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Abstract. This article is about an automated Cask Ale Brewery Control 
System. Technical solution of controlling whole plant using Siemens 
S7-400, The standards and good automation practices of Briggs of 
Burton are applied. The document also defines how the control sys-
tem will be structured to meet the User Requirements.

Увод
Отлежала в бъчва бирa се нарича каск ейл, наиме-

нование в Обединеното кралство. Тя е нефилтрирана и не-
пастьоризирана бира, сварена от традиционни съставки, 
получена чрез ферментация и отлежала в контейнер или 
бъчва, откъдето се разлива без допълнително налягане на 
азот или въглероден диоксид [2]. Това наименование за-
почва да се използва и за друг вид ейл. Затова през 1971 
г. четирима ентусиасти провеждат кампанията CAMRA, като 
му дават наименование истински ейл [1].

Една от разликите между истинския ейл и останалите 
ейлове е в това, че при истинския ейл дрождите все още 
са живи и се намират в съда (буре или контейнер), от кой-
то се налива ейлът, поради което процесът на ферментация 
продължава да протича в бурето или бутилката и позволява 
на бирата да запази своята свежест. Обикновено дрождите 
падат на дъното на ферментора и не попадат в чашите на 
потребителите. 

Другата разлика е в това, че истинският ейл трябва 
да се разлива без помощта на добавен въглероден дио-
ксид. Ейловете от буре, които запазват своята свежест 
за сметка на въздух, обменни механизми и добавяне на 
въглероден двуокис за увеличаване на срока на годност, не 
се считат за истински ейлове.

Меленето на суровината е неразделна част както в 
процесите на пивоварство, така и при дестилацията за ос-
вобождаване на ферментируеми захари от зърната. Докато 
основният принцип на стриване в пивоварството и алко-
холната промишленост (дестилерия) е подобен, функцио-
нирането и изискванията на малца преди ферментацията 
са различни [3].

Малцът е основната суровина в пивоварството. Сами-
ят малц представлява покълнала при изкуствени условия и 

впоследствие изсушена зърнена суровина – ечемик, пше-
ница и други, като световното производство е съсредото-
чено главно върху ечемичния малц.

Водата несъмнено е най-важната суровина в произ-
водствени процес, тя е едновременно суровина и производ-
ствен ресурс. Съотношението на употребеното количество 
вода спрямо готовия продукт варира от три до внушителните 
тридесет пъти [6-52]. Ефикасното използване на този ресурс 
е важна част този производствен процес. Един от показате-
лите за ефикасност е количеството изхвърлена вода. 

Съществуват редица методи за подобряване на ефикас-
ността на третирането на водата. Един от начините е намаля-
нето на разходите на вода по време на промиване и обратно 
промиване. Методът е така наречения метод на разполовява-
нето (Bisection algorithm). Той е подходящ за използване на 
места, където не са обособени сензори за мътност поради 
високата цена. Без измервателна апаратура и без интели-
гентно прогнозиране системите работят с твърди фиксирани 
времена, което увеличава разхода както на водата, така и на 
консумативите на системите за третиране на вода.

При използване на интелигентно прогнозиране кон-
тролерът записва и помни последните стойности на вре-
мената – за колко време е бил промит даден филтър и с 
какво КПД е работил. При достигане на възможно най-ви-
сокото КПД или най-дълъг период, или най-голямо количе-
ство пречистена вода, ПЛК установява оптималните вре-
мена за промиване. Друг плюс при използването на този 
метод, е че се следи изхабеността на активното вещество 
или нивото на абсорбация или задържане при някои фил-
три и прогнозиране на смяната им.

Английската фирма Briggs, един от световните лидери 
в проектирането, оборудването и въвеждането в експлоата-
ция на пивоварни и дестилерии, отдава голямо значение на 
качеството на водата при производството на истински ейл.

Ако съответната пивоварната произвежда пиво, ха-
рактерно за региона, то водата не се нуждае от допълни-
телно третиране с обратна осмоза или ултрафилтрация. 
Необходимостта от третиране възниква, ако например ан-
глийска пивоварна произвежда белгийска или холандска 
бира, при които характеристиките на водата са различни. 
В такъв случай първо се произвежда характерната вода 
за региона, в който се произвежда ейлът и едва тогава се 
преминава към производството му. Това става, след като 
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първо се прочисти водата по някои от известните методи 
и след това се добавят необходимите съставки, за да бъде 
водата със същите показатели като тази, характерна за 
региона, в който се произвежда определеният вид бира.

Значително количество вода влиза в директна упо-
треба при смесването й с малца в процеса на получаване-
то на пивна мъст (Mashing).

Майшуването е процесът, при който с помощта на 
определените ензими нишестето и протеините от зърне-
ната култура се преобразуват във ферментируеми захари. 
В зависимост от рецептата, вида и характеристиките на 
желания продукт се определя видът и количеството на не-
обходимите захар и ензими. След това съдът се загрява до 
определена температура за определено време, подходящо 
за активиране на съответния ензим. Чрез тази активация се 
контролира конвертирането на определен вид захар.

Готовият малц (каша) се прехвърля на пречистващия 
съд или Малц филтър, който служи за разделяне на бире-
ните джибри от пивната мъст. В Lauter Tun производството 
на пивната мъст изисква отработените зърна да се изси-
пят върху фалшивата дънна плоча, която служи за филтър. 
Минимизирането на поемането на кислород по време на 
пълнене, смесване и изхвърляне от процеса на разтваряне 
и миене предотвратява развитието на вкиснат вкус.

Фиг. 1. MashTun традиционна дестилерия [3]

В процеса на майшуване [7] смляното зърно (грис) 
се смесва с вода в съда за преобразуване на пивната мъст 
(MCV), а ензимите в малца хидролизират нишестето и про-
теина в зърната. След това събраната каша се изпомпва в 
Lauter Tun или Mash Filter, за да се отдели пивната мъст от 
твърдата маса или зърната. При дестилериите Mash Tun се 
използва в производството на скоч малцово уиски, комби-
нирайки процесите в Mash Tun и Lautеr Tun в един съд [3].

Фиг. 2. MashTun съвременна дестилерия [3]

Цел на разработката
Целта е проектиране на система за управление на 

пивоварна – отдел MashTun, използвайки децентрализи-
раната система за управление на Brewmaxx и имплемен-
тиране на вече доказаните добри практики на Briggs of 
Burton PLC. 

В статията се разглеждат части от реална систе-
ма за производство на бира вид каск ейл (Leicestershire 
England).

Децентрализираната система управлява следните ос-
новни звена:

• Пивоварна
• Обработка на мая
• Ферментация
• Изцеждане на бирата
• Бутилиране 
• Сервизни функции
Пивоварната част е тази, която има задачата да кон-

тролира всички действия за разработване и предоставяне 
на суровина за бирата. След последователните етапи на 
приготвянето на маята течността се изпомпва в един от 
12-те ферментора, от там започва студеният процес.

Статията разглежда основно Mash Vessel процеса.
Децентрализирана система за управление e от висок 

клас. Тя управлява както своите собствени локални и от-
далечени устройства, така и самостоятелните подсистеми, 
които са част от производствения процес, но са предоста-
вени от трети лица. Една от самостоятелните подсистеми е 
системата за предоставяне на вода за производство, които 
са описани в статии [4,5]. Друг пример би бил центрофу-
гата за отделянето на маята или система за бутилиране на 
готовата продукция.

Преглед на системата за управление
Системата се управлява посредством два Siemens 

S7416-3 PN/DP контролера и Brewmaxx DCS откъм компю-
търната част. 

Фиг. 3. Контролер Siemens S7-416

Достъпът до отдалечените устройства става посред-
ством ET200mp. Комуникацията контролер – ET200 се 
осъществява чрез Profinet. Управляемите клапи използват 
ASI interface. Доставчиците на подсистеми имат собстве-
но управление и мрежа и обменят сигнали с централната 
система. Това се осъществява посредством S7 протокола 
чрез Profinet. 
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Фиг. 4. Siemens ET200MP.

SCADA/DCS (Supervisory Control and Data Acquisition/ 
Decentralized control system) 

Системата за управление и събиране на данни/де-
централизирана система за управление, на Brewmaxx се 
състои от сървър и работни станции с по два дисплея и тъч 
панел като клиент на системата.

Фиг. 5. Принципна схема на работа на Brewmaxx

Разработената системата за управление на Briggs 
дава възможност да се предоставят на клиентите системи 
за управление, които са здрави, надеждни, лесно разби-
раеми и използващи най-подходящата технология. Реше-
нието е възможно най-опростено, като в същото време е 
осигурена необходимата функционалност и ефективност на 
внедряването.

Фиг. 6. ISA S88 моделът, използван от Brewmaxx

Модулната система на стандарта е приложена в на-
стоящия софтуер. Рецептите съдържат процедури. Процеду-
рите съдържат (Sequence) редица последователни действия, 
а те – операции и отделни фази на управлението. 

Фиг. 7. Модел на управление на процедурите

Методика за решение
СМ контрол модулът е най-малката единица на да-

дената система, управляващ входно-изходните устройства, 
сензори, управляеми клапи, on/off и аналогови двигатели. 
Всеки отделен вид се счита за обект и се съхранява в 
определената за него матрица. Всички тези модули се уп-
равляват посредством ОСМ матрици (Object Control Matrix), 
които се параметризират от Configuration manager.

Фиг. 8. OCM Activity list

ПЛК кодът е конфигуриран така, че управлението на 
всичките контролни модули да става посредством активи-
ране на определена част на матрицата. Ако се активира 
номер 01:

NOP 0
AN "StepEnd"
A "SeqRun"
= "OCM_Act01", 

то V101 ще се активира, без да проверява за състоянието 
след активацията. Р1 ще се активира в същия момент и по 
същия начин няма да проверява за състоянието, а INI01 и 
INI02 ще бъдат следени дали са затворени в този момент. 
Всяка промяна в състоянието, несъответстваща на очаква-
нията, ще генерира съобщение на оператора.

Също така се вижда, че колоната Idle проверява 
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състоянията на елементите, когато не са използвани. Не-
очакваната промяна ще генерира предупреждение, без да 
предизвика цялостно спиране на процеса.

Структура на сорс код на фаза:

Фиг. 9. Структура на сорс кода

Както се вижда на фиг. 9, структурата съдържа 15 
networks. Описанието на всeки един network подсказва 
какво е съдържанието. Програмният код се вмъква в обо-
собеното за това действие конкретно място. Като се има 
предвид, че процедурата съдържа множество последова-
телни действия и всяко действие съдържа от три до десетки 
стъпки, броят на стъпките е от порядъка на стотици. При 
това положение е необходимо да се спазва строго опре-
делен ред на програмиране, за да се улесни паралелното 
програмиране от няколко инженери едновременно.

Всяко парче код трябва да бъде на определеното за 
него място според предназначението на действието, което 
извършва.

Фазата (phase) е функция, която се активира при 
определена стъпка. Последователност от фази образува 
Sequence. Фазата е мястото, където се активират опреде-
лени действия от матрицата за управление на устройствата 
(ОСМ Object Control Matrix).

За поддържане на цялостност фазите имат една и 
съща структура, което позволява определени действия да 
се извършват в строго определени места. 

Конфигурацията Brewwmaxx със Siemens S7-400 ра-
боти изключително със STL. 

Програмно решение
За стартирането на определена партида е необходимо 

първо да се създадат процедури. Процедурата е единица, 
която управлява определени групирани последователни 

действия (sequence) и съдържа всички групи на партидата. 
В този случай от приемането на сухото вещество до фер-
ментора се съдържат следните групи: 

Пивоварна 
• Dry Goods
• Mash Water Mixing
• Mash Vessel
• Lauter Tun
• Wort Kettle/WHP
• Trub Storage
• WK Addition
• Wort Cooling
• Wort Aeration
Работа с мая
• Yeast Pitching/Добавяне на мая
• Yeast Propagation/Размножаване
• Yeast Collection Vessel/Събиране
• Yeast Surplus Vessel/Съд за остатък
• Yeast transfer to Pitching
• Yeast Cropping 
• Yeast to Yeast Press/Преса за мая
Когато се създава процедурата, се добавят необхо-

димите групи.

Фиг. 10. Процедура Mash Vessel
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Изпълнението на процедурата се извършва по след-
ния начин:

Фиг. 11. Стартиране на партидата Mash Vessel

Изводи
Целта на задачата – да се проектира система за упра-

вление на пивоварната, използвайки денатурализираната 
система за управление Brewmaxx с доказаните през годи-
ните практики на компанията Briggs of Burton PLC, е изпъл-
нена. Останалата част на системата е имплементирана по 
аналогичен начин.
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