömlő felhelyezve /AF

• gázinga (ha van) felhelyezve /AF

• tárolóban van szabad befogadó tér /AF

• helyi kijelzőn engedélyjelzés

• indítás

• szelep nyit, szivattyú indul (vagy gravitációs), mérés indul 

(kompenzáció) - jelzőlámpa, kürt 

•leállítás áramlásjelzőről

•vészleállítás 

-feltétel kiesésről

-helyi vészleállító gombról

-tűz vagy gázveszélyről
A lefejtő térben vagy lámpák és nyomógombok, vagy touch panel



Tárolótér



TÁROLÓTÉR

A technológiai közeget - terméket tároló egy vagy több 
földalatti vagy felszíni tartály.

Irányítástechnikai feladat:

• a töltő és ürítő szelepek, gömbcsapok vezérlése

• szintmérés, hőmérséklet- vagy átlaghőmérséklet mérés, 
sűrűségmérés

• határszint mérés

• tárolt és szabad térfogat számítása, tárolt tömeg 
számítása, korrekciók nyilvántartáshoz-elszámoláshoz és 
korrekció, sűrűség korrekció tömegszámításhoz

• tartály kalibrálás

• szintkapcsolás – védelem túltöltés és teljes leürítés ellen, 
szivattyúk leállítása, szelepek zárása



Töltés



Töltés



TÖLTÉS
• vasútbiztonsági rendszer jelzése /AF
• földelés ellenőrzés – mérés, jelzés /AF
• töltőkar nincs a tartón /AF 
• töltőkar a töltőnyílásban van (felütközött a tartálykocsi alján) /AF
• kezelőlétra a helyén van /AF
• kezelés touch panelről

-  vagon azonosítás (vagonszám beírása)
-  töltési utasítás lekérése
-  töltési parancs kiadása – szivattyú indítás, szelep nyitás, robbanásveszélyes 
közeg esetén lassú induló töltés (szabályozás a mért mennyiség alapján 
szabályozó szeleppel), gyors töltés, adag vége előtt szabályozott lassú 
befejező töltés/folyadékütés elkerülése

-  adag végén szivattyú leállítás, szelepzárás
• vészleállítás feltétel kiesésről v. segédenergia kiesés v. helyi vészleállító gombról 
v. tűz v. gázveszélyről v. szint maximum kapcsolóról (pl. a tartálykocsi nem volt 
üres, túltöltés!)



KIEGÉSZÍTŐ RENDSZEREK

Tartálykocsi követés
• kártyás belépés, sorompó nyitás, kocsi azonosítás
• kártyás engedélyezés a lefejtés indításhoz
• lefejtett mennyiség mérése
• kilépés kártyával, sorompó nyitás
• az adatok összerendelése

Termék követés
• bejövő mennyiség
• kitárolt mennyiség
• tartálykészlet
• csőkészlet
• slop
• = egyenleg – elszámolás, ha jövedéki termék – NAV, ill. EU



Energia + Segédenergia
• Villamos energiaelosztás
• Szivattyúmotorok jelzései a SCADA-ba
• Sűrített levegő rendszer

Tűzjelzés és oltás
• tűzjelző központ
• oltás vezérlő központ
• átjelzés a tűzoltóságnak
• leállító – tiltó parancsok
• megjelenítés



Alkalmazott eszközök
Mennyiségmérés + kompenzációhoz szükséges mérések + flow computer



SZINTMÉRÉS

RADAROS SZINTMÉRŐ

MAGNETOSTRIKCIÓS SZINTMÉRŐ

ÚSZÓS SZINTMÉRŐK – SŰRŰSÉGMÉRÉSRE IS ALKALMAS

ULTRAHANGOS SZINTMÉRŐ

SZINTKAPCSOLÓK

ÁRAMLÁSKAPCSOLÓK



ROBBANÁSVESZÉLYES KÖZEGEK



VEZÉRLÉS
PLC
• 1 központi processzoros egység

• jelfeldolgozás

• adatbázis

• kapcsolat az operátori PC-vel

• kapcsolat a kihelyezett I/O terminálokkal

• kapcsolat az energia ellátó rendszerrel (motorvédelmek, indítások, stb.)

Kihelyezett terminálok
• kapcsolat a központi PLC-vel

• kapcsolat a terepi műszerekkel

• kapcsolat a vezérelt eszközökkel

• kapcsolat a terepi megjelenítővel



Operátori eszközök
SCADA

• Folyamatirányító központi PC(-k) és perifériái
• jelfeldolgozás
• adatbázis
• kapcsolat a központi PLC-vel
• kapcsolat az elszámoló rendszerrel
• internetes kapcsolat
• kapcsolat a mérleggel
• megjelenítés a monitoron
• központi nyomtató, naplózás
• terméknyilvántartás
• forgalom nyilvántartás
• be- és kiléptetés kezelés

A „kapcsolat” különböző buszkapcsolatot jelent – Ethernet hálózat, Modbus, 
Profibus, RS 452 jelkapcsolat



KEZELÉS

Ember-gép kapcsolat 
Beavatkozás a kezelőfelületeken
Információ a megjelenítőn

Jogosultságok

Alapképek - 1.



Alapképek - 2.

Üzemmód (kézi, automatikus) választás, analóg mérések kiírása, 
üzemállapot színnel jelölése, vészállapotok jelzése, kiírása



KEZELÉS

Egyes technológiai egységek kezelése, paraméterek beállítása 
felugró ablakokon (faceplate)

Eseménynapló



History



Indítási feltételek teljesülésének jelzése a helyi megjelenítőn



ÖSSZEFOGLALÁS

Döntések sorozata és szempontok

• milyen fokú legyen az automatizáltság

• emberi mulasztás esetén mekkora kár keletkezhet, mi 
ennek a valószínűsége

• hány fős létszám (és milyen képzettségű) kell az 
üzemeltetéshez

• milyen minimális automatika kell a biztonsághoz

• milyen későbbi bővítési lehetőség legyen kialakítva

• ne akarjunk pontosabb méréseket a szükségesnél
















