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Основними якісними характеристиками для соняшникового насіння є олійність, 
вологість, термін дозрівання. Унаслідок вказаних особливостей необхідно точно 
підтримувати норми технологічного режиму, що при нинішньому рівні інтенсифікації 
процесів вимагає їх автоматичного регулювання. Якість соняшникової олії залежить 
від якості насіння соняшнику, що надходять на переробку, термінів та умов зберігання 
насіння перед віджиманням. Масло, піддане рафінації, практично не має кольору, смаку, 
запаху. Таке масло ще називають знеособленим. Його харчова цінність визначається 
лише мінімальним наявністю незамінних жирних кислот [1]. 

У сучасну систему автоматизації процесу повинні входити не тільки засоби 
автоматичного контролю, регулювання й керування технологічним процесом, але й 
пов'язані із цим допоміжні пристрої (сигналізації, блокування, захисту навколишнього 
середовища й устаткування й т.п.). Більшість систем керування, які зараз 
використовуються, є комп’ютерно-інтегрованими, тому що основними технічними 
засобами таких систем є комп’ютери, застосування яких дозволяє інтегрувати кілька 
функцій управління. 

Таким чином, метою роботи є розробити систему комп’ютерно-інтегрованої 
системи управління виробництва соняшникової олії, що дозволяє покращити умови 
праці оператора і обслуговуючого персоналу. 

Автоматична підтримка оптимальних режимів роботи відділення рафінації 
соняшникової олії має велике значення, тому що при цьому підвищуються якість і 
знижується його вартість, знижується ймовірність аварійних ситуацій. Автоматичне 
регулювання ходу виробництва забезпечує безперервну підтримку заданого режиму 
роботи встаткування без втручання обслуговуючого персоналу дає значний ефект у 
відділення рафінації соняшникової олії [1]. 

Більшість систем керування, які зараз використовуються, є комп’ютерно-
інтегрованими, тому що основними технічними засобами таких систем є комп’ютери, 
застосування яких дозволяє інтегрувати кілька функцій управління. 

У даній роботі розроблено комп’ютерно-інтегровану систему управління 
процесом рафінації у виробництві соняшникової олії на базі контролеру ПЛК-160. На 
підставі детального аналізу технологічного режиму роботи виробництва вибрано 
основні контури регулювання, контролю та дистанційного керування.  

На ЕОМ виконаю математичне моделювання контуру регулювання температури 
олії у реакторі-нейтралізаторі. Для реалізації комп’ютерно-інтегрованої системи 
управління вибрано сучасні прилади контролю і автоматизації 
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