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ВСТУП 
 

  В навчальному процесі наряду з теоретичним навчанням значне місце відводиться 
практичним  заняттям. Це дає змогу закріплювати теоретичні знання та отримувати 
практичні навички по основам проектування систем автоматизації, вивченню типових систем 
автоматизації.  

Практикум  складено у відповідності з програмою дисципліни "Автоматизація 
технологічних процесів і системи автоматичного керування" і містить 17 практичних занять. 
Мета посібника – не лише розкрити зміст, структуру та послідовність виконання  завдання, а 
й надати теоретичні відомості по обладнанню чи системі, що розглядається, дати методичні 
вказівки по роботі. В посібнику розглядається будова, принцип дії  типових систем, схеми 
автоматизації та їх робота,  а також дана методика розробки схем автоматизації,  вибору 
технічних засобів. З метою покращення самоконтролю при виконанні студентами 
практичного завдання, вказано вимоги, щодо набуття необхідних знань та умінь  та перелік 
контрольних питань.  

З кожної виконаної роботи складається короткий звіт за поданими формами у вигляді 
робочого зошита. В робочому зошиті також вказується зміст, структура заняття, схеми 
автоматизації  та завдання по роботі.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №1 
 
ТЕМА: Аналіз    схем    автоматизації.          
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити  умовні графічні та літерні позначення елементів на 
функціонально-технологічних схемах автоматизації та навчитись проводити аналіз даних 
схем. 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  умовні графічні і літерні позначення  функціонально-технологічних 
схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ: читати функціонально-технологічні схеми та проводити аналіз  
об’єктів автоматизації на основі  даних схем. 
ЛІТЕРАТУРА 
1.   Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
      Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.    Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2011. 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1   Ознайомитися з принципами  виконання функціонально-технологічних схем.  
2   Згідно з  індивідуальним завдання виконати розшифровку елементів та короткий опис  
     функціонально-технологічної  схеми. 

 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

 
Згідно варіанта виданого завдання необхідно виконати розшифровку елементів та 

короткий опис функціональної схеми. В якості прикладу розглянемо функціонально- 
технологічну схему повітряного обігріву  за допомогою електрокалорифера показану на 
рисунку П1.1 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                       
 
                                                                                          
                                                                                         
 
 
                                                         
 
                                                                                    
Рисунок П1.1. Функціонально-технологічна схема системи повітряного обігріву приміщення:   
1 - розподільний повітропровід; 2 - секції електронагрівачів; 3 - приміщення;  4 – вентилятор. 
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Розшифровку елементів функціонально-технологічної схеми автоматизації виконуємо 

згідно таблиці 1.2[1]. 
 
 

- датчик температури повітря в приміщенні; 
 

 
 
                  -     відповідно   апарати ручної дії керування вентилятором та  
                     нагрівниками, які установлено в щиті керування; 
 
 
                  -     відповідно аппаратура керування вентилятором та нагрівниками, яка        
                   установлена в щиті керування; 

 
 
 -     регулятор температури, установлений в щиті керування; 
 
 
 
  -     тепловий вимикач, установлений безпосередньо на обладнанні; 

 
 
 
 
             -      виконавчий механізм (електродвигун вентилятора)  
 
 
 Аналіз функціонально-технологічної схеми автоматизації виконується на основі знань 
про хід технологічного процесу. При аналізі також необхідно знати умовні позначення 
засобів автоматизації на схемі і враховувати їх взаємозв’язок. 

При використанні системи повітряного обігріву приміщення в поєднані з припливною 
вентиляцією (електрокалорифери  СФО) функціонально - технологічна схема (рисунок П1.1)  
сладається  з:1 - розподільний повітропровід; 2 - секції електронагрівачів; 3 - приміщення;    
4 - вентилятор. Схема передбачає  керування виконавчим механізмом вентилятора за 
допомогою апарата ручного керування  Н – 1 та пускової апаратури  NS -1. Керування 
секціями електронагрівачів може  забезпечуватись вручну апаратом ручного керування         
Н - 2. Режим керування електронагрівачами задається перемикачем  НS - 2. В автоматичному  
режимі   керування   ТЕНами   виконуються     терморегулятором ТС - 2 в залежності від 
температури повітря  в  приміщенні,  яка  контролюється   датчиком   температури      ТЕ - 2.   
Захист електронагрівачів від перегріву забезпечується тепловим вимикачем   ТS - 3. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №2 
 
ТЕМА: Розробка схем з’єднань.          
                           
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з основними принципами виконання схем з’єднань та навчитись 
розробляти схеми з’єднань адресним способом. 
  
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  загальні вимоги до виконання схем з’єднань та принципи їх розробки. 
ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати компонування електрообладнання і засобів автоматики щитів, 
пультів керування, аналізувати та проводити маркування ланцюгів принципових електричних схем, 
розробляти схеми з’єднань. 
 
ЛІТЕРАТУРА 
1.   Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
      Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.    Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1 Ознайомитися з принциповою електричною схемою згідно з  індивідуальним завдання та 

провести маркування її ланцюгів.  
2 Ознайомитися з принципами  виконання схем з’єднань. 
3 До заданої схеми розробити схему з’єднань адресним способом. 

 
 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

 При розробці схем з’єднань в першу чергу необхідно ознайомитися з принциповою 
електричною схемою, відповідно до індивідуального завдання. 

Наступним етапом є виконання маркування силових та кіл керування принципової 
електричної схеми. Маркування силових кіл виконують літерно-цифровими  позначеннями 
на лініях ланцюгів. Для позначення силових кіл  використовують літери А, В, С, N, що 
означають фази і нуль і послідовні числа. Зростання числового позначення  у маркуванні 
виконується з ліва на право, зверху вниз після кожного апарата чи його елемента. Кола 
керування, сигналізації  маркують лише арабськими цифрами у порядку послідовного 
зростання. 
  Ознайомившись з принципами виконання схем з’єднань, які викладенні в методичних 
рекомендаціях по курсовому проектуванню, визначаються з переліком апаратури, яка 
повинна знаходитися в щиті керування. В основному схеми з’єднань виконують адресним 
способом. При якому, на аркуші зображують у вигляді розгортки задню, бокову стінку щита 
керування, двері з боку монтажу. Враховуючи принципи компоновки  апаратури в щитах 
керування, у вигляді прямокутників виконують їх графічне позначення, як правило з 
наведенням внутрішньої схеми   апарата. Над умовним позначенням апарата в колі 
поділеному навпіл вказують його порядковий номер та позиційне позначення. Порядковий 
номер апарата вказується арабськими цифрами у послідовності зліва направо, зверху вниз. 
Позиційне позначення апарата повинно відповідати принциповій електричній схемі. Біля 
виводів апаратів -  праворуч вказують маркування ланцюгів, яке відповідає принциповій 
електричній схемі, а назустріч виводу вказують номер того апарата,  з яким виконується 
електричне з’єднання.   
 Приклад виконання схеми з’єднань, що виконана адресним способом показано на 
рисунку П2.2. Вона розроблена на основі принципової електричної схеми вентиляційної 
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установки (рисунок П2.1). 
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Рисунок П2.1.  Принципова електрична схема вентиляційної установи. 

 
У місці приєднання проводів на кожному апараті або елементі проставляємо цифрову 

або літерно-цифрову адресу того апарата чи елемента, з яким він електрично повинен бути 
з’єднаний. Проставляння адрес доцільно проводити спочатку для силових кіл а потім для кіл 
керування, починаючи від джерела живлення і закінчуючи споживачем. Ввід щита керування 
виконано через збірку затискачів ХТ, тому розпочинаємо з неї. Праворуч біля виводів 
перших чотирьох клем проводимо маркування кіл А, В, С, N відповідно з принциповою 
електричною схемою. Назустріч виводам проставляєм порядковий номер 1 тобто номер 
автоматичного вимикача QF,  з яким   виконюється електричне з’єднання. На ввідних 
затискачах автоматичного вимикача QF   проставляємо зворотню адресу тобто номер 4 – 
збірки затискачів ХТ, а праворуч маркування кіл  А, В, С. Після автоматичного вимикача 
маркування кіл згідно з принциповою електричною схемою буде А1, В1,С1 а назустріч  
затискачам номер 3 – порядковий номер електромагнітного пускача КМ. Аналогічно 
виконується маркування інших силових кіл. Маркування виводів апаратів кіл керування 
розпочинаємо з запобіжника FU. Біля виводу затискача  коло має маркування С1 і він 
повинен бути  з’єднаний з затискачем  апарата  1 – автоматичним вимикачем QF. Вивід 
іншого затискача запобіжника має маркування кола 1 і його провідник повинен бути 
з’єднаний з апаратом 6 - перемикачем режимів SA. Аналогічно виконується маркування 
інших кіл керування.  Слід відмітити,  що при виконанні схеми з’єднаннь, доцільно 
проводити з’єднання з мінімальною кількістю переходів між задньою стінкою та дверками. 
З’єднання затискачів одного апарата виконують у вигляді перемичок. Це забезпечить більшу 
економічність  та надійність роботи схеми установки.     



 

 

 

 
8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П2.2. Схема  з’єднань  шита  керування   вентиляційної установки 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №3 
 
ТЕМА: Розробка схем підключень.          
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з основними принципами виконання схем підключень та 
навчитись їх розробляти. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  загальні вимоги до виконання схем підключень та принципи їх 
розробки.  
ПОВИНЕН УМІТИ:  аналізувати принципові електричні схеми, проводити маркування 
ділянок кіл, розробляти схеми підключень. 
  
ЛІТЕРАТУРА 
1. Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація  
технологічних    процесів    і   системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   
Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1 Ознойомитися з принциповою електричною схемою згідно з індивідуальним завданням 

та провести маркування ділянок кіл. 
2 Ознайомитися з принципами виконання схем підключень.    
3 До заданої схеми розробити схему підключень. 

 
 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 
Схеми підключень показують зовнішнє підключення апаратів, установок, щитів, 

пультів  тощо. Їх виконують на основі схем автоматизації, принципіальних електричних, 
принципіальних живлення, специфікації приладів і обладнання а також креслень виробничих 
приміщень із розміщенням технологічного обладнання та трубопроводів. Схеми підключень 
використовують при монтажі проводок, за допомогою яких установку, прилад, апарат 
підключають до джерела живлення, щита, пульта та ін. 
 Практично використовують два варіанти побудови схем підключень: графічний та 
табличний. Найбільш поширений графічний, при якому умовними графічними позначеннями 
показують: відбірні пристрої та первинні перетворювачі: щити, пульти та локальні пункти 
управління, контролю, сигналізації та вимірювання; позащитові прилади й засоби 
автоматизації; з’єднувальні та протяжні коробки, вільні коробки кінців термопар; 
електропроводки та кабелі, що прокладаються поза щитами; вузли приєднання 
електропроводок до приладів, апаратів, коробок; запірну апаратуру, елементи для з’єднання 
та відгалуження; комутаційні затискачі, розміщені поза щитами; захисне заземлення. 
 Шкафи , пульти, окремі прилади та апарати зображують у вигляді прямокутників або 
кола, у середині яких розміщують відповідні написи.  
 Зв’язки одного призначення на схемах підключень показують суцільною лінією  і 
лише в місцях під’єднання до приладів, виконавчих механізмів та інших апаратів проводи 
розділяють, щоб привести їх маркіровку. 
 На лініях зв’язку, що означають проводи або кабелі, вказують номер проводки, марку, 
переріз та довжину проводів і кабелів (якщо проводка виконана в трубопроводі, то необхідно 
також навести характеристику труби). Проводи, джгути та кабелі показують лініями 
товщиною 0,4 – 1,0 мм. Для більш повної інформації  про проводки складається кабельний 
журнал.  
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Схеми підключень виконують без збереження масштабу у вигляді, зручному для 
користування.   

На рисунку П3.1 показано схему підключень шафи керування  вентиляційної 
установки (згідно з принципіальною електричною схемою рисунок П2.1), яку  виконано 
графічним способом.  
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Рисунок П3.1. Схема підключень шафи керування вентиляційної установки. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №4 
  
ТЕМА: Вибір елементів систем автоматизації.          
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Освоїти методику вибору  елементів систем автоматизації та навчитись 
їх вибирати. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  методику вибору елементів систем автоматизації  
ПОВИНЕН УМІТИ:  вибирати технічні засоби автоматизації. 
 
 ЛІТЕРАТУРА 
1.   Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація     
      технологічних процесів і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   
      Кіровоград 2011. 
2.  Довідник сільського  електрика  / В.  С.  Олійник,     В.  М.   Гайдук, В. Ф. Гончар та   
     ін.; За ред. В.С. Олійника.- 3 вид. перероб. і доп.  -  К.: Урожай, 1989.  
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1. Проаналізувати методику вибору технічних засобів систем автоматизації.    
2. Згідно з індивідуальним завданням виконати вибір елементів принципової електричної 

схеми. 
 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

У сільськогосподарських електроустановках для керування електричними колами, 
регулювання, контролю параметрів роботи об’єкта та автоматичного захисту обладнання  
використовують: апарати  керування, командні   апарати, регулятори, сигнальні апарати, 
апарати захисту. Вибирають апарати за напругою, родом і величиною струму,  кліматичним   
виконанням,  умовами   захисту   від впливу оточуючого середовища  та  іншим  показникам.  
При виборі треба враховувати також характер і режим роботи   електроприймачів,  для 
керування якими призначені апарати, вимоги   техніки   безпеки, протипожежні правила 
тощо. Послідовність вибору приймається згідно алгоритму керування. 
 Згідно варіанта виданого завдання необхідно виконати вибір елементів. В якості 
прикладу розглянемо вибір кнопкового поста принципової електричної схеми показаної на 
рисунку  П4.1 
Вихідні дані: КМ – магнітний пускач серії  ПМЛ-2100 

 
Рисунок П4.1.   Принципова  електрична  схема  прямого пуску АД  з короткозамкненим     
ротором 
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 Згідно з методикою викладеною в посібнику [1] для дистанційного керування 
асинхронним електродвигуном  кнопковий пост вибираємо за умовами: 

 
а) за номінальною напругою  

 
                   Uн ≥ Uк. к , 
 
де Uн - номінальна напруга апарата, В; Uк. к - напруга кола керування, В, 
                  Uн ≥ 220В; 
 

б) за номінальним струмом 
 
                   Iн ≥  I дов. к , 
 
де Ін - номінальна сила струму контактів апарата, А; І дов. к - довготривалий струм, 
протікаючий по комутуємому колу, А, який визначаємо за формулою 

                  
де SKM - потужність втягувальної котушки магнітного пускача при утримуванні (приймаємо 
згідно табл. 5.31 [3] ), ВА; Uк. к - напруга кола керування, В, 
 

Iн ≥ 0,043А; 
 

в) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі 
Принципова електрична схема вимагає кнопку "Пуск" з 1з та кнопку "Стоп" з 1р 

контактами. 
 
З довідника [2] пропонується прийняти  кнопковий пост серії ПКЕ222-2У3 – кнопковий пост 
призначений для комутації кіл керування змінного струму напругою до 500В, контакти, якого 
розраховані  на номінальну силу струму  3,4А при напрузі 220В.Кнопковий пост може бути 
використаний для монтажу на будь-якій рівній поверхні, зі ступенем захисту від навколишнього 
середовища ІР54, пластмасовим корпусом,   двома керуючими елементами    №1 "Ц" "Ч", 1з+1р, 
"Пуск",  №2 "Ц" "К", 1з+1р, "Стоп" ( з чорним  та   червоним штовхачами циліндричної форми).  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №5 
 
ТЕМА: Аналіз параметрів автоматичної системи керування.          
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Освоїти методику визначення основних показників надійності системи 
керування. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  методику визначення основних показників надійності системи 
керування 
ПОВИНЕН УМІТИ:  визначати основні показники надійності системи керування. 
  
ЛІТЕРАТУРА 
1. Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація  
технологічних    процесів    і   системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   
Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1 Проаналізувати методику визначення основних показників надійності системи 

керування. 
2 Згідно з індивідуальним завданням виконати визначення основних показників надійності 

системи керування. 
 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

Під надійністю автоматизованих систем керування розуміється імовірність безвідмовної 
роботи елементів і системи в цілому протягом заданого проміжку часу, обумовленого 
технологічним процесом, або між двома профілактичними заходами. 

З точки зору теорії надійності будь-яку складну систему можна  подати  у вигляді 
системи, що складається з  n  послідовно з’єднаних елементів. Надійність такої системи 
визначається кількістю даних елементів та надійністю  кожного з них. Надійність системи 
характеризується цілим рядом показників. 

Інтенсивність відмов (1/год) системи автоматики або системи керування дорівнює 
сумі інтенсивностей відмов кожного елемента.         
 
 λ∑ = ∑ λn kλ , 
 
де  ∑ λn – сума інтенсивностей відмов елементів системи автоматичного керування  
(значення  інтенсивності  відмов  елементів  приймаємо  з таблиці 5.1) , 1/год; 
kλ - поправочний  коефіцієнт, який враховує вплив оточуючого середовища на інтенсивність 
відмов (для лабораторних умов kλ=1; для стаціонарних сільськогосподарських установок 
kλ=10…15; для мобільних агрегатів kλ=25…30). 

Наробіток на відмову (год), тобто середній час наробітку відновлюємого виробу між 
двома послідовно виниклими відмовами, визначаємо за формулою 

  
 Імовірність безвідмовної роботи, тобто імовірність того, що в заданий інтервал часу 
при заданих умовах і режимах не виникне відмови виробу, визначаємо по формулі 

,1Тв
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=
λ
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де Т = 1000 – заданий час роботи обладнання, год. 
 Якщо в результаті розрахунків імовірність безвідмовної роботи входить в межі  0,75 – 
0,999, то система працюватиме надійно. При менших значеннях імовірності безвідмовної 
роботи необхідно передбачити заходи по підвищенню надійності системи. 

 У процесі проектування найбільший ефект дають схемні способи підвищення 
надійності, в основі яких лежать удосконалення та спрощення схем автоматизації.  
 Схеми  повинні проектуватися так, щоб вони могли надійно працювати при заміні 
любого елемента однотипним,  мали захист від коротких замикань. Крім того, важливе 
значення має правильний вибір елементів і пристроїв автоматизації (надійних, уніфікованих, 
ремонтопридатних). 
 До ефективних способів підвищення надійності відноситься також резервування. 
Розрізняють гаряче та холодне резервування.  

До гарячого відноситься  такий метод резервування, при якому виконується 
паралельне  з’єднання однотипних елементів. При даному методі резервування, якщо 
відмовить зарезервований елемент, то його функції виконуватиме резервний. Недоліком 
даного способу резервування  є зайві витрати на установку та підтримання в робочому стані  
резервних елементів.   
 Холодним резервуванням називається процес заміни вийшовшого з ладу елемента 
запасним. Холодне резервування є найбільш дієвий спосіб підвищення надійності, який 
зарекомендував себе в практиці. 
 Визначення показників надійності АСК виконуємо для схеми керування 
вентиляційною установкою (рисунок П5.1). Розрахунки робимо при умові,  що система має 
номінальний режим завантаження і схема працює в автоматичному режимі керування. 
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Рисунок П5.1.  Принципова електрична схема вентиляційної установи. 
 

 Інтенсивність відмов (1/год)системи керування визначаємо шляхом зведення 
інтенсивностей відмов елементів в таблицю П5.1. 

λ∑ = ∑ λn kλ ,  

,eP T
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де  ∑ λn –сума інтенсивностей відмов елементів системи автоматичного керування  (значення  
інтенсивності  відмов  елементів  приймаємо  з таблиці 5.1) , 1/год; 
kλ - поправочний  коефіцієнт, який враховує вплив оточуючого середовища на інтенсивність 
відмов (для лабораторних умов kλ=1; для стаціонарних сільськогосподарських установок 
kλ=10…15; для мобільних агрегатів kλ=25…30). 
 
Таблиця П 5.1. Інтенсивність відмов елементів схеми автоматизації вентиляційної установки 
 
 
      
        Елементи АСК 
 

 Кількість         
     еле-        
   ментів,     
        шт. 
 

 
Інтенсивність відмов 
елемента, 
λ, 10-6  1/год 

    Сумарна      
інтенсивність відмов 
елемента, 
λ, 10-6  1/год 

Автоматичний вимикач  1 0,22 0,22 
Запобіжники 1 0,5 0,5 
Магнітні пускачі 1 10 10 
Електродвигун  1 10 10 
Перемикачі  1 0,175 0,175 
Регулятор  температури 1 0,14 0,14 
Сигнальна лампа 1 0,625 0,625 
Кабель  2 1,0 2,0 
Всього    23,66 
 

λ∑ = ∑ λn  kλ =23,66⋅10-6⋅10=2,366  ⋅10-4  1/год. 
 
Наробіток на відмову, тобто середній час наробітку відновлюємих виробів між двома 

послідовно виниклими відмовами, визначаємо за формулою 

  
 Імовірність безвідмовної роботи, тобто імовірність того, що в заданий інтервал часу 
при заданих умовах і режимах не виникне відмови виробів, визначаємо за формулою 

 
де Т = 1000 – заданий час роботи обладнання, год. 
 

 
 В результаті розрахунків імовірність безвідмовної роботи  входить в межі 0,75 – 0,999, 
отже схема автоматизації вентиляційної установки буде працювати надійно.   
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №6 
 
ТЕМА:       Вивчення   схеми   автоматизації   водонасосної   установки   ВУ-10-30А  
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити      будову      і      принцип    роботи    водонасосної    установки           
ВУ-10-30 та освоїти методику наладки реле тиску.           
                           
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Реле тиску РД - 1М. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи водонасосної установки та методику наладки 
реле тиску. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схему автоматизації водонасосної установки, виконувати  
розрахунок параметрів спрацювання реле тису та проводити його наладку.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1. Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 

Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2. Механізація   та   автоматизація   у  тваринництві  і   птахівництві/ О. С. Марченко,            

О. В. Дацішин, Ю. М. Лавріненко та ін.; За ред. О. С. Марченка. – К.: Урожай, 1995 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1 Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи водонасосної установки ВУ-10-30А. 
2 Вивчити схеми автоматизації. 
3 Визначити уставки реле тиску двохагрегатної  установки ВУ-10-30А (згідно з 

індивідуальним завданням  таблиця П6.2). 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Автоматизовані водопідіймальні установки з гідроакумуляторами призначенні для 
механізації і автоматизації водопостачання невеликих тваринницьких ферм. Компактність 
установок порівняно з іншими дає змогу монтувати їх  в одному  із приміщень, які 
обслуговуються, що суттєво зменшує витрати на будівництво і монтаж. Обов’язковою 
умовою нормальної роботи установки з гідроакумулятором є безперебійне 
електропостачання ферми. Максимальні щогодинні витрати води на фермі мають не 
перевищувати подачі насоса у робочій зоні. Як водозабірні пристрої використовують 
трубчасті колодязі ( для свердловинних електронасосних агрегатів), або відкриті водойоми, 
шахтні та трубчасті колодязі (для відцентрових консольних насосів. Водонасосна установка 
ВУ-10-30А комплектується вихровими насосами.  

Вода з водозабірного пристою насосами 5  подається на споживача (рисунок П6.1). На 
відгалудженні трубопроводу встановлено гідроакумулятор 1 (двохкамерний бак), верхня і 
нижня  камери якого розподілені гумовою мембраною 2. Верхня камера гідроакумулятора 
попередньо заповнюється повітрям до тиску Р1. Нижня камера з’єднана з трубопроводом. 
При споживанні води, коли тиск в системі  не перевищує чи дорівнює величині Р1, працює 
один насосний агрегат. При збільшені споживання води  тиск знижується до Р"1, при якому 
вмикається другий насос. При зменшенні споживання збільшується тиск в системі і вода 
поступає в гідроакумулятор, заповнюючи нижню камеру. При цьому мембрана піднімається 
вверх, зменшуючи об’єм верхньої камери, тиск повітря відповідно також збільшується, 
урівноважуючись з тиском води. При досягненні заданого тиску Р"2 вимикається другий 
насос, а при досягненні тиску Р2 вимикається перший насос і цикл повторюється. 
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 Оскільки водонасосна установка відноситься до вибухонебезпечних, то при 
надмірному збільшені  тиску води в гідроакумуляторі передбачено пристрій реагуючий на 
максимальне підняття мембрани і забезпечуючий вимкнення насосів. В випадках коли даний 
захист не здійснився спрацьовує запобіжний клапан. 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок П6.1.  Технологічна схема водонасосної установки ВУ-10-30А: 
1 – гідроакумулятор; 2 – мембрана; 3 – реле тиску (2шт); 4 – манометр; 5 –  насоси;   
6 – запобіжний клапан; 7 – трьохходовий вентиль; 8 – протипожежний вентиль; 
9 - трубопровід подачі води на споживача.            
 

Технічна    характеристика ВУ-10-30А 
 
  
Подача,  м3/год                                                                                                      14 
Напір, м                                                                                                                  30 
Насос                                                                                                               ВК2/26 (2шт) 
Електродвигун                                                                                         4АМ100S4У3 (2шт)     
Потужність двигуна, кВт                                                                                    2 × 3 
Маса установки, кг                                                                                               530                                                                                                                                       
Мінімальний робочий тиск, кгс/см2 (МПа)                                                   1,5 (0,148) 
Максимальний робочий тиск, кгс/см2 (МПа)                                                4,0 (0,392) 
Рекомендуєме відношення тиску 
включення Р1 до тиску вимкнення Р2 

                          ( Р1 +1) / ( Р2+1)                                                                                  0,5…0,6 
Місткість гідроакумулятора, м3                                                                             0,3                       
Габаритні розміри гідроакумулятора: 
             висота, мм                                                                                                   1100 
             діаметр, мм                                                                                                   912 
Срок служби установки, років                                                                                   7                                                                                              
 
 

 6 
 
 
  7   
 
 
  8 
 
 
  9 
 

 1                      2                             3           4                              5      
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Принципова електрична схема керування водонасосною установкою ВУ-10-30А 
включає в себе кола станції управління №1  і  №2, які повністю співпадають. Розгянемо 
роботу однієї з них. Підготовка кіл до роботи здійснюється автоматичним вимикачем QF. За 
допомогою перемикача SA1 задається ручний та автоматичний режими керування 
установкою. В автоматичному режимі керування  робота електродвигуна М 1 залежить від 
стану контакту реле тиску SP. При тиску близькому Р1 контакт SP буде в замкненому стані     
(двигун ввімкнений ), при тису рівному Р2 контакт SP буде в розімкненому стані (двигун  
вимкненний). Аналогічно працює друга станція керування, але реле тиску  відрегульовується 
на тиск Р"1 і  Р"2. В ручному режимі керування управління насосами здійснюється переводом 
перемикача SA1 в положення "Р" та нейтральне положення. Сигнальна лампа HL1 сигналізує 
про вимкнення двигуна, а HL2 про його вімкнення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П6.2. Принципова електрична схема водонасосної установки ВУ-10-30А. 
 
Таблиця П6.1.Перелік елементів принципової електричної схеми ВУ-10-30А ( однієї станції). 
Поз. 
Познач. 
 

 
                     Найменування 

 
Кіл 

 
        Примітки 

FU Запобіжник ПРС-6 1  
HL1,HL2 Світлосигнальна  арматура ЛС-53 2  
КМ1 Електромагнітний пускач  ПМЕ211У3 1 Uк=220В 
QF Автоматичний вимикач АЕ2036 1  
PA Амперметр Э8021, шкала 20А 1  
R Резистор ПЭ2,5 1  
SA1 Перемикач П21-1 1  
SA2 Перемикач ТП 4-2 1  
SP Реле тиску РД-1М 1  
 

 PA 

 A         P  P         A 

 KM  SA2.1  SA1                               KM                 KM             SA1         SA2.2           KM          
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      А2 В3 С2       А2 В3 С2 
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       А   В   С   
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Вимикач SA2 забезпечує вимкнення двигунів насосів при аварійному тискові, тобто є 
вихідним елементом пристрою реагуючого на підняття мембрани. Захист силових кіл 
здійснюється автоматичним вимикачем QF, а кіл керування запобіжником FU. Контроль 
струмового завантаження двигуна насоса здійснюється амперметром РА. 

В схемі використано реле тиску РД - 1М, яке має межі уставок 0,05 – 0,4 МПа та зону 
нечутливості (диференціал) 0,035 – 0,25 МПа, направлену в сторону підвищення уставки 
спрацювання. Тиск включення кожного насоса на реле тиску встановлюється гвином 
настройки діапазона, а тиск вимкнення по шкалі диференціала, при цьому покажчик    
встановлюється напроти значення різниці між тиском вимкнення  і тиском вімкнення  Р2 - Р1. 
 

 
 
Рисунок 6.1. Будова реле тиску: 1 – гвинт шкали діапазона; 2 – гвинт шкали диференціала; 3 
– основний ричав; 4 – пружина шкали діапазона; 5 – пружина шкали диференціала; 6 – 
сильфон. 
 

 
При налагодженні установки  до роботи необхідно визначити тиск включення та 

виключення кожного насоса. Тиск включення основного насоса Р1 визначається розрахунком 
водопровідної мережі, обслуговуємої установкою: 

 
де Нв – вільний напір в розрахунковій точці, м ( для автопоїлок 4…6 м; для 

одноповерхових споруд 8м; для двохповерхових споруд 12м;  для багатоповерхових споруд 
на кожний поверх збільшується на 4м; в місцях розташування водозабірних колонок не 
менше 10м); Нр – різниця відміток розрахункової точки і мінімального рівня води в 
гідроакумуляторі, м (при невеликій довжині мережі і середньому падінні рельєфу місцевості 
дану величину можна прийняти рівною 5…10 м); Σhсп –втрати напору у водогоні від бака до 
розрахункової точки,  м. 
 Тиск вимикання Р2 (кгс/см2) визначають із рекомендованого технічними умовами 
співвідношення (Р1+1) / (P2 +1)= 0,5…0,6 
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Тиск включення  та виключення другого насоса Р"1 та Р"2 встановлюється в 
залежності від Р1 та Р2 першого. 
            
            Р"1 = Р1 – ( 0,2…0,3) кгс/см2; 
 
            Р"2 = Р2 – ( 0,3…0,5) кгс/см2 
 
Таблиця П6.2. Варіанти індивідуальних завдань. 
  
№ варіанта Нв Нр Σhcп 

1 4 5 0,5 
2 5 6 0,6 
3 6 7 0,7 
4 7 8 0,8 
5 8 9 0,9 
6 9 10 1,0 
7 10 11 1,1 
8 11 12 1,2 
9 12 13 1,3 
10 13 14 1,4 
11 14 15 1,5 
12 15 16 1,6 
13 16 17 1,7 
14 4 5 1,8 
15 5 6 0,5 
16 6 7 0,6 
17 7 8 0,7 
18 8 9 0,8 
19 9 10 0,9 
20 10 11 1,0 
21 11 12 1,1 
22 12 13 1,2 
23 13 14 1,3 
24 14 15 1,4 
25 15 16 1,5 
26 16 17 1,6 
    

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  
 
1 Призначення та принцип роботи безбаштової водонасосної установки. 
2 Доцільність використання двох агрегатних водонасосних установок? 
3 Яку функцію в схемі автоматизації виконує реле тиску SP1? 
4 Яку функцію в схемі автоматизації виконує вимикач SA2? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №7 
 
ТЕМА:       Вивчення схеми автоматизації кормороздавача  КЕС – 1,7  
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити схеми автоматизації  кормороздавача КЕС-1,7 та вибрати       
технічні засоби автоматизації. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи кормороздавача КЕС-1,7 методику вибору 
технічних засобів автоматизації. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, виконувати  вибір технічних засобів 
кормороздавача.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1. Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація   

технологічних процесів і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   Кіровоград 
2011. 

2. Механізація   та   автоматизація   у  тваринництві  і   птахівництві/ О. С. Марченко,            
О. В. Дацішин, Ю. М. Лавріненко та ін.; За ред. О. С. Марченка. – К.: Урожай, 1995 

 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи кормороздавача КЕС-1,7. 
2.    Вивчити принципову електричну схему кормороздавача КЕС-1,7. 
3.    Вибрати технічні засоби схеми автоматизації (згідно з індивідуальним завданням   
        таблиця П7.2  та на основі методик вказаних в посібнику [1])  

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 
Від загальних витрат праці по нагляду за тваринами і птахами роздавання  корму  

займає  30-40 %. Промисловість постачає сільському господарству різні  кормороздавальні  
пристрої, які забезпечують роздачу  кормів різним видам тварин. Існують  пересувні та 
стаціонарні кормороздавальні пристрої. Вибір  типу кормороздавачів  залежить  від  способу 
утримання  тварин та конструкції тваринницьких приміщень. 

Кормороздавач електрифікований мобільний КЕС-1,7 призначений для дозованого 
розподілу вологих кормосумішей (вологістю не  більше 70 %) і сухих кормів в дві поряд 
розташовані годівниці на репродуктивних і відкритих  свинофермах  і комплексах при 
груповому утриманні свиней. 

Особливістю виробничого процесу кормороздачі з використанням КЕС-1,7  виявляється 
те, що корм розподіляється під час руху кормороздавача. Завантаження бункера кормом 
виконується при зачинених  вивантажувальних заслінках і при обертаючихся шнеках. При 
русі кормороздавача (рисунок П7.1 та П7.2)  вздовж годівниць проходить  розподіл  корму,  
норма видавання якого  регулюється положенням заслінок,  а також зміною частоти 
обертання вивантажувальних шнеків  за допомогою установки ланцюга на блоку зірочок 
приводу робочих органів. 

Приводи візка  і  робочих  органів розподільника-змішувача здійснюється від 
автономних  електродвигунів,  що  дозволило спростити його кінематичну схему.           
Живлення до електродвигунів підводиться від електромережі через кабель,  розташований  у 
лотку. 

Схема керування електроприводами  роздавача  забезпечує вмикання електродвигуна  
механізму переміщення візка вручну оператором, автоматичний реверс електродвигуна в  
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кінці  ділянки розподілу і автоматичну зупинку у початковому положенні, можливість 
керування роботою механізму розподілу  корму  в 
автоматичному і ручному режимах, а також автоматичне вмикання і  зупинку 
електродвигунів приводу вивантажувальних шнеків на заданих ділянках лінії розподілу 
корму. 

Кормороздавач-електрифікований, являє  собою  двоосний візок, який переміщується 
над годівницями по рейковому шляху, розташованому на металевій естакаді. На візку 
змонтований бункер,  в середині якого  встановлені  два  шнека. В нижній частині  бункера 
розташовані вивантажувальні люки, перекриваємі заслінками, які відчиняються за 
допомогою ручного приводу. 
 

 
 
 
Рисунок П7.1 Кормороздавач КЕС-1,7: 1, 4- кожух; 2- механізм роздачі корму; 3- ведучий 
вал; 5- ящик керування; 6- клемна коробка; 7- кінцевий вимикач; 8- бункер; 9- рама; 10- 
ведомий вал;  11- ввідна труба. 
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Рисунок П7.2. Схема розташування обладнання дворядої лінії роздачі корму з 
використанням кормороздавачів КЕС-1,7:  1, 4- завантажувальні транспортери; 2- 
кормороздавач; 3- естакада; 5- живильник.    

 
Технічна  характеристика КЭС-1,7 

 
Тип                                                                                                 електромобільний   
Продуктивність за частотою праці, т/ч:   

на сухих комбікормах                                                                 14-35          
на вологих комбікормах                                                             28-55          

Місткість бункера, м3                                                                               1,7          
Робоча швидкість, м/хв                                                                            30     
Загальна потужність агрегату, кВт                                                        5,15      
Обслуговуючий персонал, чол                                                                 1            
Габаритні розміри: кормороздавача без 
естакади, кабелю і засобів завантаження, мм: 

довжина                                                                                       3050            
            ширина                                                                                         1285       

висота                                                                                           1490            
Габаритні розміри: кормороздавача з    
естакадою і тримачем кабелю             
(без засобів завантаження), мм    
            довжина                                                                                       3310   
            ширина                                                                                        1830            

висота                                                                                          1930            
Колія, мм                                                                                                  730     
Маса, кг                                                                                                    880            
Маса кормороздавача без естакади,  
кабелю і засобів завантаження, кг                                                          845            
Кількість обслуговуємих тварин, гол                                               600-1200           
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Живлення до кормороздавача подається  через захисно-вимикаючий пристрій ЗОУП-25 
кабелем  довжиною  80  метрів, який знаходиться в лотку. 

  Перед початком  роботи кормороздавача вмикають ЗОУП-25, автоматичний вимикач 
QF,  а перемикач SA1 у силовому колі тягового електродвигуна установлюють в  положення,  
відповідаючє напрямку руху.  В випадку автоматичного керування кормороздавачем 
перемикачі SA3 i SA2 встановлюють у положення автоматичної роботи +45°.  Потім 
натискають на кнопку SB1.2, вмикається магнітний пускач  КМ1.1 
і тяговий електродвигун М1. Одночасно проміжне реле KL1, живлячись струмом, замикає 
свій контакт  в колі  керування магнітних пускачів КМ3, КМ2 електродвигунів шнеків М3, 
М2. 

При підході кормороздавача до місця розподілу корму в годівниці відбувається дія  
відповідних упорів на кінцеві вимикачі SQ4,  SQ6,  які магнітними пускачами КМ2 і  КМ3  
вмикають електродвигуни шнеків  М2  і М3.   Починається розподіл корму з рухаючогося 
кормороздавача. Після закінчення фронту годування відбувається  дія  інших  упорів на 
кінцеві вмикачі SQ3 i SQ5, які вимикають шнеки.  При русі  кормороздавача  далі,  в кінці 
ходу  кінцевий упор діє на кінцевий вимикач SQ2,  який 
своїми контактами перемикає електродвигун  М1  на реверс. 

При підході кормороздавача до місця завантаження його кормом відповідний упор діє 
на кінцевий вимикач  SQ1,  який  вимикає тяговий електродвигун М1.Цикл розподілу  корму 
закінчується. 

 
 

 
Рисунок П7.3. Принципова електрична схема кормороздавача КЕС-1,7. 
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Таблиця П7.1.  Перелік елементів  принципової  електричної схеми кормороздавача КЭС- 1,7 

Поз. 
Познач. 
 

 
                     Найменування 

 
Кіл 

 
        Примітки 

QF Автоматичний вимикач АЕ 2046 1  
FU1, FU2 Запобіжник  ПР1М 2 Ін.в.=1А 
HL1, HL2 Світлосигнальна  арматура АСЛ-11У2 2 Uн=380В 
KL1 Електромагнітний пускач  ПМЕ-041 1 Uк=380В 
КМ1.1,КМ1.2 Електромагнітні пускачі  ПМЛ1610УХЛ3Б 2 Uк=380В 
КМ2, КМ3 Електромагнітний пускач  ПМЕ-111 2 Uк=380В 
КК1 Теплове струмове реле РТЛ1007О4 1  
КК2, КК3 Теплове струмове реле РТТ-01 УХЛ2 2  
М1 Електродвигун 4А71В4СУ1 1 Рн=0,75кВт 
М2, М3 Електродвигун 4АХ90L4CУ1 2 Рн=2,2кВт 
SB1 Кнопковий пост ПКЕ 122-3У2 1  
SB2, SB3 Кнопковий пост ПКЕ 122-2У2 2  
SA1 Перемикач ПКУ3-54Ж2029У1 1  
SA2, SA3 Перемикач ПКУ3-54С0114У1 2  
SQ1 – SQ6 Кінцевий вимикач ВПК-2111У2 6  

 
Таблиця П7.2.  Варіанти індивідуальних завдань 
                 
Варіант 
 

 
Вибираємий елемент 

 
Примітки 

Автоматичний вимикач  
1,25 QF  

Запобіжник 
2 FU1   
3 FU2  

Сигнальну арматуру 
4 HL1   
5 HL2  

Проміжне реле 
6 KL1  

Магнітний пускач 
7 КМ1.1, КМ1.2  
8 КМ2  
9 КМ3  

Теплове струмове реле 
10 КК1  
11 КК2  
12 КК3  

Кнопковий пост 
13 SB1  
14 SB2   
15 SB3  

Перемикач 
16 SA1  
17 SA2  
18 SA3  

Кінцевий вимикач 
19 SQ1  
20 SQ2  
21 SQ3  
22 SQ4  
23 SQ5  
24 SQ6  
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Призначення кормороздавача КЭС-1,7. 
2. Робота  принципової    електричної схеми кормороздавача КЭС-1,7. 
3. Які функції в схемі автоматизації виконують шляхові вимикачі SQ1, SQ2? 
4. З використанням яких засобів в автоматичному режимі виконується керування 

вивантаженням корму в годівниці? 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №8 
 
ТЕМА:       Вивчення схеми автоматизації  пастеризатора молока ОПФ-1 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити схеми автоматизації  пастеризатора  молока ОПФ-1 та 
розробити функціонально-технологічну схему. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи пастеризатора молока ОПФ-1, принципи 
виконання функціонально-технологічних схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти функціонально-технологічні 
схеми.  
ЛІТЕРАТУРА   
1.    Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
       Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.    Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи пастеризатора молока ОПФ-1 
1. Вивчити принципову електричну схему пастеризатора молока ОПФ-1 
2. Розробити функціонально-технологічну схему пастеризатора молока ОПФ-1   (на    

основі рекомендацій вказаних в посібнику [2])  
 

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 
Для  збереження товарної якості та споживчої цінності молока на фермах і 

комплексах використовують установки  його первиної обробки.  Автоматизована 
пастеризаційна установка ОПФ-1 призначена для відцентрової очистки (видалення 
механічних і частково бактеріальних домішок), пастиризації (нагрів молока з метою 
стерилізації), витримки молока і його охолодження. 

В автоматизованній пластинчатій пастеризаційно-охолоджувальній установці 
(рисунок П8.1) робочий процес проходить слідуючим чином. З молокозбірника молоко 
поступає  в урівнювальний бак 1. Насосом 2 молоко подається в секцїю І пластинчатого 
апарата (секцію рекуперацію), де воно нагрівається за рахунок теплообміну з горячим 
молоком, що йде від секції пастеризації через витримувач 5. Нагріте до 37…40°С молоко 
направляється в молокоочисник 4, а звідки подається в ІІ секцію рекуперації, де проходить 
його донагрів пастеризованим молоком. З другої секції молоко переходить в секцію ІІІ 
пастеризації, де за рахунок теплообміну з горячою водою нагрівається до температури 76 чи 
90°С (в установці ОПФ-1-300). 
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Рисунок П8.1. Технологічна схема пастеризатора ОПФ-1: 1 – урівнювальний бак; 
2 – молочний насос; 3 – пластинчатий апарат; 4 – молокоочисник; 5 – витримувач; 6 – 
водяний насос; 7 – бойлер; 8 – інжектор; 9 – електрогідравлічний клапан; 10 – перепускний 
клапан; І – перша секція рекуперації; ІІ – друга с екція рекуперації; ІІІ – секція пастеризації; 
ІV, V – cекції охолодження.  
 

Після секції пастеризації молоко проходить через витримувач в І і ІІ секції 
рекуперації, де віддає частину тепла холодному молоку і його температура знижується до 
20..25°С. Подальші це молоко послідовно проходить секції охолодження IV та V, де його 
температура знижується до 5…8°С в залежності від початкової температури охолоджуючої 
води. Холодне молоко направляється в танки для зберігання. Витримувач в установці 
служить для посилення пастеризаційного ефекта. Горяча вода готується в бойлері 7. Вона 
нагрівається паром, поступаючим в систему циркуляції горячої води через інжектор 8 
паропроводу котельної установки. При зниженні температури молока, що виходить із секції 
пастеризації  перепускним клапаном молоко направляється в вирівнювальний бак  повторну 
пастеризацію. Регулювання подачі пару здійснюється автоматично  електрогідравлічним 
клапаном в залежності від температури  пастеризованого молока. 

 
Технічна    характеристика ОПФ-1. 

 
Продуктивність,  л/год                                                                                       1000 
Температура молока, °С: 
 яка поступає в апарат                                                                                35                                                                                           
 при пастеризації                                                                                 76±2 (92 ±2) 
 при охолодженні                                                                                       до 8 
Тривалість витримки молока  
при температурі пастеризації,с                                                                         20 (300) 
Коефіцієнт рекуперації тепла, %                                                                           80                                                               
Температура тепло-і холодоносія, °С:  
 горячої води                                                                                        76-79 (92-95) 
            холодної водопровідної води                                                                    8-10                      
 льодяної води                                                                                                0 
Витрати води, м3: 

У молочний 
танк 
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 горячої                                                                                                            5 
 холодної                                                                                                         3        
            льодяної                                                                                                         2 
Витрати пара, кг/год                                                                                                24        
Тип  теплообмінних пластин                                                                                   П1 
Робоча поверхня теплообмінної пластини, 0,11 
Загальна кількість теплообмінних пластин, шт                                                 57 (62)                                          
Загальна поверхня теплообмінника, м2                                                             5,5 (6,3)            
Проміжок між теплообміними пластинами, мм                                                   2,8 
Сепаратор молокоочисник                                                                                     ОМ-1 
Молочний насос                                                                                                     НМУ-6   
Насос горячої води                                                                                                   2К-9 
Встановлена потужність, кВт                                                                                   6,5 
Габаритні розміри, мм: 
 довжина                                                                                                         3000 
 ширина                                                                                                           2800 
 висота                                                                                                           1700 
Маса установки, кг                                                                                               700 (910)                                                                                                                
 

Згідно з принциповою  електричною схемою (рисунок П8.2) підготовка установки до 
роботи здійснюється за допомогою ввідного вимикача  QS. При цьому загорається сигнальна 
лампа HL1, яка сигналізує про подачу напруги на пульт керування. Вимикачем SA1  
готується до роботи логометрична установка Р, яка служить для контролю температури 
охолодженого молока. Перемикачами SA2, SA3 задається ручний чи автоматичний режим 
керування пастеризацією  молока, а перемикачем SA4 в ручному режимі здійснюється 
керування кількістю подаваємого пару для забезпечення необхідної температури 
пастеризації. В автоматичному режимі керування за допомогою кнопкових постів SB1-SB6  
вмикаються електродвигуни молочного насоса М1, насоса горячої води М2 та 
молокоочисника М3. Кнопкою SB7  вмикаються кола сигналізації режимів пастеризації. В 
початковий момент коли температура молока на виході з секції пастеризації меньше 76 
(90)°С терморегулятор А1 (МСР-1-01) своїм замикаючим контактом подає напругу на 
котушку проміжного реле KL2 і електромагніт Y1 перепускного клапана. Молоко з секції 
пастеризації направляється на урівнювальний бак на повторну пастеризацію. При цьому в 
колах сигналізації блокується котушка проміжного реле KL1  і сигнальна лампа НL5 
сигналізує про подачу молока на допастеризацію. Після первинного циклу пастеризації, 
якщо температура молока відповідатиме нормі А1 вимкне реле KL2 та Y1 молоко з секції  
пастеризації через витримувач буде направлене в секції ІІ, І і подальші через секції 
охолодження ІV, V  в молочний танк. В процесі пастеризації при недопустимих зниженнях 
темпрератури молока, воно також відправляється на повторну пастеризацію. Схема 
автоматизації працюватиме аналогічно описаному вище, але крім того разом з сигнальною 
лампою HL5 вмикається також звукова сигналізація НА. При незначних відхиленнях 
температури пастеризовного молока, яка контролюється на виході з витримувача за 
допомогою RK3, імпульсним регулятором  А2 (ЭР-СС-63) через вихідні реле KL3 та KL4 
здійснюється автоматичне керування подачею пару в систему підігріву води, що 
використовується для пастеризації молока. Закриття подачі пару здійснюється  
електромагнітом Y2, а відкриття електромагнітом Y3. 

Також принциповою електричною схемою передбачено захист силових кіл від коротких 
замикань який здійснюється запобіжниками FU1-FU9, захист електродвигунів тепловими 
струмовими реле КК1-КК3, захист кіл керування від коротких замикань за допомогою FU10, 
та світлова сигналізація про роботу відповідного електродвигуна, яка здійснюється лампами 
HL2-HL4.   
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Рисунок П8.2. Принципова електрична схема 
установки ОПФ-1. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Призначення пастеризаційної установки ОПФ-1. 
2. Робота  принципової електричної схеми пастеризаційної установки. 
3. Яку функцію в схемі автоматизації виконує терморегулятор А1? 
4. Яку функцію в схемі автоматизації виконує терморегулятор А2? 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №9 
 
ТЕМА: Вивчення схеми автоматизації  обладнання ОГМ – 0,8       
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити схеми автоматизації  обладнання ОГМ 0,8 та розробити його 
функціонально-технологічну схему. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  Будову, принцип роботи обладнання ганулювання трав’яного 
борошна, принципи виконання функціонально-технологічних схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  Читати принципові електричні та розробляти функціонально-
технологічні  схеми.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1.     Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація   
       технологічних процесів і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   

Кіровоград 2011. 
2.   Механізація   та   автоматизація   у  тваринництві  і   птахівництві/ О. С. Марченко,            

О. В. Дацішин, Ю. М. Лавріненко та ін.; За ред. О. С. Марченка. – К.: Урожай, 1995 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи обладнання гранулювання трав’яного     
       борошна ОГМ – 0,8. 
2.    Вивчити принципову електричну схему автоматизації. 
3. Розробити функціонально-технологічну схему обладнання для гранулювання трав’яного 

борошна ОГМ- 0,8 (на  основі рекомендацій вказаних в посібнику [1]). 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Поживні речовини повніше зберігаються   у     зелених  кормах штучного сушіння у 
пресованому вигляді. У порівнянні з трав'яним борошном втрати каротину в гранулах 
знижуються в 10, а протеїну - в 4-40 разів. Використання гранульованих кормів у раціонах 
тварин дає змогу збільшити середньодобовий надій молока на 7 %, приріст ваги молодняка 
великої рогатої худоби - на 10-20, свиней на відгодівлі - на 10-15, птиці - на 11, несучість 
птиці - на 11 %. Крім того, при використанні кормів у пресованому вигляді скорочуються 
затрати праці і механічні витрати при навантажувально-розвантажувальних і транспортних 
роботах, економічніше використовуються складські приміщення, тара і транспортні засоби, 
зменшуються витрати кормів при збереженні, транспортуванні, роздаванні, покращується 
підготовка кормів для згодовування. 
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Вітамінне борошно гранулюють на комплектах обладнання типу ОГМ. Обладнання для 
гранулювання трав'яного борошна ОГМ-0,8А призначене для приготування гранул з тра-
в'яного борошна, що виробляється агрегатом для сушіння кормів АВМ-0,65. Комплект 
обладнання складається з дозатора, змішувача, гранулятора, охолоджувача з сортувалкою, 
вентилятора сортувалки, системи введення води, електропривода (рисунок П9.1). 

Дозатор 1 призначений для рівномірної дозованої подачі борошна у змішувач 
гранулятора. Він має швидкохідний шнек, змонтований у похилому корпусі. Корпус 
складається з приймальної і вивантажувальної горловини, транспортного і зворотного 
каналів. На верхній площадці приймальної горловини встановлений шлюзовий затвор 
Всередині приймальної горловини обертається руйнувач склепіння, який запобігає 
створенню склепіння з борошна. Подача борошна у змішувач регулюється дозуючою 
заслінкою, яка перекриває вивантажувальну горловину. Надлишки борошна, що 
переміщуються шнеком, по звортному каналу подаються у приймальну горловину. 

У змішувачі 5 борошно змочується водою до вологості, необхідної для гранулювання, 
перемішується і переміщується вздовж осі до живильника гранулятора. Робочий орган 
змішувача - мішалка, розміщена в корпусі і обертається у двох підшипниках. На корпусі 
змішувача змонтовано обладнання для подачі води.  

Гранулятор 6 виробляє гранули, продавлюючи зволожене борошно пресуючими вальцями 
через радіальні отвори кільцевої матриці. На виході з отворів матриці гранули 
наштовхуються на нерухомий ніж і обламуються. 

Охолоджувач 10 жалюзійно-циклонного типу складається з вентилятора і циклона з 
жалюзями на бічній поверхні. Циклон має внутрішній і зовнішній циліндри, які утворюють 
камеру охолодження. На зовнішньому жалюзійному циліндрі встановлений датчик 
верхнього рівня гранул у циклоні. Вентилятор 11 в охолоджувачі створює два паралельних 
повітряних потоки, один з яких транспортує гранули з преса в охолоджувач, а другий 
охолоджує їх. Одночасно з охолоджуваної маси виноситься незгранульоване борошно, яке 
через циклони 4 і 2 поступає в приймальну горловину дозатора. 

У процесі охолодження з гранул випарюється волога і в них відбуваються певні фізико-
хімічні зміни, внаслідок чого гранули набувають необхідної міцності. 

Після заповнення охолоджувальної колонки за командою датчика верхнього рівня 
вмикається електропривод шнека сортування і гранули переміщуються у сортувальну 
колонку. 

При сортуванні дрібняк і незгранульоване борошно відокремлюються від гранул. 
Сортувалка виконана у вигляді циліндра з горловиною і консольним шнеком 8. До кінця 
циліндра приєднана сортувальна колонка 7. Охолоджені гранули шнеком подаються в 
сортувальну колонку, де у потоці повітря, створюваним вентилятором 3, дрібняк і 
незгранульоване борошно відокремлюються від кондиційних гранул і через циклони 2 
направляються на повторне гранулювання. Пневмотранспортером 12 гранули спрямовуються 
в циклон 13, звідки їх періодично вивантажують у транспортні засоби14. Система введення 
води складається з насоса з електроприводом, який подає воду у спеціальний резервуар. 
звідки вода самотьоком у змішувач подається через електромагнітний вентиль. При 
наявності водогону воду підводять  безпосередньо до електромагнітного вентиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
32 

 
 

Технічна характеристика ОГМ-О,8А 
 
Продуктивність, кг/год                                                                                      800 
Діаметр отворів матриць, мм                                                                          10, 12, 14 
Встановлена потужність, кВт                                                                               74,9 
Електродвигуни привода: 
      преса                                                                                       4АМ200L4УПУЗ; 45кВт; ІМ1081 
      змішувача                                                                    4АМ80В6УПУЗ; 1,1кВт; ІМ1081 
      дозатора                                                 4АМ80В6УПУЗ; 1,1 кВт; ІМ1081 
      охолоджувача                                                 4АМ132М2УПУЗ;11 кВт; ІМ3002 
      вентилятора пневмосортувалки                                          4АМ100L2УПУЗ; 5,5 кВт;ІМ3002 
      насоса води                                          Однофазний конденсаторний 
                                                                                           4ААМТ63В2У5; 0,37 кВт; 220В; ІМ3002 
      вентилятора пневмотранспортера                                      4АМ100L2УПУЗ; 5,5 кВт; ІМ3002 
      шлюзових затворів             Мотор-редуктор 0,55-0,8 кВт; 40-71об/хв 
      сортувалки                         4АМ80В6УПУЗ;1,1 кВт; ІМІ081 
Птома енергоємність, кВтгод/т                                                                             94 
Маса, кг                                                                                                                  3860 
Габаритні розміри, мм: 
      довжина                                                                                                            4570 
      ширина                                                                                                             3120 
      висота                                                                                                               5500 
 

      
 
Рисунок П9.1 Технологічна схема ОГМ 0,8: 1- дозатор; 2,4,13- циклони; 3- вентилятор; 5- 
змішувач; 6- прес; 7- сортувальна колонка; 8- шнек сортувалки; 9- кожух; 10- 
охолоджувальна колонка;  11- вентилятор охолоджувальної колонки; 12- вентилятор 
пневмотранспортера; 14- транспортний засіб.  

 
борошно гранули   дрібняк  повітря  вода 
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Принциповою електричною схемою керування передбачено два режими роботи: режим 
"Налагодження" (перемикач SA1 в положенні 1) і режим "Робота (перемикач SA1 в 
положенні 2). 

В режимі  "Робота" при ввімкнених автоматичних вимикачах QF1-QF4 за допомогою 
кнопки SB7.2 вмикається реле нульового блокування К1, яке забезпечує підготовку кіл 
керування до роботи. За допомогою кнопки SB1.2 електромагнітним пускачем КМ1 
вмикається електродвигун шлюзового затвору М1 дозатора борошна. Через блок контакт 
КМ1 при натисканні кнопки SB2.2 електромагнітним пускачем КМ2 вмикається 
електродвигун  вентилятора сортування М2. Кнопкою SB5.2 через електромагнітний пускач 
КМ8 вмикається електродвигун М8 вентилятора охолоджувача. Через блок контакт КМ8 при 
натисканні SB6.2 через електромагнітний пускач КМ9 вмикається електродвигун прес-
матриці М9. Через блок контакт КМ9 при натисканні кнопки SB3.2 через електромагнітний 
пускач КМ3 вмикається електродвигун змішувача М3.  Через блок контакт КМ3 при 
натисканні кнопки SB4.2 через електромагнітний пускач КМ4 вмикається електродвигун 
дозатора М4. Разом з дозатором   вмикається електромагнітний клапан УА подачі води з 
резервуара  у змішувач – відбувається процес приготування гранул. 

При автоматичному керуванні, який установлюється перемикачем SA3, коли рівень гранул 
в охолоджувальній колонці досягне нижнього значення замкнуться контакти SQ1, SQ2. Коли 
рівень гранул в охолоджувальній колонці досягне верхнього значення спрацьовує дачкик АН і 
через реле К2 вмикається  е6лектромагнітний пускач КМ5 електродвигуна М5 шнека 
сортувалки. Через блок контакт КМ5 послідовноно вмикається електромагнітний пускач КМ6 
електродвигуна М6 шлюзового затвора пневмотранспортера та електромагнітний пускач КМ7 
електродвигуна вентилятора пневмотранспортера М7 – відбувається процес розвантаження 
гранул. Коли рівень  гранул в охолоджувальній колонці  знизиться до нижнього значення 
розімкнуться контакти  SQ1, SQ2 вимкнеться шнек сортувалки і з витримкою часу, що 
необхідна для вивантаження залишків гранул за допомогою реле часу КТ вимкнеться 
електродвигун М6 шлюзового затвора та М7 вентилятора пневмотранспортера.  

При роботі системи подачі води з електронасосним агрегатом М10, управління ним в 
автоматичному режимі виконується датчиками рівня SQ3 (нижнього),  SQ4 (верхнього). 
Датчики встановленні в резервуарі. 

В колі керування електродвигуном преса М9 використано кінцевий вимикач SQ5, який 
реагує на спрацювання  зрізної шпонки при заклинюванні матриці та  кінцевий вимикач SQ6, 
який встановлено на кожусі прес-матриці і забезпечує неможливість роботи електродвигуна 
при відкритому кожусі. Навантаження двигуна прес-матриці , яке залежить від подачі 
продукту контролюється амперметрами РА1, РА2. 

В колі електродвигуна дозатора М4  використано електромагнітне струмове реле КА, яке 
миттєво подає команду на вимкнення при ззначних зростаннях струму навантаження, 
наприклад при забиванні борошна.  

У налагоджувальному режимі електродвигунами можна керувати в будь-якій послідовності за 
допомогою відповідних кнопкових постів. 
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Рисунок П9.2 Принципова електрична  схема ОГМ 0,8 
 
КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 
1. Призначення та принцип дії обладнання гранулювання трав’яного борошна. 
2. Робота принципової електричної схеми в різних режимах роботи. 
3. Як забезпечується автоматичне керування електродвигуном шнека сортувалки? 
4. Як забезпечується автоматичне керування подачею води в резервуар системи 

зволоження? 
5. Яку функцію виконують кінцеві вимикачі SQ5, SQ6 в колі керування електродвигуном 

преса? 
 

 
 
 
 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №10 

 
ТЕМА:       Вивчення       схеми         автоматизації        зернозавантажувача  ЗМ-60А.        
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову  і  принцип  роботи зернозавантажувача  ЗМ-60А  та  
розробити схему підключень його щита керування. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи зернозавантажувача, принципи виконання 
схем підключень. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти схеми підключень.  
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ЛІТЕРАТУРА   
1. Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація   
       технологічних процесів і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О. -   

Кіровоград 2011. 
2. Технічний паспорт зернозавантажувача. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи зерно завантажувача. 
2.    Вивчити принципову електричну схему зернозавантажувача. 
3.    Розробити схему підключень зернозавантажувача ЗМ-60А (на  основі рекомендацій  
       вказаних в посібнику [1]). 
. 
 

ТОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

 Зернозавантажувач ЗМ-60А  призначений для механізації завантьажувально-
розвантажувальних робіт на відкритих зерно токах і в зерноскладах. Він може забезпечувати  
завантаження і розвантаження  зерноскладів, завантаження зерна в транспортні засоби, 
перекидання зерна з метою формування куч та для часткової  його  просушки.     

 
  Технічна  характеристика ЗМ-60А 

 
Продуктивність, т/год                                                                                                     60 
Дальність перекидання зерна, м                                                                                  до 10 
Максимальна висота кидання пшениці, м                                                                     4    
Встановлена потужність, кВт                                                                                        9,1 
Транспортна швидкість, км/год                                                                                    0,4  
Електропривод робочих органів: 
     вивантажувальний транспортер                                                                      4АМ100L4У2 
     завантажувальний транспортер                                                                       4АМ100L4У2 
     привод переміщення                                                                                         4АМ80А4У2 
Габаритні розміри в робочому положенні  
без повороту вивантажувального транспортера, мм: 
      ширина                                                                                                                     5200 
      довжина                                                                                                                   6480 
      висота                                                                                                                      3100             
Маса, кг                                                                                                                         1315    
   

Зернозавантажувач складається з таких основних вузлів і механізмів: рама з ходовою 
частиною; Т-подібний завантажувальний скребковий транспортер; стрічковий 
вивантажувальний транспортер (тример); механізм переміщення; електропривод. 
  Перед початком роботи  зерно завантажувач  встановлюють у вихідне положення по 
одному з країв зернового буту. За допомогою механізму підйому опускають живильники 
завантажувального транспортера до торкання скребками поверхні площадки. В першу чергу 
запускається  вивантажувальний транспортер, а згодом вивантажувальний з метою 
недопущення забивання зернозавантажувача зерновим матеріалом. Останнім запускається 
механізм переміщення. В процесі переміщення зернозавантажувача на незначній швидкості, 
скребки живильника  переміщують зерно до центру нижньої головки завантажувального 
транспортера.  З завантажувального транспортера зерно потрапляє до  направляючого 
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патрубка в вивантажувального транспортера і стрічка вивантажувального транспортера 
здійснює подачу зерна в транспортні засоби чи на формуємий зерновий бут. 

 
 

Рисунок П10.1. Зернозавантажувач ЗМ-60: 1-редуктор; 2,10 – живильники 
завантажувального транспортера: 3- лебідка; 4 – завантажувальний транспортер; 5 – щит 
керування; 6 - тример на поворотній рамі; 7 – контрпривод; 8 – гальма; 9 – механізм 
самоходу; 11 – ходова частина; 12 -  рама ходової частини.                       

 
 
 Живлення зернозавантажувача ЗМ-60А від мережі здійснюється гнучким кабелем 
через штепсельне роз’єднання. Про подачу напруги на щит керування сигналізує лампа HL1. 
Подача напруги на силові кола та захист електродвигунів від коротких замикань виконується 
автоматичним вимикачем QF1.  Згідно з принциповою електричною схемою за допомогою 
перемикача SA1 установлюється режим керування зернозавантажувачем: "Р"- робота; "Д"- 
дистанційне  керування ; "Т"- транспортне переміщення.  
 В режимі робота "Р" за допомогою кнопки в SB2.2  електромагнітним пускачем КМ1 
вмикається електродвигун вивантажувального транспортера М1, кнопки SB3.2 
електромагнітним пускачем КМ2 вмикається електродвигун завантажувального 
транспортера  М2. Послідовність включення забезпечується блок контактами попереднього 
ввімкненого електромагнітного пускача. При натисканні кнопки SB4.2     через  блок контакт 
КМ2 попадає під напругу реле KV і подальше через розмикаючийся контакт КТ, 
розмикаючийся контакт КМЗ.2 електромагнітним пускачем КМ3.1 вмикається 
електродвигун переміщення зернозавантажувача – починається процес завантаження чи 
перекидання зерна. 
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В процесі роботи за допомогою імпульсного реле часу КТ періодично забезпечується 
ввімкнення та вимкнення переміщення зернозавантажувача. При цому регулюється подача 
зерна на завантажувач. 
 В режимі дистанційного керування "Д" забезпечується управління 
зернозавандажувачем через пульт SB5.  
 Режим транспортного перемішення "Т" передбачає керування електроприводом 
переміщення М3 заднім ходом. Управління електродвигуном переміщення при цьому 
виконується кнопками SB4.1, SB4.3.  
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1.  Призначення та принцип дії зернозвантажувача ЗМ-60А. 
2.  В яких режимах може працювати зернозавантажувач, особливість кожного з них? 
3.  Яку функцію в схемі керування виконує реле часу КТ ? 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №11 
 
ТЕМА:       Вивчення       схеми         автоматизації        бункера      активного          
 вентилювання    зерна.        
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову  і  принцип  роботи бункера активного вентилювання 
зерна  та розробити функціонально-технологічну схему бункера БВ. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи обладнання активного вентилювання зерна, 
принципи виконання функціонально-технологічних схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти функціонально-технологічні 
схеми.  
 
ЛІТЕРАТУРА 
1.    Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
       Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.    Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи обладнання активного вентилювання  
        зерна. 
3. Вивчити принципову електричну схему бункера активного вентилювання зерна 
4. Розробити функціонально-технологічну схему бункера активного вентилювання зерна (на  

основі рекомендацій вказаних в посібнику [2]). 
 
  

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Активне вентилювання зерна застосовують для сушіння насіневого зерна, тимчасової 
концервації зерна охолодженням та аерації насіння при тривалому зберіганні. Активне 
вентилювання – це різновид конвективного способу сушіння. Особливість цього способу 
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полягає в застосуванні досить низьких  температур агенту сушіння, що не призводить до 
теплового трамвування зерна. При цьому нерухомий товстий шар зерна продувається 
потоком повітря, який поглинає вологу з зерна доти, поки не настане гігроскопічна рівновага 
зерна та повітря. Вентилювання може проводитись також шляхом продуву звичайного 
повітря навколишнього середовища через шар зерна. Це можливо лише тоді, коли середня 
відносна вологість повітря за час сушіння нижча за необхідну зрівноважену вологість зерна. 
 Активне вентилювання – продування маси зерна холодним чи підігрітим повітрям – 
найбільш ефективний спосіб сушки та тимчасового зберіганння (консервація)  вологого 
зерна. Для активного вентилювання зерна в сільськогосподарських підприємствах 
використовують бункери БВ.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П11.1 Технологічна схема бункера активного вентилювання зерна БВ: 1 – робоча 
камера;  2 – електрокалорифер; 3 – вентилятор; 4 – лебідка; 5 – завантажувальна норія; 6 – 
зерно; 7 – зовнішній циліндр бункера: 8 - внутрішній перфорований циліндр бункера. 
 
 

Бункер активного вентилювання  (рисунок П11.1) складається з робочої камери 1, що 
виконана у вигляді перфорованих циліндрів. Простір між циліндрами заповнюється 
зерновою масою. У внутрішній циліндр 8 вентилятором подається агент сушіння, який 
проходить через електрокалорифер 2. Для створення підпору у внутрішньому циліндрі 
розташований поршень, який встановлюється відповідно до рівня зерна в бункері. 
Завантаження бункера зерном здійснюється завантажувальною норією 5, а розвантаження 
самотоком через вивантажувальний пристрій. Для підвищення рівномірності сушіння зерна 
його необхідно перемішувати під час сушіння. Це здійснюється шляхом пересипання зерна з 
одного бункера в інший один-два рази за період сушіння, залежно від початкової вологості 
зерна. 
 При тривалому зберіганні зерна, якщо його вологість перевищує 20%, а відносна 
вологість повітря не перевищує 90% вентилювання проводять цілодобово. В дощову погоду 
періодичне вентилювання зерна проводять підігрітим повітрям протягом 1,5 год через 4…6 
год. Підігрів подаваємого повітря здійснюється для зменшення  його відносної вологості. Так 
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на кожен 1°С нагріву повітря його відносна вологість знижується приблизно на 5%. 
Звичайно повітря при сушці підігрівають на 10…12°С. 
  
  

Технічна характеристика БВ – 25 
 
                                                                                                       
Продуктивність, при зніманні  6% вологи, т/год                                     0,25 
Місткість, т                                                                                                    25 
Габаритні розміри, мм: 

довжина                                                                                          41000 
            ширина                                                                                            31000 
            висота                                                                                              8575 
Встановлена потужність, кВт: 
           вентилятора                                                                                      5,5 
           калорифера                                                                                        24 
Маса, кг                                                                                                       1360 
 
 

Принципова електрична схема керування бункером передбачає ручне та автоматичне 
управління активною вентиляцією. Режим управління задається перемикачем SA1. 
Перемикачем SA2 установлюють режимі сушки "С" чи концервації "К" при автоматичному 
керуванні. 

Підготовка схеми бункера до роботи здійснюється ввідним вимикачем QS. 
Автоматичними вимикачами QF1 – QF4 готуються до роботи відповідно електродвигуни: М1 
– поршня-заглушки, М2 – норії, М3 – вентилятора та  електрокалорифер  ЕК. 

При автоматичному керуванні в режимі сушки перемикачі SA1 та SA2  ставлять у 
відповідне положення.  За допомогою кнопки SB1.2 вмикається котушка магнітного пускача 
КМ2 завантажувальної норії (М2). Замикаючим контактом КМ2.3 вмикається магнітний 
пускач КМ1.1 поршня-заглушки (М1). Поршень-заглушка переміщується в верхнє 
положення до досягнення кінцевого вимикача SQ1. По закінченню завантаження бункера 
спрацює датчик рівня SL1, який контактом SL1.1 вимкне завантажувальну норію, а контаком 
SL1.2 готуються до роботи кола керування двигуном вентилятора.  При цьому 
розмикаючимся контактом КМ2.4 буде керуватися магнітний пускач КМ1.2 поршня-
заглушки при переміщенні вниз ( цим забезпечується рівномірний повітрообмін в бункері). 

В початковий момент після спрацювання  SL1.2 під напругу попадає реле часу КТ і по 
колу через розмикаючийся контакт КТ ввімкнеться магнітний пускач КМ3 вентилятора. З 
витримкою часу необхідною для того, щоб повітря досягло до виходу з бункера де 
установлено  датчик вологості В2  реле часу розімкне свій контакт. Якщо вологість повітря 
на виході з бункера відповідатиме нормі, контакт В2 та КV2 залишуться у вихідному стані, а 
КТ вимкне пускач вентилятора.  

Якщо  при запуску вологість повітря на виході з бункера буде перевищувати норму, 
то спрацює KV2, яке  своїм замикаючим контактом заблокує контакт реле часу КТ, і 
вентилятор продовжуватиме працювати поки до установленого значення не знизиться винос 
вологи з зерна.  

Електронагрівні елементи ЕК калорифера  вмикаються тільки при працюючому 
вентиляторі, коли висока вологість повітря на вході в бункер. В даному випадку замикаються 
контакти В1 вологоміра, і  реле KV1 вмикає магнітний пускач КМ4 калорифера. 
Вимикається калорифер  автоматично в результаті розмикання контактів В1 (при знижені 
вологості зовнішнього повітря). 
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По закінченню сушки зерна контактом вологоміра В2 забезпечується вимкнення 
двигуна  вентилятора про що свідчить звукова сигналізація НА. 

При актоматичному керуванні в режимі концервації (тривале зберігання) зерна 
перемикач SA2 ставиться в положення "К". В даному випадку управління вентилятором 
здійснюється по температурі зерна, яка контролюється регулятором SK. Якщо температура 
зерна досягне максимального допустимого значення, замикаються  контакти SK, і 
електромагнітний пускач КМ2 вмикає вентилятор. При цьому, щоб знизити   (до 65%) 
відносну вологість повітря, його підігрівають калорифером, управління яким здійснюється 
аналогічно режиму сушки. 

В ручному режимі управління обладнанням бункера здійснюється кнопковими 
постами SB1 – SB4, установивши перемикач SA1 в положення "Р".   

        
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Технологія активного вентилювання зерна. 
2.   Робота  принципової  електричної схеми бункера БВ-25. 
3.   Які засоби автоматики використовуються при автоматичному керуванні активним  
       вентилюванням в режимі сушки? 
4.   Які засоби автоматики використовуються при автоматичному керуванні активним  
       вентилюванням в режимі концервації? 
 



 

 

 

 
42 

 
 



42 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №12 
 
ТЕМА:       Вивчення       схеми         автоматизації      обігрівання парників.          
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити системи електрообігріву парників їх схеми автоматизації  та 
розробити схему з’єднань щита керування  системою обігріву парників. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи систем електрообігріву парників принципи 
виконання  схем з’єднань. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти схеми з’єднань.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1. Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
     Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.  Довідник сільського електрика/ В. С. Олійник, В. М. Гайдук, В. Ф. Гончар та ін.; За    
     ред. В. С. Олійника. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1989р.  
3.  Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2007. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи систем електрообігріву парників. 
2.    Вивчити принципову електричну схему бункера активного вентилювання зерна. 
3.    Розробити схему з’єднань однієї групи електрообігріву парника згідно зі схемою, що      
       зображена на рисунку П11.2 (на  основі рекомендацій вказаних в посібнику [3]). 
 

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 
 

Споруди закритого грунту поділяються на утеплений грунт, парники і теплиці. 
Найбільшого розповсюдження серед даних споруд здобули парники. Парники – це повністю 
або частково заглиблені в грунт каркасні споруди невеликої площі з прозорим покриттям. 
Призначенні парники для вирощування розсади для відкритого грунту і отримання при 
цьому ранніх овочів.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П12.1   Будова парника з обігріванням стальним дротом в ізоляційних трубах: 
1 – монтажний  приямок; 2 – рама; 3 – труби із стальним дротом; 4 – пісок; 5 – грунт;     6 – 
ізолятор 
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Для обігрівання грунту в парниках використовують неізольований стальний дріт, 
прокладений в ізоляційних трубах; нагрівні  проводи ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ, ПНВСВ; 
неізольований стальний дріт, прокладений безпосередньо у шарі піску або грунту при 
зниженій напрузі живлення (50 В).  

На рисунку П12.1 показано будову електрообігріву парників неізольований стальний 
дріт, прокладений в ізоляційних трубах. Перевагами обігрівання парників стальним дротом в 
ізоляційних трубах є простота монтажу, легкість заміни пошкодженого дроту, а недоліком – 
затрати на труби і малий строк служби нагрівників (1 – 2 роки).  

Повітряний обігрів парника, і грунту  здійснюється стальним дротом прокладеним в 
ізоляційних трубах. 
 

Автоматизація обігріву парників зводиться до автоматичного управління  
температурою грунту і повітря в залежності від  погодних умов, виду і віку рослин. 
Принципіальна електрична схема керування обігрівом квартала парників ( рисунок П12.2) 
передбачає ручне та автоматичне керування  грунтовим та повітряним обігівом.  На рисунку 
показано управління однією з груп нагрівників. Підготовка схеми до роботи здійснюється  
рубильником QS1. Режим роботи  "Ручний" та "Автоматичний" задається  перемикачем SA1. 
В автоматичному режимі  управління нагрівом здійснюється терморегулятором А. Контроль 
нагріву  виконується датчиком температури  RK.  Регулювання потужності нагрівних 
елементів здійснюється перемиканням нагрівників ЕК з напруги 220 В на  380 В. 
Переключення напруги живлення здійснюється перемикачами QS2, QS3. Підвищена напруга 
живлення приймається при розігріві парника  та при значних зниженнях температури. Ручне 
керування електрообігрівом здійснюється кнопковим постом SB1. 

 Захист електронагрівників та кіл керування виконується  відвовідно запобіжниками 
FU1, FU2 та FU3. 
 

 
Рисунок П12.2   Принципова електрична схема електрообігріву  парника 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Способи виконання електообігріву парників. 
2.   Робота  принципіальної    електричної схеми електообігріву парників. 
3.   По якому параметру і з використанням яких автоматичних пристроїв виконується           
      керування електрообігрівом парників.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №13. 
 
ТЕМА:       Вивчення   схеми    автоматизації     керування    мікрокліматом    в  
овочесховищі.          
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову і принцип роботи обладнання ОРТХ та навчитись  
розробляти принципові електричні схеми. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи обладнання ОРТХ та принципи розробки 
принципових електричних схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти принципові електричні схеми.  
 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
       Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.    Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
       технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
       Кіровоград 2011. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.   Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи обладнання регулювання мікроклімату  
       в овочесховищах. 
2.    Вивчити роботу кіл керування електричної схеми обладнання ОРТХ. 
3    Розробити силові кола принципової електричної схему обладнання ОРТХ  урахувавши  
      узгодження  з колами керування (на  основі рекомендацій вказаних в посібнику [2]). 
 
 

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Зберігання сільськогосподарської продукції в спецілізованих сховищах дозволяє 
забезпечити цілий рік постачання населення продуктами харчування і зберегти їх високі 
поживні і смакові якості, зовнішній вигляд. 

Умови зберігання визначаються головним чином температурою та вологістю 
повітряного середовища, а при зберіганні плодів і газовим складом середовища. Для кожного 
виду овочів і плодів існує оптимальна температура зберігання: для картоплі +2...5°С, для 
коренеплодів +0,5...1°С, цибулі 0...3°С. Оптимальна вологість повітря для картоплі, 
коренеплодів, капусти 80..95%, для цибулі не повинна перевищувати 60...70%. 

Обладнання ОРТХ призначене для підтримання температурних режимі  припливного 
повітря, маси зерігаємого продукту (картоплі, буряка, капусти, моркви тощо) і повітря 
верхньої зони без штучного охолодження в сховищах місткістю до 1000т з числом камер не 
більше двох.  

Технологічна схема обладнання ОРТХ, призначеного для підтримання температурних 
режимів в сховищах ємністю до 1000т показана  на  рисунку П12.1. 

Основним діючим фактором є активна вентиляція, яка забезпечує видалення 
надмірної вологи з поверхні продукції, а також сприяє вирівнюванню волого-температурних 
полів в об’ємі зберігаємої продукції. Повітря в масу зберігаємої продукції подають за  
допомогою припливних систем тобто з припливної шахти 3 за допомогою вентилятора 1 
через розподільчий канал 7. Зміна температури, подаваємого припливного повітря та перехід 
у режим рецеркуляції, здійснюється за допомогою змішувальної заслінки 4. Витяжка повітря 
з сховища здійснюється за допомогою  витяжної шахти 5. Запобігання випаданню 
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конденсата  в продукцію, при зниженні температури повітря в верхній зоні сховища, 
виконується шляхом вімкнення  рециркуляційно-опалювального агрегату 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П13.1Технологічна схема автоматичного управління температурним режимом в 
овочесховиші: 1 – вентилятор припливної системи; 2 – електропідігрівач змішувальної 
заслінки; 3 – припливна шахта; 4 – змішувальна заслінка; 5 – витяжна шахта; 6 – 
рециркуляційно-опалювальний агрегат; 7 – вентиляційний розподільчий канал.  
  

Технологія зберігання картоплі передбачає три режими: лікувальний, охолодженя і 
зберігання. У лікувальний період, який триває 2 тижні температура картоплі підтримується 
на рівні +14 ...18°С при мінімальному повітрообмінні і високі відносній вологості ( понад 
90%). При закладанні вологої картоплі її підсушують активною вентиляцією повітрям 
вологістю не більше 80%. У період охолодження температуру картоплі знижують до +2...4 
°С зі швидкістю 0,5...0,6°С на добу при максимальній вологості повітря 100%. Період 
охолодження становить 20...25 діб. Період зберігання – основний період. Температура в 
об’ємі картоплі підтримується на рівні +3...4°С. Відносна вологість максимальна. Вентиляція 
здійснюється зовнішнім повітрям або сумішшю внутрішнього та зовнішнього (взимку). 

Автоматичне управління обладнанням ОРТХ здійснюється за допомогою шафи 
керуванння ШАУ-АВ, принципова електрична схема якої показана на рисунку П13.2. 
Установка режиму керування : ручний або автоматичний здійснюється перемикачами SA1 і 
SA3. Перемикачем SA2 задається період зберігання продукції: Л – лікування, О – 
охолодження, З – зберігання. 

При ручному управлінні кнопками SB1 і SB2 здійснюється керування вентилятором і 
калорифером рециркуляційно-опалювальної системи, кнопками SB3 і SB4  - підігрівачем 
змішувальної заслінки, SB5 і SB6 припливною вентиляцією. В даному режимі при допомозі 
регулятора Р4 (типу ПТР-2) автоматично може вимкнуться лише      припливний  вентилятор,  
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Рисунок П13.2. Кола керування принципової електричної схеми управління мікрокліматом в 
овочесховищі. 
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коли температура зовнішнього повітря знизиться до мінімально допустимого значення. При 
допустимій температурі контакт Р4 замкнутий. 

При автоматичному управлінні в лікувальний період перемикач SA1 ставимо у 
положення А,  а перемикач SA2 у положення Л. Періодично, згідно з уставкою програмного 
реле часу  КТ на 30хв магнітним пускачем КМ4 вмикається електродвигун М2 припливного 
вентилятора. 

У період охолодження перемикач SA2 ставимо у положення О і в дію вводиться 
диференційний терморегулятор Р1 (типу ПТРД-2), який порівнює  температуру зовнішнього 
повітря і продукції. Якщо температура продукції на 2...3°С  більше температури зовнішнього 
повітря регулятор Р1 вмикає проміжне реле KV2. Своїми контактами KV2.1 реле вмикає 
регулятор Р3 (типу ПТР-2), а той в свою чергу Р4. В результаті пускач КМ4 вмикає 
припливний вентилятор М2 і контактом КМ4.3 пропорційний регулятор Р5 (типу ПТР-П). 
Пропорційним регулятором Р5 забезпечується стабілізація температури повітря в системі 
припливної вентиляції. При відхилені цієї температури від заданої регулятор вмикає 
виконавчий механізм ВМ змішувальної заслінки. Охолодження триває доти,  поки 
температура  продукції не досягне заданого значення, після чого регулятор Р3 вимикає 
припливний вентилятор. 

 У період зберігання перемикач SA2 ставимо в положення З. Припливний вентилятор 
при цьому вмикається контактами реле часу КТ для вирівнювання температурних градієнтів 
у масі продукту. При цьому через контакти КМ4.3 вводяться в дію реле KV2 і регулятори Р1, 
Р3. В подальшому схема працює, як і в режимі охолодження. Якщо  температура в верхній 
зоні сховища стає менше заданої, що може призвести до випадання конденсату, спрацьовує 
терморегулятор Р2, який через магнітні пускачі КМ1 і КМ2 вмикає рециркуляційно-
опалювальний агрегат. При зниженні зовніньої температури до -15°С перемикачем SA3 
вводиться вдію електронагрівник змішувальної заслінки. 

В зв’язку з неблагоприємними для роботи апаратури умовами передбачено 
автоматичний підігрів шафи керування за допомогою електронагрівників ЕК, управління 
якими здійснюється термореле SK.  Для контролю температури  в сховищі передбачено 
логометр Р. 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Характеристика овочесховища, як об’єкта управління мікрокліматом. 
2. Охарактеризуйте режими зберігання картоплі. 
3. Робота  принципової    електричної схеми обладнання ОРТХ. 
4.   Охарактеризуйте регулятори температури Р1-Р5. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №14 
 
ТЕМА:       Вивчення   схеми    автоматизації     теплогенератора ТГ-2,5.         
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову і принцип роботи тепло генератора ТГ-2,5 та навчитись  
розробляти схеми підключень. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи теплогенератора та принципи розробки схем 
підключень. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, розробляти схеми підключень.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1. Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного керування: 
     Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 2010р. 
2.   Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
      технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
      Кіровоград 2011. 
3.   Техническое описание  и инструкции по эксплуатации ИЖТП.656335.046-03.1 ТО. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи теплогенератора ТГ-2,5. 
2.    Ознайомитися з роботою принципової електричної схеми теплогенератора. 
3.    Розробити схему підключень щита керування теплогенератора ТГ-2,5 (на  основі  
       рекомендацій вказаних в посібнику [2]). 
 
 

  ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Теплогенератори ТГ-Ф-2,5Б призначені для повітряного опалення і вентиляції 
виробничих приміщень тваринницьких і птахівницьких ферм і приміщень, обігріву теплиць, 
при сушці сільськогосподарських культур і на  інших об’єктах де є стаціонарні газопроводи. 

При теплогенераторному опаленні приміщень можна обійтись без спорудження 
котельних, прокладки теплотрас, які дорого коштують. 

Процес нагріву припливного повітря відбувається за рахунок його продуву основним 
вентилятором 2 через тепообмінні поверхні 3 камери згорання (рисунок П14.1). Нагріте 
повітря розподільчими  повітропроводами подається в опалюєме приміщення 5. Нагрів 
теплообміних поверхонь відбувається за рахунок спалювання природного газу. Перед 
розпалюванням газу в спеціальному пальнику камера згорання продувається вентилятором 1. 
Потім вмикається система запалювання і електромагнітним вентелем 6 та електромагнітом 
повітряної зазлінки 8 газ та повітря подаються в режимі "Мале горіння". Перехід 
теплогенератора в режим "Великого горіння" здійснюється відкриттям електромагнітного 
вентиля 7 та відключенням електромагніта 8 (повітряна заслінка відкрита). Димові гази при 
спалюванні через димохід 4 видаляються в атмосферу. Після прогріву камери згорання 
вмикається основний вентилятор.    

Управління роботою теплогенегатора здійснюється по температурі повітря в 
приміщенні за допомогою трьохпозиційного терморегулятора, який забезпечує включення, 
переходи з режиму "Велике горіння" в режим "Мале горіння" та виключення 
теплогенератора.  Для захисту теплогенератора від аварійних режимів на рубопроводі подачі 
газу установлюються реле мінімального та максимального напору газу, на трубопроводі 
подачі повітря від вентилятора пальника в камеру згорання установлюється реле 
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мінімального напору повітря, на виході теплогенератора температурне реле перегріву. Також 
передбачено пристрій контролю наявності полум’я. Всі засоби захисту працюють на 
вимкнення теплогенератора. 

 
 
  
 
 
 
 
                                
 
                                                      
 
                                                         
                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                
 
  
 
 
 
                                                                                
 
 
 
Рисунок П14.1. Технологічна схема теплогенератора ТГ-2,5Б:1 – вентилятор пальника; 2 – 
основний вентилятор; 3 – теплообмінні поверхні; 4 – димохід; 5 – опалюєме приміщення;    6, 
7 – електромагнітні вентилі подачі газу в режимі велике та мале горіння; 8 – електромагніт 
повітряної заслінки. 
 

Технічна характеристика ТГ-Ф-2,5Б 
 
Тип                                                                                                           стаціонарний 
Теплова потужність, кВт: 
             максимальна,                                                                                      290                 
             мінімальна (від максимальної),                                                         0,5                                               
Подача повітря, приведена до  температури 20°С,  
густини 1,2 кг/м3, тиску 101325 Па,  
відносної вологості 50%, м3/год, не менше                                                18000        
ККД, %, не менше                                                                                            91  
Вид палива                                                                                        природний газ тиском  
                                                                                                               не більше 5000Па  
Регулювання теплової потужності                                                     двохступінчасте       
Управління                                                                                        автоматичне і ручне 
Напруга, В                                                                                          220/380 +10% - 5%   
Встановлена потужність електродвигунів, кВт                                            6,1    
Тип головного вентилятора                                                           осьовий з регулюємою  
                                                                                                                 продуктивністю 
Потужність двигуна, кВт                                                                                 5,5     

 газ 

  1                         2                                3                                              4                        5  

    6                 7                             8  
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Частота обертання двигуна (синхрона), хв-1                                                1500                
Пальник                                                                                                         газовий  
Тип вентилятора пальника                                                                       радіальний   
Потужність двигуна, кВт                                                                                 0,55 
Частота  обертання двигуна ( синхрона), хв-1                                               3000                                          
Запалювання                                                                                          електричною іскрою         
Габаритні розміри, мм, не більше:   
            довжина                                                                                                 3000                                               
            ширина                                                                                                   1550    
            висота                                                                                                     1500        
Маса, кг, не більше (без монтажних частин)                                                  670                  
Кількість обслуговуємого персоналу                                             1 слюсар-електрик з  
                                                                                                розрахунуку 1 люд.- год за добу 
Срок служби, років                                                                                              6 
 

Принципова електрична схема керування теплогенератором ТГ-Ф-2,5Б передбачає 
роботу в режимах "Автоматичний",  "Наладка", "Вентиляція", які задаються перемикачами 
SA1,  SA2. Положення перемикача SA1: "Автоматичний"- переключений стан; "Наладка" та 
"Вентиляція" – вихідне положення. Положення перемикача SA2: "Автоматичний"- 2;  
"ОТКЛ" – 1; "Наладка Мале горіння " – 4, "Наладка Велике горіння – 3. Підготовка 
теплогенератора до роботи здійснюється автоматичним вимикачем QF.  
 В "Автоматичному" режимі керування теплогенератором перемикачі SA1 та SA2 
необхідно поставити у відповідне положення. При включені автоматичного вимикача QF  
через  запобіжник  FU1,  перемикач  SA1  (по колу 1 - 8),  перемикач  SA2 (по колу 8 – 9) 
попаде під напругу терморегулятор  А1. Через розмикаючий контакт термореле SK1 попаде 
під напругу проміжне реле KV2, яке своїм розмикаючим контактом KV2.1 (в колі 9 – 4) 
розімкне коло  живлення котушки магнітного пускача КМ1, забезпечуючи неможливість 
включення головного вентилятора і подачі холодного повітря в приміщення. 

Якщо температура повітря в приміщенні нижче заданого значення, установленого на 
терморегуляторі, то через контакти терморегулятора 11 - 4 (по колу 9 – 13), перемикач SA2 
(по колу 13 – 14) попаде під напругу реле часу КТ1, яке почне відпрацьовувати програму 
запуску теплогенератора. Через розмикаючий контакт КТ1.5 попаде під напругу котушка 
проміжного реле KV4, яке своїм замикаючим контактом KV4.1 через SK2 (температурне 
реле перегріву теплогенератора) та КК2 подасть напругу на магнітний пускач КМ2. КМ2 
ввімкне двигун вентилятора пальника. Через 5с вентилятором пальника створиться 
необхідний напір повітря, замкнеться контакт SP1  і котушка КМ2 буде живитись через SP1, 
SP2 (датчик  max напору газу в газопроводі), SP3 (датчик min напору газу в газопроводі) 
замикаючий контакт KV4.1, SK2, КК2. Через 28с контактом КТ1.3 через замикаючий контакт 
KV4.2 попаде під напругу трансформатор запалювання TV, в камері згорання виникне іскра.  
Через 30с  контактом КТ1.4 буде подано напругу на вентиль подачі газу YA1 і електромагніт 
повітряної заслінки YA2, теплогенератор запалюватиметься  в режимі "Мале горіння". Так як 
відкриття вентиля подачі газу YA1 тиск газу в газопроводі може зменшитися кола SP1, SP2, 
SP3 на 2с будуть зашунтовані контактом KV3. Поступаючий в камеру згорання газ 
запалюється, спрацьовує прилад контолю полум’я А2. Через 32с розмикаючим контактом 
КТ1.5 обезживлюється реле KV4, яке своїм контактом КV4.1 розблоковує контакт приладу 
контролю полум’я А2 (живлення котушки КМ2 виконуватиметься через контакт А2) , а 
KV4.2 обезживлює коло трансформатора запалювання. Через 50с замикаючим контактом 
КТ1.6 через контакт терморегулятора А1 попаде під напругу електромагніт вентиля YA3        
(вентиль подачі газу "ВГ") і котушка реле часу КТ2.  З витримкою часу 5с розмикаючий 
контакт КТ2 вимкне електромагніт YA2, забезпечивши при цьому перехід теплогенератора  в 
режим велике горіння. 
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Через 55с після запуску теплогенератора  контактом КТ1.7 відбувається відключення 
електродвигуна реле часу КТ1. Запуск теплогенератора закінчено. Після прогіву камери 
згорання до 40°С спрацьовує температурне реле SK1, відключаючи при цьому  проміжне 
реле KV2, замикається розмикаючий контакт KV2.1 і через SA1 попадає під напругу 
котушка магнітного пускача  КМ1. КМ1 вмикає двигун основного вентилятора і тепле 
повітря поступає в приміщення. При підвищенні температури повітря в приміщенні до 
уставки терморегулятора А1 його контакти (11 – 4 та 3 – 5) розмикаються, вентиль YA3  і 
реле часу КТ2 обезживлюється, спрацьовує електромагніт YA2. Газ і повітря поступають в 
камеру згорання в режимі  "Мале горіння". Живлення  КМ2 і кіл подачі напруги на вентилі 
подачі газу виконуватиметься через контакти (13-12). При підвищенні температури повітря в 
приміщенні вище уставки терморегулятора, розмикаються  контакти  А1 (13 – 12), магнітний 
пускач КМ2 обезживиться, замикаючий контакт КМ2 в колі (С2 – 23) розімкнеться - подача 
газу припиниться, погасне полум’я. Реле часу КТ1 повернеться у вихідне положення. 
Основний вентилятор продовжуватиме подавати повітря в приміщення до тих пір, пока 
температура камери згорання не знизиться і не спрацює температурне реле SK1. При цьому 
через розмикаючий контакт SK1  попаде під напругу реле KV2 і контактом KV2.1 , буде 
вимкнуто пускач КМ1 основного вентилятора. При пониженні температури в приміщенні 
контакти  А1 (11 – 4) замкнуться - відновляється  робота реле часу КТ1  починається 
відпрацювання  програми запуска теплогенератора. 

В режимі "Наладка" Перемикач SA1 знаходиться в вихідному положенні а перемикач 
SA2 установлюється в положення "Наладка МГ". При включенні автоматичного вимикача 
QF по колу FU1, SA1 (1 – 2) вмикається котушка магнітного пускача КМ1, запускається 
електродвигун головного вентилятора. Одночасно збирається коло: SA1 (1 – 15), SA2 (15 – 
16), реле часу КТ1 починає відпрацьовувати програму запуску теплогенератора аналогічно 
автоматичному режиму керування. Через 50с після запуску теплогенератора контактом реле 
часу КТ1.6 підготовлюються до роботи кола переходу теплогенератора в підрежим "Велике 
горіння". Через 55с розмикаючий контакт КТ1.7 обезживлює двигун реле часу КТ1. Запуск 
теплогенератора закінчено. Переведення теплогенератора в підрежим "Велике горіння" 
здійснюється шляхом переведення перемикача SA2  в положення "Наладка ВГ". При цьому 
попадає під напругу вентиль подачі газу "ВГ" YA3 і реле часу КТ2. Через 5с розмикаючий 
контакт КТ2 вимкне електромагніт повітряної заслінки YA2. Повітря і газ поступатимуть в 
камеру згорання в режимі "Велике горіння". 
 В літній час основний ветилятор може використовуватися в режимі "Вентилція". 
Даний режим забезпечується установкою перемикача SA1 в вихідне положення, а 
перемикача SA2 в положення "Откл". При включенні  автоматичного вимикача QF по колу 
FU1, SA1 (1 – 2) вмикається котушка магнітного пускача КМ1, запускається електродвигун 
головного вентилятора.  
 Принципіальна електрична схема керування теплогенератором  передбачає також:  

- захист від струмів короткого замикання силових кіл за допомогою автоматичного 
вимикача QF та запобіжників FU2 – FU4 та кіл керування за допомогою FU1; 

- захист електродвигуна М1 основного вентилятора та М2 вентилятора пальника від 
струмів перевантаження, який здійснюється тепловими струмовими реле КК1 та 
КК2. При спрацювані теплових  реле забезпечується вимкнення відповідного 
електродвигуна (при чому при спрацюванні КК1 вимикаються обидва двигуна), 
припинення подачі газу і спрацювання аварійної сигналізації; 

- захист при зникненні полум’я за допомогою блока контролю полум’я А2, який 
забезпечує вимкнення двигуна М2 та припинення подачі газу і спрацювання 
аварійної сигналізації. Робота блока контролю полум’я здійснюється слідуючим 
чином. При відсутності полум’я постійна напруга на базі VT1,  VT2 буде рівна 
нулю. Транзистори закриються і реле KV1 обезживиться. При наявності полум’я, 
яке омиватиме контрольний і нульовий електроди BD, в міжелектродному 
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просторі проходить іонізація повітря і виникає вентильний ефект. Зона ефекта 
аналогічна діоду, що ввімкнений між електродами. Від’ємний потенціал, 
відфільтрований R-C фільтром  ( R2, C2) відкриває транзистор і спрацьовує KV1. 
Стабілітрон VD3 з діодами VD1, VD6, конденсатором С3 і резистором R3 
складають джерело постійного струму, необхідного для живлення блока. C1  і R1 
служать для фільтрації наводок синусоїдальної напруги. Замикання контрольного 
електрода і обрив кола не приводять до спрацювання блока. Діоди VD4, VD5 
cлужать для захисту транзисторів. Резистор R4 і конденсатор С4 служать для 
захисту блока від перенапруг, виникаючих при відключенні електромагнітів 
подачі газу та повітря; 

- захист теплогенератора від пониження напору повітря здійснюється датчиком  
реле напору SP1, від підвищення напору газу SP2, а від пониження                   
напору   газу   менше  допустимої  норми SP3. Спрацювання будь-якого  реле                 
призводить   до  вимкнення   двигуна  М2 вентилятора пальника, припинення                  
подачі газу і спрацювання аварійної сигналізації; 

- захист     теплогенератора      від    перегріву    здійснюється    за    допомогою     
температурного    реле    SK2,    спрацювання    якого   також   призводить  до      
вимкнення М2, припинення подачі газу і ввімкнення аварійної сигналізації; 

- сигналізація  про режими роботи здійснюється задопомогою HL1 (подача напруги   
на щит керування), HL2 (ввімкнення головного вентилятора), HL3 (наявність 
полум’я в камері згорання), HL4 та НА (аварійна сигналізація). 

 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Призначення  та принци дії теплогенератора. 
2. Робота принципової електричної схеми. 
3. Який засіб автоматики в автоматичному режимі подає команду на ввімкнення 

теплогенератора  та  забезпечує перехід режимів горіння? 
4. Яку функцію виконує реле часу КТ1? 
5. Які види захисту від ненормальних та аварійних режимів передбачає принципова 

електрична схема та якими засобами? 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №15 
 
ТЕМА:       Вивчення   схеми    автоматизації     водонагрівача  САОС-400. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову і принцип роботи водонагрівача САОС-400 та  
навчитись розробляти принципові електричні схеми. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи водонагрівача САОС-400 та принципи 
розробки принципових електричних схем. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  та розробляти принципові електричні схеми.  
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ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
1    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи водонагрівача САОС -400. 
1 Ознайомитися з однієї із типових схем водонагрівника САОС-400. 
2 На основі типової розробити принципову  електричну схему згідно з вказанним 

завданням та описати її роботу (на  основі рекомендацій вказаних в посібнику [2]). 
 

 
ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 

 
У сільському  господарстві  для  покриття технологічних потреб у гарячій  воді на 

тваринницьких фермах, а також для гаражів, майстерень та підприємств побутового і 
комунального призначення широкого розповсюдження  здобули  елементні  водонагрівники 
УАП, САОС, ВЭТ, САЗС. Нагрів води в елементних водонагрівниках виконується  за 
допомогою трубчастих нагрівних елементів (ТЕНів) Основними складовими 
електроводонагрівника  є сталевий теплоізольований циліндричний резервуар, система 
подачі і розбирання води,  трубчасті нагрівні елементи, шафа керування, терморегулятор. 
Для безпеки експлуатації водонагрівач комплектується клапанами надлишкового тиску. На 
трубопроводі підживлення водонагрівача водою встановлено зворотній клапан. 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П15.1. Водонагрівник САОС-400:  1 - кожух; 2 – теплоізоляції; 3 - резервуар; 4 - 
система підживлення водонагрівача водою; 5 - трубчасті електронагрівники; 6 - кришка 
контактних з’єднань. 
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Технічна характеристика САОС – 400/0,9-И1. 
 
Місткість, л                                                                                                              400 
Номінальна  потужність, кВт                                                                                   12 
Номінальна напруга живлення, В                                                                          380 
Схема з’єднання  ТЕНів                                                                                              
Максимальний тиск водопровідної мережі, Мпа                                                   0,4 
Максимальна температура нагрівання води, °С                                                     90 
Тривалість нагрівання води до температури 80  °С , год                                      3,5 
Коефіцієнт корисної дії водонагрівників, %                                                           96 
 
 Принципова електрична  схема електроводонагрівника (рисунок П15.2) передбачає 
автоматичне підтримання температури нагрітої води. Працює схема таким чином. 
Підготовка до роботи силових кіл та кіл керування виконується  за допомогою 
автоматичного вимикача QF. Про подачу напруги на щит керування  вказує сигнальна лампа 
HL1. За довомогою вимикача SА   через контакт термообмежувача SK подаємо напругу на 
терморегулятор А типу TAF-2010. Терморегулятор ввімкне магнітний пускач КМ, який 
подасть напругу на нагрівні елементи. Про роботу електронагрівників  сигналізує лампа 
HL2. При досягненні температури нагріваємої води 90°С  терморегулятор А обезживить 
котушку електромагнітного пускача, нагрів води припиниться. При знижені температури 
води  робота електронагрівників поновиться. Якщо  при роботі водонагівника з якихось 
причин  терморегулятор А не обезживить електромагнітний пускач КМ  то термообмежувач 
SK типу  TS-115 розірве коло керування.   
 
 

 
Рисунок П15.2. Принципова електрична  схема водонагрівника САОС-400   
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ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

№1 для студентів з номером по списку 1-7 
 Принципова електрична схема повинна забезпечувати неможливість самовільного 
пуску водонагрівача при зникненні напруги, тобто замість вимикача SA необхідно 
передбачити пуск кнопковим постом.  

 
№2 для студентів з номером по списку 8-12 

 Принципова електрична схема повинна забезпечувати програмне керування роботою 
водонагрівача протягом доби.  
 

№3 для студентів з номером по списку 13-17 
 В принциповій електричній схемі термообмежувач SK TS-115 необхідно замінити 
термореле ТР-200 та забезпечити  неможливість пуску водонагрівача при його спрацюванні.  
 

№4 для студентів з номером по списку 18 - 25 
 В принципові електричній схемі терморегулятор А типу  TAF-2010 необхідно 
замінити термореле ТР-200. 
  
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. Призначення і принцип дії водонагрівача. 
2. Робота принципової електричної схеми водонагрівача. 
3. Яку  функцію в принциповій електричній  схемі виконує пристрій SK? 
4. Яку  функцію в принциповій електричній  схемі виконує пристрій А? 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №16 
 
ТЕМА:       Вивчення схеми автоматизації  котла-пароутворювача КТ-300. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити схеми автоматизації  котла-пароутворювача КТ-300 та вибрати  
технічні засоби автоматизації.  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи котла-пароутворювача КТ-300, методику 
вибору технічних засобів автоматизації. 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми автоматизації, виконувати  вибір технічних засобівкотла 
пароутворювача.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1.   Механізація  та  автоматизація    у   тваринництві   і   птахівництві/   О. С. Марченко,             
      О. В.  Дацішин, Ю. М. Лавріненко та ін.; За ред. О. С. Марченка. – К.: Урожай, 1995.  
2.   Методичні рекомендації  до курсового проектування з дисципліни Автоматизація 
      технологічних    процесів  і системи автоматичного керування. /Ковальов В.О.-  
      Кіровоград 2011. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.    Ознайомитися   з  будовою  і  принципом  роботи котла-пароутворювача КТ-300. 
2.    Вивчити принципову електричну схему котла-пароутворювача. 
3     Вибрати технічні засоби схеми автоматизації (згідно з індивідуальним завданням  
       таблиця П16.2 та на основі методик вказаних в посібнику [2])  
 
 

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Котел-пароутворювач КТ-300 призначений для нагріву води та виробки пару з метою 
теплової обробки кормів, пастеризації молока, горячого водопостачання та інших теплових 
потреб сільського господарства. Працює котел на твердому паливі: дровах, вугіллі, торфяних 
брикетах. Використовують переважно на фермах великої рогатої худоби з поголів’ям до 1200 
тварин і свинофермах до 3000 голів. 

Технологічний процес пароутворення  відбувається  таким чином. Вода блоком 
водопідготовки заповнюється в котел (в залежності від системи водопостачання вода  в котел 
може подаватися від  водопровідної мережі за допомогою електромагнітного клапана чи 
водяним насосом з резервуара, проходячи в обох випадках  магнітну очистку). Рівень води в 
котлі контролюється за допомогою рівнемірної колонки. 

Будь-яке тверде паливо завантажується в топку на колосникову решітку 3 (рисунок 
П16.1) через завантажувальний люк 2 і запалюється факелом. Підтримання горіння 
забезпечується за рахунок відсмоктування  повітря з топки котла димососом 10  і подачі 
свіжого повітря через люк попелу. Димові гази, під дією тяги, проходять через газовий тракт 
котла, віддаючи при цьому тепло теплообмінним поверхням. Вода через теплообмінні 
поверхні нагрівається  і випаровується, а пар отриманий при цьому в пароперегрівнику 5, 
нагрівається до температури не нижче 120°С. Подача пару на споживача здійснюється через 
заслінку 8. Шлаки, які утворюються при випаровуванні води, необхідно  виводити  шляхом 
періодичного відкриття вентилів продувки, що установлені в нижній частині котла.  

Автоматичне підживлення котла водою в процесі роботи здійснюється за допомогою 
електродних датчиків рівня, установлених в рівнемірній колонці. 

Тиск пару в котлі контролюється за допомогою електроконтактного  манометра. При 
досягненні робочого значення тиску пару електроконтактний манометр забезпечує 
вимкнення двигуна димососа і закриття заслінки димохода. При перевищенні встановленого 
тиску спрацьовують запобіжні клапани 7. 
 

Технічна характеристика КТ-300 
 
Тип котла                                                                                  вертикальний, жаротрубний 
Паропродуктивність, кг/год                                                                        300                                        
Кількість нагрітої води до 65°С, кг/год                                                     2000 
Паливо                                                                                    вугілля, дрова, торфяні брикети                      
Долеві витрати умовного палива, кг палива/кг пару                               0,122 
ККД, %                                                                                                             76 
Характеристика пару: 
         робочий тиск, МПа                                                                              0, 05 
         межевий тиск, МПа                                                                              0,07 
         температура,°С                                                                                      120 
Час виходу на робочий режим, хв                                                                 30 
Установлена потужність : 
         електродвигуна димососа,  кВт                                                            1,5 
         електродвигуна насоса КМ8/18,  кВт                                                   1,5 
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Габаритні розміри: 
          довжина, мм                                                                                         2400 
          ширина, мм                                                                                          1900      
          висота без димохода, мм                                                                    2600      
          висота з димоходом, мм                                                                   5715±50 
Маса, кг                                                                                                          1800                          
Срок служби , років                                                                                          5          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П16.1. Котел-пароутворювач КТ-300:  1- люк виввантаження попелу; 2 – завантажу-
вальний люк; 3 – колосникова решітка; 4 – водопідігрівач; 5 – пароперегрівач; 6 – манометр; 
7-  запобіжний клапан; 8 – заслінка відбору пару; 9 – заслінка повітряного клапана; 10 – 
вентилятор димососа; 
       -  повітря;        - димові гази;         - пар. 
 

Підготовка до роботи принципової  електричної схеми котла-пароутворювача КТ-300 
(рисунок П16.2) здійснюється автоматичним вимикачем QF, який також служить для захисту 
кіл електродвигунів димососа М1 та водяного насоса М2 від струмів короткого замикання.  

Режим роботи котла задається перемикачем SA (1 - первинне підживлення котла 
водою за допомогою водяного насоса М2; 2 - робота котла з живленням водою за допомогою 
водяного насоса М2 ; 3 – вимкнено; 4 - робота котла з живленням водою через 
електромагнітний клапан УА2; 5 - первинне підживлення котла водою через 
електромагнітний клапан УА2 ). 
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Рисунок П16.2 Принципова електрична  схема котла-пароутворювача КТ-300. 
 

Перед запуском котла-пароутворювача необхідно первинно заповнить його водою. В 
залежності від системи водопостачання перемикач режимів SA необхідно поставити 
відповідно в положення 1 чи 5. Рівень води при первинному заповненні контролюється 
візуально по оглядовому віконцю рівнемірної  колонки. Вимкнення подачі води 
здійснюється переведенням перемикача SA в положення 3. 

Управління роботою котла після розпалювання палива здійснюється в такій 
послідовності. Перемикачем SA установлюємо режим роботи 2 чи 4, наприклад 2 – робота з 
підживленням котла водою за допомогою насоса М2. Кнопкою SB  забезпечуєм подачу 
напруги на котушку електромагнітного пускача КМ1 (контакти KV3 та KV1 будуть у 
замкненому стані тому,  що  рівень води в котлі буде вище аварійного і тиск мінімальний). 
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Ввімкнеться двигун димососа М1. Через розмикаючий контакт SQ та допоміжний 
розмикаючий контакт КМ1 буде подано напругу на електромагніт повітряної заслінкиYA1. 
Забезпечується інтенсивне горіння палива при відкритому димоході та роботі димососа.  

В процесі роботи, підживлення котла водою здійснюється за допомогою датчиків 
верхнього та нижнього рівня "ВУ" та "НУ" через вихідне реле KV2, яке своїм контактом 
забезпечує управління колом пускача КМ2.  

При досягненні тиску пару в котлі 0,07 МПа контакт електроконтактного манометра 
SP стає у нижнє положення. Це призводить до шунтування кола котушки проміжного реле 
KV1, а отже до його обезживлення. Замикаючий контакт KV1 в колі котушки  КМ1 
розмикається, обезживлюється двигун димососа, а конактом КМ1 вимикається електромагніт 
повітрянної заслінки. Інтенсивність горіння при цьому стає мінімальною.  

Для безпеки обслуговування котла при відкритому завантажувальному люкові в схемі 
передбачено кінцевий вимикач SQ, який керує електромагнітом  заслінки YA. 

Аварійне вимкнення котла здійснюється при зниженні рівня води нижче "АУ" через 
вихідне реле KV3.  

Також схемою передбаченно світлову та звукову сигналізацію: HL1 – подача напруги 
на щит керування; HL2 -  максимальне значення тиску; HL3 та HA – аварійне зниження рівня 
води чи спрацювання захисту від перевантажень двигунів М1, М2. Захист кіл керування від 
струмів короткого замикання здійснюється за допомогою запобіжника FU. 
 
Таблиця П16.1     Перелік елементів  принципової  електричної  схеми КТ-300 
Поз. 
Познач. 
 

 
                     Найменування 

 
Кіл 

 
        Примітки 

QF Автоматичний вимикач АЕ 2016 1  
FU1 Запобіжник  ПРС-6 1  
HL1- HL3 Світлосигнальна  арматура АСЛ-11У2 3  
KV1-KV3 Проміжні реле РП-21-УХЛ4 3  
КМ1, КМ2 Електромагнітні пускачі  ПМЕ-111 2  
КК1, КК2 Теплове струмове реле РТБ-0 2  
М1, М2 Електродвигун АИР80А2У3 2  
SB Кнопка ВК 1421 1  
SA Перемикач ПКУ3-11Л3015У3 1  
SP Електроконтактний манометр ЭКМ-1У 1  
SQ  Кінцевий вимикач ВП15Д21 1  
YА1 Електромагнітний клапан   1  
YA2 Електромагнітний клапан 1  
R1 Резистор 1  
R2 Резистор 1  
C Конденсаттор 1  
    

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1.   Призначення і принцип дії котла-пароутворювача  КТ-300.  
2.   Робота принципової електричної схеми котла-пароутворювача.  
3.  Яку функцію в схемі автоматизації виконує електроконтактний манометр SP ? 
4.  Як забезпечується керування підживленням котла-пароутворювача водою? 
5.  Яку функцію в схемі автоматизації виконує кінцевий вимикач SQ? 
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Таблиця П16.2 Варіанти індивідуальних завдань 
                 
 
Варіант 
 

 
Вибираємий елемент 

 
Примітки 

Кнопковий пост 
1, 19 SB  

Кінцевий вимикач 
2, 20 SQ  

Проміжне реле 
3, 21 KV1   
4, 22 KV2  
5, 23 KV3  

Теплове струмове реле 
6, 24 KK1  
7, 25 KK2  

Автоматичний вимикач 
8,9 QF  

Електромагнітний пускач 
10 КМ1  
11 КМ2  

Перемикач 
12 SА  

Запобіжник 
13 FU  

Реле тиску 
14 SР  

Сигнальну арматуру 
15 НL1  
16 HL2  
17 HL3  
18 HA  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №17 
 
ТЕМА:       Вивчення    схеми    автоматизації    побутового холодильника. 
  
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову  і  принцип  роботи побутового холодильника та його 
принципову електричну схему (виконання завдання проводиться для домашнього 
холодильника, чи заданого викладачем).  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи побутового холодильника, його 
принципову електричну схему методи відшукання несправностей та їх усунення. 
ПОВИНЕН УМІТИ: читати схеми автоматизації, відшуковувати несправності та 
усувати їх.  
 
ЛІТЕРАТУРА   
1. Коваль О. С.Поради сільському електрику   . – К.:  Урожай, 1990  
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1.  Ознайомитися   з   будовою і  принципом  роботи побутового холодильника. Вказати  
     його тип, основні технічні параметри та функціональні можливості. 
2.  Зобразити принципову електричну  схему. 
3.  Охарактеризувати засоби автоматизації 
4.   Вказати    перелік    можливих   несправностей    побутового  холодильника   та       
      способів   їх    усунення.      
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Для одержання холоду  застосовують холодильні машини. По принципу одержання 
холоду. Вони бувають компресійні, абсорбційні  та  термоелектричні. В  компресійних та 
абсорбційних холодильниках перенесення тепла від більш холодного тіла до біль теплого 
здійснюється холодоагентом з низькою температурою кипіння. В компресійних 
холодильниках холодоагент циркулює під дією компресора, а у абсорбційних за рахунок 
нагрівного елемента. В термоелектричних холодильниках принцип охолодження тіла 
здійснюється під дією  струму, що проходить через напівпровідник. Суть явища полягає в 
тому, що при пропусканні постійного струму через напівпровідник на одному з його спаїв 
теплота виділяється, а на іншому вона поглинається – явище Пельтьє. Найбільшого 
розповсюдження здобули компресійні холодильники. 

Кожен із типів холодильників  має свої переваги та недоліки. Компресійні 
холодильники забезпечують найбільш низькі температури охолодження, мають високу 
продуктивність, достатньо економічні за витратою електроенергії, але мають шуми при 
роботі. Абсорбційні холодильники безшумні, та інші показники у них гірші ніж у 
компресійних. Термоелектричні холодильники мають хороші  технічні показники, 
безшумні але більш дорогі. Виходячи зі сказаного на даний час найбільшого 
розповсюдження здобули компресійні холодильники.  

 Компресійний холодильник складається з двох трубчастих змійовиків (один з них — 
випарник 1 (рисунок П17.1) - розміщений всередині холодильника, а другий - конденсатор 
2 - зовні холодильника на задній стінці) та компресора 3, що перекачує холодоагент з 
випарника в конденсатор. Холодоагент з конденсатора до випарника проходить через 
опір (капілярну трубку) або регулювальний вентиль і, різко збільшуючи об'єм, 
випаровується, забираючи на це багато теплоти з трубок випарника, що й потрібно. 

До електричної частини - (рисунок П17.3) компресійного холодильника належать 
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електродвигун, пускозахисне реле, терморегулятор та лампа для внутрішнього 
освітлення. У деяких холодильниках встановлюють прилад керування розморо-
жуванням. 

Згідно зі схемою струм з електромережі через штепсельне роз’єднання проходить 
двома шляхами. По одному струм йде через електролампу EL, її вимикач SQ. Лампа 
вмикається вимикачем SQ при відкриванні дверей холодильника. По іншому шляху 
струм надходить до терморегулятора SK. В залежності від температури в 
охолоджуваному середовищі терморегулятор комутує коло живлення електродвигуна 
компресора. Якщо температура вище встановленого значення, контакт SK буде 
знаходитися в замкненому стані. Струм через контакт терморегулятора  пройде через 
струмове реле КА на робочу обмотку електродвигуна компресора і далі через через 
нагрівний елемент та контакт теплового струмового реле КК1 до іншого виводу 
мережі. В момент пуску струм в обмотці двигуна багатократно зростає і спрацьовує 
струмове реле КА, яке своїм контактом вмикає пускову обмотку електродвигуна  
компресора. Коли електродвигун запуститься  струм зменшиться до номінального і 
струмове реле КА вимкне пускову обмотку – електродвигун залишиться працювати 
на робочій обмотці. 

 

 
Рисунок П17.1.  Технологічна схема компресійного холодильника.  
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Основними засобами автоматизації побутового компресійного холодильника є  
регулятор температури та пускозахисне реле. Найпоширенішими є манометричні 
регулятори температури. В яких чутливий елемент - капілярна трубка з силфоном, 
заповнюють рідиною чи газом. При збільшенні температури  відбувається розширення 
рідини (газу), зростає її тиск в системі. Силфон (гофрована трубка)  розтягується і за 
допомогою важелів діє на замикання контактів. Протидію силфону створює пружина, 
натяг якої змінюється  регулювальним гвинтом (задається уставка спрацювання 
терморегулятора).  Для прикладу на рисунку П16.2 показана будова манометричного 
регулятора температури АРТ-2. 

Пускозахисне  реле типу РТК-Х складається з електромагнітного струмового реле КА 
та теплового струмового реле КК1. Котушка струмового реле КА реагуючи на струм в 
робочій обмотці електродвигуна компресора, своїми контактами забезпечує включення 
пускової обмотки електродвигуна на момент пуску. Теплове струмове реле КК1 
призначене для вимкнення електродвигуна компресора при струмових перевантаженнях. 
Воно має два нагрівальних  елементи з термобіметалевою пластиною КК1.1 контролює 
струм в колі пускової обмотки, КК1.2 – в колі робочої обмотки. При тривалому зростанні 
струму  хоча б в одній обмотці контакт КК1 розриває коло живлення електродвигуна 
компресора. 

 
Рисунок П17.2. Терморегулятор АРТ-2: 1- гофрована трубка (силфон); 2- пружина; 3- 

контакти; 4- регулювальний гвинт; 5- поворотний кулачок. 
   
Сучасні компресійні холодильники крім однокамерного одноагрегатного варіанту 

можуть бути виконані як двокамерні одноагрегатні та двокамерні двоагрегатні. У 
двокамерному одноагрегатному варіанті для підтримання різних температур в кожній 
камері передбачають два регулятори температури один з яких керує роботою 
електродвигуна компресора по температурі в основній камері, а інший регулятор 
температури керує роботою електромагнітного клапана циркуляції холодоагенту в другій 
камері.  В двокамерних двоагрегатних холодильниках фактично два холодильника в 
одному. 
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Рисунок П17.3. Принципова електрична схема компресійного холодильника. 
 
В процесі експлуатації холодильника можуть виникати несправності. Так якщо 

холодильник не вмикається може бути ряд причин. Причиною може бути відсутність 
напруги в мережі, напруга мережі  нижче 187 В (для більшості холодильників, значення 
можна уточнити в паспортних даних на холодильник). 

 Якщо холодильник не вмикається причиною також може бути обрив ланцюгів 
живлення електродвигуна компресора чи несправність регулятора температури, 
пускозахисного реле.  

Якщо в процесі роботи холодильника, температура не досягає необхідних значень  то 
причиною може бути неправильно відрегульований регулятор температури, його 
несправність або витікання холодоагенту.   

В момент пуску холодильника може спостерігатися таке явище, що електродвигун 
компресора намагається запуститися, але достатньо швидко вимикається. Причиною 
цього може бути не спрацювання контакта струмового реле КА чи його обрив, тобто 
електродвигун намагається запуститися лише на робочій обмотці. На значні струми 
реагує нагрівний елемент КК1.2 і теплове струмове реле КК1 вимикає  холодильник. 

 Якщо виникає залипання контакта КА, пускова обмотка електродвигуна компресора 
залишається в роботі і після пуску. Це призводить до тривалого проходження  струму 
через нагрівний елемент КК1.1 і спрацювання реле. Адже пускова обмотка розрахована 
на короткочасний режим роботи. 

Причиною спрацювання теплового струмового реле є також  міжвиткове замикання  
обмоток електродвигуна компресора, заклинювання компресора. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
1. Призначення та принцип дії холодильника. 
2. Робота принципової електричної схеми побутового холодильника. 
3. Які принципи автоматизації побутового холодильника. 
4. Яку тип та принцип дії регулятора температури схеми керування побутового 

холодильника? 
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