
проектні роботи
виробництво щитів
програмування
монтажні роботи
пуско-налагоджувальні роботи
здача в експлуатацію
виготовлення документації
технічна підтримка

СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ
ДЛЯ НЕСТАНДАРТНИХ ІДЕЙ
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ТОВ “Інжинірингова  компанія  
СИСТЕМНА АВТОМАТИЗАЦІЯ” (САІК) 
– це українська компанія, яка здійснює 
повний комплекс інжинірингових послуг 
з  автоматизації технологічних процесів та 
електроприводу.  

Компанія САІК виконує:
• Дослідження об’єкту 
• Розробка технічного завдання
• Проектні роботи
• Виробництво щитів
• Програмування (PLC, SCADA...)
• Монтажні та шеф-монтажні роботи
• Пуско-наладочні роботи
• Здача системи в експлуатацію
• Виготовлення документації
• Навчання персоналу замовника
• Гарантійне обслуговування
• Технічний супровід системи
• Технічні консультації

Концепцією розвитку компанії є надання 
послуг з максимально можливим рівнем за-
доволенням потреб Замовника, і як наслідок, 
підвищення ефективності інвестицій в модер-
нізацію і впровадження нових систем у вироб-
ництві. Здійснювати таку концепцію  дозволяє 
високий професіоналізм і великий досвід ро-
боти працівників компанії САІК, що підтвер-
джується реалізованими проектами.

У своїй діяльності компанія дотримується 
таких принципів:

• Використовувати системний підхід до 
виконання проектів

• Намагатися застосовувати стандартні 
рішення навіть для нестандартних задач

• Для виконання робіт застосовувати су-
часні технології та обладнання, забез-
печивши мінімальну вартість і термін 
виконання робіт та максимальну надій-
ність роботи.   

• Виконувати весь спектр робіт: від про-
стих консультацій до великих проектів

• Адаптувати накопичену підприємством 
базу реалізованих рішень під поставле-
ну Замовником задачу

Компанія САІК прагне створити міцну, 
довготривалу та взаємовигідну співпрацю із 
своїми Замовниками.

Компанія САІК  дотримується внутріш-
ніх високих стандартів свого підприємства. 
Дані стандарти стосуються організації робо-
ти, оформлення та збереження проектної до-

кументації, програмування, візуалізації, мон-
тажу типових електричних схем то що. Дані 
стандарти розроблені з врахуванням міжна-
родних правил, правил ПУЄ та ГОСТів.

Замовниками компанії є:
• Папероробні виробництва (Жидачів-

ський ЦПК, Рубіжанський КТК, Луць-
кий КРК, Понінківська паперова фа-
брика, Кохавинська паперова фабрика, 
Донецьк Вторма…)

• ОЛІЯР (виробництво олії та жирів)
• Нововолинський ОЖК (виробництво 

олії та жирів)
• Уніплит (виробництво ДВП)
• Кроноспан Україна (виробництво ДСП)
• ІНВО (прокатні стани)
• Волиньголовпостач
• Миколаївський цементний завод
• Львівська залізниця
• Львівводоканал
• Завод фрезерних верстатів
• Куликівський ливарний завод
• Дунапак Україна
• Іскра
• Ензим
• Локомативно-ремонтний завод
• Магік
• Трансгаз
• Львівський пивзавод
… та інші.

ПРО КОМПАНІЮ

Тех. директор Кріль А. А.
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ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ДCП
Кроноспан-УА, м. Нововолинськ, Волинська обл., 2009 р.

Перелік технологічних ділянок лінії ДСП

• станція підготовки та транспор-
тування подрібненої деревини;

• станція приготування клейкої 
суміші;

• гідростанція пресу;
• установка підігріву мастила;
• станція формування;
• станція завантаження пресу;
• станція пресування;

• станція розвантаження пресу;
• станція охолодження плит;
• система конвеєрів;
• система буферизації;
• лінія шліфування та порізки 

плит;
• компресор високого тиску;
• система вивантаження плит на 

склад.

Наприкінці  2008  року був укладений договір між ТзОВ «САІК» та підприєм-
ством «Кроноспан УА» на виконання робіт з монтажу, автоматизації та пускона-
лагоджування комплексу обладнання для виготовлення ДСП (деревостружкової 
плити).

Основні показники проекту

Підведена потужність:
Кількість вх./вих. контролерів:
Тривалість проекту, місяців:
Середня висота робіт, м.:
Кількість працівників в проекті:
Кількість інженерів в проекті:

5 МВт
6000
8
15
57
15

Ділянка підготовки сировини.
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Структурна схема автоматизованих компанією САІК вузлів виробництва

Фільтр.
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Лінія формовки та прес.

Особливості проекту

Зважаючи на те, що лінія  виробництва  ДСП вживана, крім монтажу та пуско-
налагоджувальних робіт було прийнято рішення модернізації апаратної та про-
грамної частини системи автоматизації та диспетчеризації.

Для вирішення даної задачі інженери нашої компанії ретельно вивчили алго-
ритм роботи кожного механізму і лінії в цілому, відновили частково втрачену 
технічну документацію та повністю розробили новий проект.

Система керування лінією побудована на контролерах Siemens Simatic S7-300 
з використанням розподіленої системи вводу-виводу Profibus DP. В розподіле-
ну систему Profibus DP було інтегровано станції вводу-виводу Simatic S5, які за-
лишилась від старої системи керування, а також перетворювачі частоти та інше 
специфічне обладнання. Це дало змогу суттєво зменшити кількість контрольних 
кабелів та підвищити надійність і розширити функіональні можливості нової 
системи автоматизації.
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Виконані роботи

На даному об’єкті проведені усі необхідні монтажні роботи для забезпечення 
електричним живленням усіх виконавчих механізмів, починаючи від трансфор-
маторної підстанції і закінчуючи затискачами електричних приймачів. Відпо-
відно до модернізації системи автоматизації було докорінно змінено схеми під-
ключення пультів і пристроїв керування і був проведений перемонтаж згідно із 
новими електричними схемами.

За час виконання проекту працівниками підприємства було проведено велику 
кількість робіт, а саме:

• змонтовано 2 км. кабельних трас;
• прокладено 12 км. силових кабелів;
• прокладено 18 км. контрольних кабелів;
• змонтовано 56 електричних шаф;
• змонтовано 83 пульти керування;
• під'єднано більше 140 електродвигунів;
• додано та замінено близько 200 сенсорів.

Загальна вага прокладених кабелів склала близько 40 тон.

Прес.
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Результати

В період з липня по вересень 2009 р. було проведено пуско-налагоджувальні 
роботи. На даний момент лінія справно працює та виготовляє продукцію.

Вікно візуалізації приготування та транспортування подрібне-
ної деревини та формування клейкої суміші

Вікно візуалізації станцій формування зовнішнього та внутріш-
нього шару полотна
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ПОВЗДОВЖНЬО-РОЗРІЗИЙ ВЕРСТАТ
Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, м. Жидачів, 2009 р.

Показники проекту

Система управління верстату налічує 8 регульованих приводних точки, понад 
100 ругуляторів, 90 датчиків, цифрову модель процессу для вираховування зміни 
діаметру розкату та накату, тугості намотки, компенсації інерційних мас і т.д. 

        Даний контролер забезпечив гарантований цикл обробки  всієї програми 
10 мс, що дозволяє працювати верстату на швидкості 2000 м/c.

До модернізації система управління верстату була реалізована на спеціалізо-
ваному контролері, який  знятий з ви-
робництва ще у 90-х роках. Відсутність 
ЗІПу, низька надійність старого контро-
лера змусили шукати  рішення по заміні 
данного контролера на новий.

Оскільки вартість нового спеціалізо-
ваного контролера є дуже високою було 
прийнято рішення переходу на стан-
дартний швидкісний контролер VIPA 
SPEED7.

Схема електропривода верстата
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ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА ДВП
Уніплит, смт.Вигода, Івано-Франківська обл. 2006 р.

Система автоматичного управління технологічним процесом впроваджувалася 
в рамках повної модернізації підприємства. 

Згідно проекту фірми METSO було виготовлено щити автоматики, розподільчі 
щити, систему електроприводу та MCC (щити контролерів). Проведено розраху-
нок та підбір обладнання. Розроблено пропозиції по зміні проекту.

Показники проекту

Було здійснений монтажні роботи на об’єкті замовника, прокладено 10 км ка-
белів, підключено всі датчики (понад 350 шт), приводи (45 шт), витратоміри (35 
шт), виконавчі механізми. Зроблено повну пуско-наладку. Система АСУ ТП на-
лічує понад 15 регульованих приводних точки, об’єднані в мережі Profi-bus. Се-
редня потужність одної такої точки складає 75 кВт. Використовуються як серво 
приводи 9300 Servo Lenze так і серії 8200  Lenze. Система АСУ ТП налічує також 
понад 30 керованих приводних точки. 

Фотографії технологічних ділянок та щитів управління.



11

www.saik.com.ua

Компанією було розроблено програмне забезпечення для  АСУТП. Конфігу-
рація контролера налічує біля 800 входів-воходів.  Даний контролер по мережі 
Ethernet з’єднаний  з промисловим комп’ютером, на якому компанією САІК реа-
лізована система візуалізації, управління та архівації.

Мнемосхема ділянки формовки на базі SCADA WinCC.

Здача об’єкта в експлуатацію відбулася у вересні 2006 року. Розроблено по-
вний пакет документації, схем, пояснень. Проведено навчання персоналу. 

Результати
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КОТЕЛЬНЯ   VYNCKE
Уніплит, смт.Вигода, Івано-Франківська обл. 2008 р.

Дана котельня  працює на твердому па-
ливі (щепа, деревовідходи). 

Технічні параметри котельні:
• Продуктивність – 18 т.пари/год.
• Температура пари по вітках 250 С
• Тиск по вітках 11 Бар, 20Бар
• Потужність 13,5 МВт або 11,75 ГКал
• ККД котла 85%
• Споживання палива 4-7 т/год

    Компанією САІК здійснено монтажні роботи, прокладка кабельних трас, під-
ключення обладнання, збірка щитів, та автоматизація. 

Щити автоматики
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СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ЩИТІВ АВТОМА-
ТИКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК
Супермаркети, офіс центри,  виробництва, дистриб’ютори вент. обладнання…

Компанія виготовляє щити автоматики, в тому числі і для систем вентиляції і 
кондиціонування повітря від найпростіших до великих промислових припливно-
витяжних систем.  При бажанні Замовника компанія встановлює дані щити на 
об’єкті, здійснює їх пуско-наладку та забезпечує їх сервісне обслуговування.        

Стандартна комплектація щитів управління при промисловій автоматизації за-
безпечує:

• Регулювання температури 
• Керування приводом повітряної заслонки
• Керування роботою приточного або витяжного вентилятора
• Включення вентиляційної установки і індикацію роботи
• Регулювання швидкості приточного або витяжного  вентилятора
• Захист від замерзання калорифера
• Автоматичний перевід режиму літо-зима

Щити автоматики виготовляються на сучасному високоякісному стандартному 
обладнанні, що забезпечує його високу надійність та якість.

За рахунок серійного виробництва систем автоматики вентиляційних устано-
вок вартість виробу є мінімальною. Основними замовниками даних установок є 
дистриб’ютори відомих світових брендів вентиляційного  обладнання.

Щит автоматики вентиляційної системи.
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ВИРОБНИЦТВО УСТАНОВОК АВР
Інформаційний центр Львівської залізниці, Прикарпаттрансгаз та інші ...

Пристрої автоматичного вводу резерву АВР призначені для відновлення жив-
лення споживачів шляхом автоматичного ввімкнення резервного джерела жив-
лення при відімкненні або відхилення параметрів робочого джерела живлення: 
обрив фази, нейтралі, перекос фаз, чергування фаз, перевищення/пониження но-
мінальної напруги.

Пристрої АВР забезпечують електроенергією від двох або кількох незалеж-
них взаємно резервованих  джерел живлення. Перебій в живленні при порушенні 
електропостачання від одного з джерел допускається тільки на час перемикання 
на резервнне живлення.

Компанія САІК залежно від потреб Замовника вибирає оптимальне рішення 
по схемі АВР для забезпечення високої надійності, швидкодії, низької вартості 
установки. Також компанія проводить монтаж та пуско-наладку установки АВР 
на об’єкті Замовника.

Компанією САІК було виготовлено установки АВР для “Прикарпаттрансгаз” 
1250 A, Львівська залізниця 800 А, та інші .

Установа АВР
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Установа АВР 1250А.
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ВИРОБНИЦТВО УСТАНОВОК КОМПЕНСАЦІЇ 
РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Реактивний струм додатково навантажує лінії електропередачі, що призводить 
до збільшення перерізів проводів і кабелів і відповідно до збільшення капіталь-
них витрат на зовнішні і внутрішньо майданчикові мережі. Реактивна потуж-
ність разом з активною потужніс-
тю враховується постачальником 
електроенергії, а отже, підлягає 
оплаті по тарифах, що діють, тому 
складає значну частину рахунку 
за електроенергію.

Найбільш дієвим і ефективним 
способом зниження споживаної з 
мережі реактивної потужності є 
застосування установок компен-
сації реактивній потужності (кон-
денсаторних батарей, синхронних 
двигунів і синхронних компенса-
торів). За рахунок приєднання до 
мережі компенсуючого пристрою 
КП зменшуються втрати потуж-
ності і напруги.  На практиці кое-
фіцієнт потужності після компен-
сації знаходиться в межах від 0,93 
до 0,99.

Компанія САІК проводить до-
слідження споживаної реактивної 
потужності на об’єкті замовника. 
На основі чого визначає необхідну потужність установки.  Компанія виготовляє 
установку в стислі терміни. При необхідності встановлює та налагоджує їх на 
об’єкті замовника.
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ВИРОБНИЦТВО СКЛЯНОЇ ТАРИ
Склопак, м. Рогатин, Івано-Франківська обл. 2009 р.

Одним з типових рішень впроваджених нашою компанією стала модернізація 
скловормовочної машини.

Показники проекту

На підприємстві встановлено кілька роторних склоформуючих машин дві з 
яких вже модернізовані. Проект модернізації передбачав заміну застарілих сис-
тем постійного струму сучасною системою сервоприводу Lenze 9300. 

В модернізованому варіанті в парі працює два серводвигуни, один з яких при-
водить в рух поворотний механгізм з стаканами-формами, а інший приводить в 
рух фідер (ножиці). Система сихронізується таким чином щоб крапля розтопле-
ного скла чітко попадала в стакан на різних швидкостях роботи.

Склоформуюча машина СФМ-2

Наразі на підприємстві модернізовано дві машини. Модернізація забезпечила 
вищу продуктивність та зменшила простої лінії.

Результати
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ПРОКАТНИЙ СТАН
ІМВО, м. Львів, 2007 р.

Наша компанія розробляла електричну частину проекту будівництва нового 
прокатного стану. Компанія ІМВО є однією з провіднних у сфері складського 
стелажного устаткування і спеціальних сталевих конструкцій. 

Проект включав в себе розробку технічної документації на електричну части-
ну, підбір комплектуючих, монтаж електричних шаф, написання програми робо-
ти для промислового контролера, настройку перетворювачів частоти та пускона-
лагоджувальні роботи.

В проекті використано промисловий контролер VIPA 214 та перетворювачі 
частоти Lenze 8200. Зв'язок між перетворювачами та контролером організований 
по протоколу Profibus DP.

Технологічна схема прокатного стану.
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ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
Оліяр, ТМ Майола, м. Львів, 2007-2008 р.

Проект модернізації та розширення виробничих потужностей на підприємстві 
Оліяр (ТМ Майола) став одним з найцікавіших в короткій історії нашого підпри-
ємства.

Особливістю та нійбільшою складністю проекту стало те, що замовник про-
водив модернізацію без зупинки виробництва.

Перелік реалізованих технологічних пройесів

• вхідне зважування
• фільтрація
• гідратація (кислотна, ТОП, спеціальна)
• нейтралізація
• рафінація
• вінтеризація
• розщеплення соапстоку
• вихідне зважування

Основні показники проекту

Підведена потужність:
Кількість вх./вих. контролерів:
Продуктивність під-ва, м3/год:

630 кВт
1500
15

Ділянка нейтралізації
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На підприємстві впроваджено промислову мережу Profibus, яка об'єднує десят-
ки перетворювачів частоти станції вводу-виводу аналогових та дискретних сиг-
налів, спеціалізоване облоаднання. Технологічна лінія працює в автоматичному 
режимі та керується кількома промисловими контролерами Vipa Speed 7.

Для диспетчеризації та НМІ використано SCADA-систему WinCC, яка об'єднує 
кілька станцій оператора по мережі Ethernet, забезпечуэ доступ до більшості па-
раметрів процесу, налаштувань лінії, архівів.
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Основним результатом модернізації стало майже чотирикратне збільшення 
продуктивності підприємства без втрати якості готового продукту.

Результати
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ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
Нововолинський ОЖК, м. Нововолинськ, Волинська обл. 2008-2009 р.

Розширення виробництва на Нововолинському олійно-жировому комбінаті 
проходилов в максимально стислі терміни. 

Наша компанія виконала комплексний проект починаючи від аналізу та ви-
бору силового обладнання, сенсорів, програмного забезпечення і завершуючи 
пуско-налагоджувальними роботами та здачею об'єкта.

Ми здійснили всі електричні розрахунки, більшість технологічних розрахун-
ків, підготована технічна документація, налаштування обладнання, написання 
програм для ПЛК та SCADA-системи.

Перелік реалізованих технологічних пройесів

• вхідне зважування
• фільтрація
• гідратація
• нейтралізація

• рафінація
• переетерифікація
• розщеплення соапстоку
• вихідне зважування

Основні показники проекту

Підведена потужність:
Кількість вх./виходів контролерів:
Тривалість проекту, місяців:
Продуктивність лінії, м3/год:

300 кВт
1000
5
6
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Ділянка нейтралізації

За рахунок побудови другої лінії підприємство в стислі терміни збільшило 
власну продуктивність в два рази - до 200 тон олії на добу.

Результати
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СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

Ремонт промислового обладнання:
• ремонт потужних перетворювачів частоти кількох МВт;
• відновлення програмного забезпечення PLC;
• відновлення працездатності технологічного обладнання.

Запуск вживаних технологічних ліній.
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ЛІЦЕНЗІЇ
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ДЛЯ НОТАТОК
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