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ВСТУП 

 

  В навчальному процесі наряду з теоретичним навчанням значне місце відводиться 

проведенню лабораторних занять. Це дає змогу закріпити теоретичні знання та отримати 

практичні навички по експлуатації та випробуванню електрообладнання і засобів 

автоматизації сільськогосподарських установок і агрегатів.  

Лабораторний практикум  складено у відповідності з програмою дисципліни 

"Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування" і містить 17 

лабораторних занять. Мета лабораторного практикуму – не лише розкрити зміст, структуру 

та послідовність проведення  лабораторного заняття а й надати теоретичні відомості по 

обладнанню чи системі, що розглядається. Тобто в посібнику також розглядається будова, 

принцип дії  типових систем автоматизації. В посібнику дана методика наладки засобів 

автоматизації та автоматизованих установок в цілому.  З метою покращення самоконтролю 

при виконанні студентами лабораторного заняття, вказано вимоги, щодо набуття необхідних 

знань та умінь  та перелік контрольних питань. Значна увага  приділена формулюванню 

програми кожного лабораторного заняття, порядку його виконання та аналізу випробувань і 

досліджень.  

Посібник може бути використано не лише при виконанні лабораторних занять з 

дисципліни "Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування", а й 

у практичній діяльності електротехнічного персоналу при обслуговуванні автоматизованих 

сільськогосподарських агрегатів і установок.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №1 

 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації баштової водонасосної установки. 

  

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з технологічною та принциповою електричною схемою 

баштової водонасосної установки та освоїти методику наладки режимів роботи станції 

керування водонасосної установки. 

  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:   Станція керування баштовою 

водонасосною установкою,  комбінований  прилад типу Ц, набір інструмента 

електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  та принцип дії баштових водонасосних установок, 

призначення та функції станції управління водокачки. 

ПОВИНЕН УМІТИ:  виконувати наладку режимів роботи станції керування водонасосною 

установкою та наладку засобів автоматичного керування і захисту. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення ящика керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 Під час наладки та перевірки режимів роботи станції управління під напругою бути 

уважним, дисциплінованим, використовувати технічні засоби захисту від ураження 

електричним струмом, справні інструменти та прилади.  

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Для   сільськогосподарського   водопостачання   використовуються  відкриті                                  

(поверхневі)  джерела – річки, озера, водосховища, а також підземні води. Вода, яка  

використовується на господарсько-питні потреби, повинна відповідати санітарним вимогам. 

Для  забезпечення даних потреб використовують підземні  води, а використання відкритих 

водойм допускається у виняткових випадках  з  застосування спеціальної очистки. 

Виходячи  з цього, в якості   водозабірних пристроїв в основному використовують 

трубчасті (артезіанські ) свердловини та шахтні колодязі. Використання  того чи іншого типу 

насосу для підйому води залежить від  виду водозабірних пристроїв  та необхідних об’ємів 

споживання води. Заглибні насоси використовують у сільському господарстві, як  правило, 

для водопостачання великих ферм, комплексів та інших споживачів води. 

До 90 насосних установок сільськогосподарського призначення складають баштові 

водокачки  (рисунок Л1.1). Особливістю  водопостачання з використанням баштових 

водокачок є висока стабільність і надійність водопостачання. Основним параметром 

керування в такій системі є рівень води в резервуарі, який контролюється електродними 

датчиками рівня. Насосна установка з трубчастим водозабірним пристроєм працює таким 

чином. Вода з водозабірного пристою через фільтр 2 насосом 7 подається через 

водонапірний  трубопровід 15,  засувку 23  на  розбірний  трубопровід 22 та водонапірний 
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бак 18. Заповнення водонапірного бака залежатиме від продуктивності насоса та 

водорозбору. Керування роботою електродвигуна 6 заглибного насоса виконується по рівню 

води в водонапірному резервуарі, який контролюється датчиками рівня 19. 
 

                           

Рисунок Л1.1 Технологічна  схема  насосної  

установки  з трубчастим водозабірним пристроєм: 

1 – відстійник;  2 – фільтр;  3 – башмак обсадної 

колонки;  4 – набивний сальник; 5 – надфільтрова 

труба; 6 – електродвигун; 7 – насос; 8 – обсадна 

труба; 9 – пояс для  закріплення кабеля;  10 – датчик 

“сухого ходу”;   11 – гирловий патрубок; 12 – ребро;                    

13 – опорна плита; 14 – кабель живлення 

електродвигуна та кабель до датчика “сухого ходу”; 

15 – водонапірний трубопровід; 16 – триходовий 

кран; 17 – манометр; 18 – водонапірний бак;               

19 – датчики рівня води; 20 –  провід, що з'єднує 

датчики рівня води з ящиком керування;  21 – ящик  

(пристрій) керування заглибним електронасосним 

агрегатом; 22 – розбірний трубопровід; 23 – засувка. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Рисунок Л1.2 Електродний датчик рівня: 1– електрод верхнього рівня;  2-

електрод нижнього рівня;  3–клемна коробка;  4 – загальний електрод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для керування електронасосним агрегатом використовують переважно релейноконтактні 

та безконтактні станції керування з управлінням по рівню води в резервуарі, який 

контролюється електродними датчиками рівня. При значних віддаленнях електронасосного 

агрегату від башти доцільно виконувати керування електронасосним агрегатом по тиску  

води в напірному трубопроводі, який контролюється електроконтактним манометром. При 

роботі баштової водонасосної установки з заглибним електронасосним агрегатом, для 

агрегатів потужністю 4,5кВт і більше, використовують датчики "сухого ходу". Датчик 

"сухого ходу" унеможливлює роботу агрегату, коли рівень води в свердловині стає нижчим 

рівня його закріплення на напірному трубопроводі (приблизно 1м від верхнього краю 

електронасосного агрегату). 

 

1 

2 

3 

4 
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Промисловістю випускається ряд комплектних пристроїв та приладів керування 

електронасосними агрегатами. Розглянемо схему автоматизації баштової водонасосної 

установки  з приладом САУ-М2. 

Прилад САУ-М2 призначений для автоматичного підтримання рівня рідин в резервуарах 

з реалізацією таких функцій: автоматичне заповнення резервуару до заданого рівня; 

автоматичне осушення резервуару до заданого рівня; захист заглибного насоса від "сухого 

ходу". Принцип дії приладу побудований на використанні струмопровідних властивостей 

рідин, рівень яких контролюють. Для контролю рівня рідин використовують електродні 

датчики рівня. При зануренні відпвідних електродів рідиною на вхід приладу потрапляють 

електричні сигнали, де вони обробляються по заданому алгоритму і формують команди 

управління вихідними електромагнітними реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок Л1.3. Функціональна схема приладу САУ-М2. 

  

Рівень рідини в резервуарі контролюється по її електропровідності між загальним 

електродом (найдовший) та електродами верхнього і нижнього рівня. Наявність рідини між 

електродами відповідає високому рівню сигалу, що потрапляє на компоратори. Логічний 

сигнал з компараторів подається на блок логіки. Компаратори забезпечують чітке 

спрацювання насосного агрегату незалежно від ступені зануреності електродів та незначної 

зміни електропровідності рідини. Для різних рідин спрацювання приладу встановлюється 

регулятором чутливості. Регулятор чутливості дає можливість налагодити рівень опорних 

сигналів компараторів. 

При автоматичному осушуванні резервуара та захисту від "сухого ходу" 

використовується датчик рівня рідини в свердловині. Для функції захисту від "сухого ходу" 

використовують лише загальний та довгий контрольний. В процесі роботи, при осушенні 

регулятор чутливості 

Датчик  рівня  
рідини в 

резервуарі 

Датчик  рівня  
рідини в 

свердловині 
(ДСХ) 

блок 
логіки 

 
1 

блок 
логіки 

 
2 

до насосу 

блокіровка 
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довгого контрольного електрода свердловини, незалежно від рівня рідини в резервуарі реле 

"насос" вимикається і спрацьовує світлодіод "блокіровка" на передній панелі приладу. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л1.4. Принципова електрична схема баштової водонасосної устапновки. 

 

 

Принципова електрична схема керування заглибним електронасосним агрегатом 

баштової водокачки зображена на рисунку Л1.4. Підготовка агрегату до роботи та захист 

електродвигуна від перевантажень і коротких замикань здійснюється автоматичним 

вимикачем QF. Про подачу напруги на щит керування сигналізує лампа HL. Режим 

керування водонасосною  установкою установлюється перемикачем SA. 

 В "Автоматичному режимі " керування   роботою електронасосного агрегату 

виконується по рівню води в водонапірній башті за допомогою приладу А типу САУ-М2, що 

комплектується електродними датчиками рівня SL2. Захист електродвигуна насоса від 

"сухого ходу" виконується електродним датчиком SL1, що установлений у свердловині. В 

процесі роботи, якщо рівень води в башті низький – між електродами  "НР" та "З" датчика 

SL2 вода відсутня, спрацьовує прилад А, подаючи напругу на котушку електромагнітного 

пускача КМ для ввімкнення насоса. Про роботу насоса сигналізує світлодіод "насос" на 

панелі приладу САУ-М2. Насос буде працювати до заповнення водою електродів "ВР" та "З" 
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датчика SL2.  Повторне ввімкнення насоса здійснюється при зниження рівня води в башті 

нижче електрода "НР".  При роботі насоса вода на споживача потрапляє під напором насоса, 

а при його відключенні  під напором водяного стовпа башти. 

 Незалежно від рівня води в башті, якщо її рівень в свердловині знижується нижче 

електрода "ВР" датчика SL1 (датчик сухого ходу) прилад А подає команду на вимкнення 

котушки електромагнітного пускача КМ насоса і на панелі пиладу САУ-М2  засвічується 

світлодіод "блокіровка". 

 В ручному режимі керування "Р" ввімкнення насоса виконується при натисканні 

кнопки SB2, а вимкнення - SB1. 

Захист кіл керування від коротких замикань виконується запобіжником FU. 

 

Таблиця Л1.1  Перелік елементів  принципової схеми баштової водонасосної установки 

         

  
 

П
о

з.
 

п
о

зн
ач

ен
н

я
 

  

  

 

 

                        Найменування 

 

  К
іл

ь
к
іс

ть
 

 

      

Примітки 

A Прилад САУ – М2  1  

FU Запобіжник ППТ-10 1 Івст=1А 

HL Арматура світлосигнальна AD22-22DS 1 Uн=220В 

КМ Електромагнітний пускач ПМЛ-1100О4 1 Uкот=220В 

QF Автоматичний вимикач АЕ2026 1 Uнр=6,3А 

SA Перемикач YL213 1  

SB1 Кнопка "стоп" КМЕ 421192 1  

SB2 Кнопка "стоп" КМЕ 421192   

SL1 Датчик сухого ходу 1 Електродний 

SL2 Датчик рівня 1 Електродний 

    

 

 

 

 Методика налагодження режимів роботи та захисту. При введенні в експлуатацію та 

під час проведення ремонтних робіт необхідно перевірити стан електродних датчиків рівня 

води та електропроводок, що з'єднують їх з щитом керування. Висоту  між електродами 

верхнього і нижнього  рівня можна регулювати шляхом перестановки нижнього електрода 

вздовж стержньового корпусу датчика до 1м, а при використанні додаткового вставного 

елемента до 1,4м . Цим забезпечується регулюємий об'єм води у башті. Електродний датчик 

"сухого ходу" кріпиться до напірного трубопроводу над заглибним насосом (приблизно 1м 

від верхнього краю електронасосного агрегату).  

Настройка приду А типу САУ-М2 на електропровідність рідини виконується 

регулятором  чутливості на лицевій панелі приладу, що дозволяє змінювати рівень  опорних 

сигналів компараторовів. 

Якщо водонасосна установка не працює в "автоматичному режимі", перемикач SA 

переводять в "ручний режим". При  цьому ввімкнення електромагнітного пускача КМ насоса 

виконується при натисканні кнопки SB2, а вимкнення - SB1. Робота електромагнітного 

пускача свідчить про його справність та цілісність кіл керування. Причиною несправності в 
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"автоматичниму режимі" може бути перемикач SA, прилад А, електродні датчики рівня чи їх 

кола керування. Роботу приладу А  в "автоматичному режимі" перевіряють таким чином: 

- наявність напруги на приладі вказує працюючий світлодіод "мережа"; 

- для імітації роботи датчика "сухого ходу"   SL1 замикають виводи (4 -6) приладу, 

або електроди датчика; 

- для імітації роботи датчика рівня води всвердловині   SL2, при його розімкнених 

контактах, насос повинен працювати. При почерговому замиканні виводів (1-2) та 

(1-3) приладу САУ-М2, або відповідних електродів датчика насос повинен 

вимкнутися. 

Засоби захисту електронасосного агрегату перевіряються шляхом визначення уставок 

спрацювання розчіплювачів автоматичного вимикача QF, плавкої вставки запобіжника  FU, 

та розмиканням електродів датчика "сухого ходу" SL1. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1 Ознайомитися технологічною та принциповою електричною схемами водонасосної 

установки. 

2 Ознайомитися  методикою наладки режимів роботи водонасосної установки та захисту 

електродвигуна насосного агрегату.  

3 Провести оцінку технічного стану станції  керування. 

4 Виконати наладку режимів роботи водонасосної установки та захисту електродвигуна 

насосного агрегату. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

1 Призначення та принцип роботи баштової водонасосної установки. 

2 Охарактеризувати функціональні можливості приладу САУ-М2 та принцип його роботи. 

3 Робота принципової електричної схеми баштової водонасосної установки. 

4 Як забезпечується захист електронасосного агрегату від "сухого ходу"? 

5 Методика наладки  та перевірки роботи приладу САУ-М2. 

 

ВИСНОВКИ.  Дати характеристику станції керування водонасосної установки, засобів 

автоматизації, результатів випробування.  

 
 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №2 

 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації вентиляційної установки.  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити    будову     і    принцип    роботи   системи автоматичного    

управління    витяжною    вентиляційною    установкою  та  навчитись    настроювати   її    на 

заданий   температурний   режим. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:   Витяжна вентиляційна установка з 

вентилятором ВО4М,  комбінований  прилад типу Ц, технічний термометр, набір 

інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову  та принцип дії вентиляційної установки, схему  керування. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати установку на заданий температурний режим та 

визначати її технічний стан. 
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Мікроклімат, як сукупність умов навколишнього середовища відіграє важливу роль у 

життєдіяльності тварин і птахів. Благоприємне навколишнє середовище стимулює процеси в 

організмі, сприяє підвищенню продуктивності. 

Для підтримання відповідних значень температури, вологості, газового складу і чистоти 

повітря викоритовують вентиляційні установки. В якості витяжних вентиляційних 

установок широкого розповсюдження здобули осьові вентилятори    типу ВО.   

 

                                

                                                                        Рисунок Л2.1.Осьовий  вентилятор: 

1- електродвигун;  

2-лопаті; 

                                                                                           3-шибери. 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                         

Осьові вентилятори типу ВО4М які частіше всього використовуються в складі 

витяжних вентиляційних систем забезпечують повітрообмін в приміщеннях з 

продуктивністю Q=3300 м3/год. Комплектуються вентилятори електродвигунами АПВ071-4. 

Зміна обміну повітря в приміщенні з використанням вентилятора типу ВО4М передбачається 

шляхом ввімкнення та вимкнення вентилятора та зміною частоти обертання вентилятора в 

залежності від температури повітря в вентилюємому приміщенні.  

 Принципова електрична схема керування вентиляційною установкою             (рисунок 

Л2.2) передбачає "Ручний " та "Автоматичний" режими керування роботою вентилятора, які 

задаються перемикачем SA1. 

 В"Автоматичному" режимі керування управління вентилятором виконується в 

залежності від температури повітря в приміщенні, яка контролюється датчиком RK  

терморегулятора А1. Так коли температура повітря в приміщенні нижче уставки 

спрацювання А1,   контакти його вихідного реле К1 спрацюють, коло (8 – 3) буде розімкнуте, 

обидва магнітних пускачі будуть обезживлені. 

 Коли температура в приміщенні відповідатиме уставці А1, контакти вихідних реле 

К1 і К2 будуть находитися у вихідному стані, по колу (8 – 3) отримає живлення котушка 

магнітного пускача КМ1. Контакти КМ1 у силових колах забезпечуть ввімкнення 

вентилятора на першій ступені частоти обертання (Uн=220В). Допоміжний контакт КМ1.1 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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забезпечує неможливість ввімкнення КМ2 при роботі КМ1, а контакт КМ1.2 ввімкне 

сигнальну лампу HL2. 

Коли температура в приміщенні буде вищою ніж уставка А1, контакти його вихідного 

реле К2 спрацюють, коло (8 – 3) буде розімкнуте, а через коло (8 – 5) отримає живлення 

котушка магнітного пускача КМ2. Контакти КМ2 у силових колах забезпечують ввімкнення 

вентилятора на другій ступені частоти обертання (Uн=380В). Допоміжний контакт КМ2.1 

забезпечує неможливість ввімкнення КМ1 при роботі КМ2, а контакт КМ2.2 ввімкне 

сигнальну лампу HL3. 

В "Ручному" режимі керування переключення ступенів частоти обертання 

вентилятора забезпечується за допомогою перемикача SA2. 

Підготовка кіл до роботи та захист електродвигуна вентилятора від струмів короткого 

замикання здійснюється за допомогою автоматичних вимикачів QF1, QF2. Захист кіл 

керування при виникненні в них коротких замикань здійснюється запобіжником FU1. 

Cигналізація про подачу напруги на щит керування, роботу на І чи ІІ ступені частоти 

обертання вентилятора здійснюється відповідно сигнальними лампами HL1, HL2, HL3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л2.2. Принципова електрична схема вентиляційної установки. 

 

 

 

       10 

        9 

   8 

      1 

  
  

  
 1

L
2
2

 

  
  
  
 1

L
2
3

 

  
  
  
 1

L
2
1

 

         (6)                                (7), (14)               

      (5)          (4) 

     (13)   A   (12) 

     (2)  A    (1)  

    RК 

I I        5    KM1.1    6              KM 2         
     P                                                          

                                             I                  

SA1                                  SA2        3      KM2.1    4               KM 1      

                  KM1                              KM2           FU1   
  
  
 2

L
1
3

 

  
  
  
 2

L
1
2

 

  
  
  
 2

L
1
1

 

  
  
  
 1

L
1
3

 

  
  
  
 1

L
1
2

 

  
  
  
 1

L
1
1

 

                     QF1                              QF2 

  
  
  
 2

L
3

 

  
  
  
 2

L
2

 

  
  
  
 2

L
1

 

  
  
  
 1

L
3

 

  
  
  

1
L

2
 

  
  
  
 1

L
1

 

    220В                          380В 

     M         

       К1 

   К1       К2 

       К2 

      A1 

   HL1 

     HL2 

    HL3 

   KM1.2 

   KM2.2 

       7 



 12 

 

 

Таблиця Л 2.1. Перелік елементів  принципової  електричної  схеми вентиляційної установки. 

 

Поз. 

Познач. 

 

 

                     Найменування 

 

Кіл 

 

        Примітки 

А1  Терморегулятор ПТР –3 1  

FU1 Запобіжник ЗЭМИ-3 1  

HL1-HL3 Світлосигнальна  арматура  АС-220 3  

КМ1, КМ2 Електромагнітні пускачі  ПМЕ111 2  

SA1 Перемикач П2Т1-1 1  

SA2 Перемикач ТП1-2 1  

QF1, QF2 Автоматичні  вимикачі Ms 500/10 2  

RK Терморезистор ММТ-1 1  

    

 

Методика налагодження режимів роботи.  В "автоматичному режимі" керування 

необхідно включити автоматичні вимикачі QF1, QF2, перемикачем SА1 встановити режим 

роботи. Керування ступенями частоти обертання вентилятора здійснюватиметься 

автоматично за допомогою трьохпозиційного регулятора температури А1 типу ПТР-3. Якщо 

температура об'єкта дорівнює температурі, встановленій  на шкалі приладу контакти 

вихідних реле терморегулятора знаходяться у вихідному стані. При відхиленні температури 

об'єкта від заданої баланс вимірювального моста терморегулятора порушується і на виході 

його з'являється сигнал (спрацьовують контакти вихідного реле К1 чи К2), значення якого 

пропорціональне відхиленню температури, а фаза відповідає напрямку розбалансування. 

Встановлення потрібного значення температури  виконується змінним резистором шкали 

діапазона 1  (рисунок Л2.3), а змінним резистором шкали диференціала 2 (рисунок Л2.3)  

установлюється різниця між заданим значенням температури та температурами "вище" і 

"нижче" норми. Уставки спрацювання терморегулятора можна перевірити за допомогою 

технічного термометра.   

В ручному режимі керування необхідно включити автоматичні вимикачі QF1, QF2, 

перемикачем SA1 задати "ручний режим" роботи, а перемикачем SA2 задати відповідно І чи 

ІІ ступінь обертання вентилятора. 

 

                                                            

                                                            Рисунок Л.3. Блок наладки регулятора температури:  

1                                                 1  –  шкала діапазона; 2 – шкала диференціала. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії осьового вентилятора та роботою принципової 

електричної схеми.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи вентиляційної установки і 

наладки регулятора температури.  

3 Виконати наладку регулятора температури на заданий температурний режим та провести  

випробування. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення вентиляційної установки, будова та принцип роботи. 

2     Функціональні можливості та методика наладки регулятора  температури ПТР-3.  

3     Робота принципової електричної схеми  в "автоматичному режимі" керування. 

4     Робота принципової електричної схеми в "ручному режимі" керування.  

 

ВИСНОВКИ.  Дати характеристику схеми автоматизації,  вказати результати випробувань 

на заданий температурний режим.  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №3 

 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації припливно-витяжної установки ПВУ – 4М. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з системою припливно-витяжної вентиляції  та освоїти 

методику наладки режимів роботи станції керування  установки ПВУ- 4М. 

  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Припливно-витяжна установка         ПВУ-

4М, технічний термометр,  комбінований  прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  та принцип дії припливно-витяжної вентиляційної установки 

ПВУ- 4М, функціональні можливості  станції управління. 

ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати наладку режимів роботи станції управління та виконавчих 

механізмів припливно-витяжної установки. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 Під час випробування установки бути уважним, дисциплінованим, не торкатися руками 

обертаючихся частин виконавчих механізмів і робочих органів.  

 

 



 14 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Для  забезпечення  мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, тобто  їх вентиляції   

та  опалення,  широкого використання здобули теплогенератори типу ТГ, 

електрокалорифери, припливно-витяжні установки ПВУ . 

 На відміну від перших, припливно-витяжні установки забезпечують не лише приплив 

свіжого повітря та його обігрів, а й одночасну витяжку забрудненого повітря. До того ж 

припливно-витяжні  установки, як автономні засоби  опалення  і  вентиляції, є найбільш 

екологічними засобами  обігрівання  приміщень. Їх застосування не потребує побудови 

дорогих  теплових котельних і зовнішніх теплових мереж. 

 Припливно-витяжні  установки  ПВУ   складаються  з двох концентрично розміщених 

циліндричних повітропроводів з вертикальною орієнтацією, електровентилятора з 

двоконтурним робочим колесом, регулювальних заслінок, трубчастих нагрівних елементів, 

захисного зонта і розподільних патрубків. Така конструкція установок  дозволяє частково 

використовувати тепло повітря, що видаляється, на підігрівання припливного за рахунок 

теплообміну через поверхню внутрішнього повітропроводу. Внутрішні лопаті робочого 

колеса вентилятора забезпечують видалення забрудненого повітря  з приміщення по 

внутрішньому  повітропроводу, зовнішні  - подають свіже повітря  в приміщення по 

кільцевому каналу між внутрішнім і зовнішнім  повітропроводами.  

 До комплексу припливно-витяжних установок ПВУ – 4М-6 з комплектним пристроєм 

керування “Климат ПВУ  УХЛЗ.1”,  який  забезпечує автоматичне підтримання мікроклімату 

у приміщеннях шляхом плавної зміни тепло- і повітропродуктивності входять дві шафи 

керування типу Ш9202-4474 УХЛЗ.1 і два первинних перетворювачі опору, кожні з яких 

забезпечують керування трьома шахтами. 

 
Рисунок Л3.1 Вентиляційна шахта установки ПВУ-4М: 1 – кільцевий канал; 2 – робоче 

колесо вентилятора; 3 – внутрішній повітропровід; 4 – електронагрівачі; 5 – корпус;                    

6 – заслінки. 
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Таблиця Л3.1      Технічна характеристика припливно-витяжної установки ПВУ-4М-6 

 

 

Параметри 

 

 

для однієї 

 

для комплекту 

Максимальна подача повітря, тис. м3/год:   

              приплив    5,5±0,5 33±3,0 

              витяжка  4,5±0,3 27±1,8 

Кількість установок в комплекті, шт - 6 

Теплова потужність, кВт 15 90 

Загальна потужність, кВт 16,1 97 

Електродвигун привода:   

              осьового вентилятора    4А80А4СУ1, 1,1кВт 

              механізму заслінок виконавчий механізм  МЭО-40/63 

Питоме споживання електроенергії,    

кВт·год/тис.м3, в режимі:   

              вентиляції - 0,12 

              опалення   - 1,0 

Точність підтримання температурного режиму - ±2 

в зоні активного вентилювання, ºС   

Маса, кг 220 1550 

Габаритні розміри, мм                     

              висота 4130  

              діаметр 850  

  

 

Принципова  електрична схема  керування  передбачає  ручний режим керування  

електродвигунами вентиляторів  М1 – М3, який забезпечується кнопками  SB1 – SB6, ручний 

та  автоматичний режими роботи нагрівних елементів  ЕК1 – ЕК3, що встановлюється  

перемикачем QS. Нагрівні  елементи можуть працювати тільки після вмикання вентиляторів, 

для цього автоматичні  вимикачі  QF1 – QF3 обладнані незалежними  розчіплювачами   

(котушки QF1 – QF3). 

 В автоматичному режимі керування нагрівними елементами  напруга живлення на 

них подається через блок силових тиристорів VS1 – VS4. Регулюючі заслінки приводяться 

виконавчим механізмом  М4. 

 Керування регулюючими заслінками і потужністю нагрівних елементів відбувається 

за командами регулятора А1. На вхід регулятора температури А1 подається сигнал від 

датчика температури RK, який розміщується  в зоні життєдіяльності тварин. Сигнал 

термоперетворювача порівнюється з сигналом задатчика температури, при цьому  

формується сигнал непогодження.  На виході  регулятор  формує  сигнали, які через реле К1 

– К4  керують  роботою виконавчого механізму М4 та електронагрівниками ЕК1 – ЕК3.  

Виконавчий механізм відкриває або закриває регулюючі заслінки, змінюючи частку 

зворотної теплоти, що подається у приміщення. Якщо при досягненні регулюючими 

заслінками положення  “Норма рециркуляції” (спрацьовує кінцевий вимикач SQ2) 

температура у приміщенні залишається нижчою від заданої, то реле К3 відповідно до команд 

регулятора А1 починає відкривати тиристори VS1 – VS4 і через них  вмикати нагрівні 

елементи ЕК1 – ЕК3. Якщо і після цього температура у приміщенні  продовжує знижуватися 

і досягне гранично допустимого значення, встановленого на регуляторі  А1, увімкнеться реле 

К4 і через виконавчий механізм  М4  встановить регулюючі заслінки в положення  “100  

рециркуляції”. При цьому все тепле повітря  буде повертатися у приміщення. При 

підвищенні температури повітря алгоритм регулювання зворотний. 
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 Електродвигуни вентиляторів від аварійних режимів захищаються фазочутливими 

пристроями  захисту F1 – F3. Від струмів короткого замикання нагрівні елементи захищені 

автоматичними вимикачами QF1 – QF3, а тиристори та кола керування плавкими 

запобіжниками FU1, FU2, FU3.   

 В залежності від того в який період року використовується установка перемикач SA1 

ставиться у відповідне положення “Зима” чи “Літо” -  цим задається  режим спрацювання 

звукової сигналізації. Так в зимовий період при використані  обігріву електронагрівниками 

ЕК1 – ЕК3 спрацювання звукової сигналізації виконується при виникненні ненормальних та 

аварійних режимів  в колах електронагрівників чи двигунів за допомогою незалежних 

розчіплювачів автоматичних вимикачів. В літній період спрацювання звукової сигналізації 

виконується при вимкнені електродвигунів по будь-якій причині. Вимкнення звукового 

сигналу виконується  вимикачем SA2 ( при роботі установки вимикач SA2  встановлюють в 

положення ввімкнено). 

  Сигнальні лампи HL1 – HL10 характеризують  роботу  припливно-витяжної 

установки. 

 Кінцевими вимикачами контролюється положення змішувальних заслінок: SQ1 – 

відкитий стан;  SQ2, SQ4 – середнє положення; SQ3 – закритий стан. 

 Принципова електрична схема керування припливно-витяжною установкою                    

ПВУ – 4М показана на рисунку Л3.2, а перелік елементів в таблиці Л3.2. 

 

Таблиця Л3.2  Перелік елементів  принципової  електричної  схеми ПВУ – 4М. 

 

Поз. 

Познач. 

 

 

Найменування 

 

Кіл 

 

Примітки 

А1  Терморегулятор РС 29.2  1  

ЕК1-ЕК3 Електронагрівник  3 Р = 15 кВт 

ЕL Освітлювальна  лампа  1  

F1 – F3 Пристрій фазочутливого захисту   3 Ір =2 – 4А 

 ФУЗ-М2   

FU1-FU2 Запобіжник ППН – 100  2  

FU3 Запобіжник ДВП  1  

HA Сирена СС1   

HL1-HL10 Світлосигнальна  арматура ACЛ  10  

К1 – К3 Реле  РПГ-9-0540143  3  

К4 Реле  РП21- 003 –УХЛ4Б  1  

КМ1-КМ3 Електромагнітні пускачі  ПМЛ 1100О4  3  

QF1-QF3 Автоматичні  вимикачі   3 Uн =660В; 

 АЕ2043М-320-00У3-А   Відсічка 12Ін 

QS Перемикач РП   1    

R1 – R8 Резистори ПЭВ  10 Ом  8  

R9 – R10 МЛТ    к82  2  

R11 – R12 МЛТ   270 Ом  2  

C1 – С8 К75 –10   0,22 мкф, 750 В  8  

С9 – С10 К50 – 20  20мкф, 50В  2  

SA1-SA3 Вимикачі перекидні (тумблери) ТП1 - 2  3  

SB1-SB6 Кнопки КЕ 011 –У3  6  

VD1-VD4 Діоди КД 105  4  

VS1-VS4 Тиристори Т133-320  4  

    



 17 

 

Р
и

су
н

о
к
 Л

3
.2

 П
р

и
н

ц
и

п
о

в
а 

ел
ек

тр
и

ч
н

а 
сх

ем
а 

п
р

и
п

л
и

в
н

о
-в

и
тя

ж
н

о
ї 

у
ст

ан
о
в
к
и

 П
В

У
-4

М
. 



 18 

 Методика налагодження режимів роботи.  Режим роботи установки 

установлюється перемикачем QS. Перемикачем SA1 задається режим роботи звукової 

сигналізації "Зима" "Літо", а вимикачем SA2 підготовка її кола до роботи. В "Автоматичному 

режимі" керування ввімкнення  електродвигунів вентиляторів М1 – М3 виконується  

кнопками SB2, SB4, SB6. Після запуску електродвигунів  автоматичними вимикачами QF1–

QF3 готуються до роботи силові кола електронагрівників ЕК1 – ЕК3. Керування 

регулюючими заслінками і роботою ТЕНів в режимі "А" виконується в залежності від 

температури в приміщенні, яка контролюється первинним перетворювачем RK 

терморегулятора А1. В схемі використано трьохпозиційний імпульсний регулятор 

температури РС2.9.2 22, зовнішній вид якого зображено на рисунку Л3.3. Встановлення  

температури уставки на якому задається регулятором 6. За допомогою  індикаторів 4 

відбувається контроль  роботи виконавчого механізму приводу заслінок та зміни 

температури. Відповідність  уставок спрацювання терморегулятора А1 можна перевірити за 

допомогою технічного термометра, який необхідно установити  в зоні дії вентиляційної 

системи. Відповідність роботи виконавчого механізму на відкривання та закривання 

змішувальних заслінок під дією регулятора аналізуємо установивши перемикач 7 в режим 

ручного керування, а перемикачем 8 задаємо напрямок роботи виконавчого механізму. При 

цьому можна перевірити ефективність роботи кінцевих вимикачів SQ1 - SQ4, що 

контролюють положення заслінок по повороту вихідного валу виконавчого механізму. 

Також перевіряється  та регулюється сам тяговий механізм приводу заслінок.  

В "Ручному режимі", який призначений для проведення налагоджувальних робіт та 

при виході з ладу системи автоматики,  керування запуском електродвигунів виконується 

аналогічно "Автоматичному режиму", а подача напруги на електронагрівники 

виконуватиметься безпосередньо автоматичними вимикачами QF1 – QF3. Управління 

приводом заслінок виконується відповідним перемикачем з блока управління А1. 

 

 

Рисунок Л3.3 Регулятор температури: 1,5-

сигналізатори зниження та підвищення 

температури; 2,3-сигналізатори роботи 

виконавчого механізму на відкриття та 

закриття заслінок; 4-індикатори роботи 

виконавчого механізму приводу заслінок та 

зміни температури; 6 - регулятор уставки 

температури; 7 - перемикач ручного та 

автоматичного керування виконавчим 

механізмом приводу заслінок; 8 - перемикач 

напрямку обертання виконавчого механізму 

приводу заслінок при ручному керуванні.   
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 При проведенні обслуговування та наладки обов’язково необхідно перевірити 

відповідність уставок таких захисних апаратів: автоматичних вимикачів QF1-QF3 та 

пристроїв фазочутливого захисту F1-F3. Регулювання струму спрацювання пристрою 

фазочутливого захисту ФУЗ-М2 здійснюється змінним резистором R7 відповідно до 

номінального струму електродвигуна. Шкала, яким регулюється робочий режим, має 

діапазон регулювання  -0,35...+0,35 від номінального робочого струму пристрою.  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії припливно-витяжної установки, роботою 

принципової електричної схеми. 

2 Ознайомитися з методикою наладки режимів роботи установки ПВУ-4М.  

3 Провести оцінку технічного стану та виконати наладку режимів роботи припливно-

витяжної установки. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення припливно-витяжної установки ПВУ-4М. 

2     Будова та принцип дії установки ПВУ-4М. 

3     Як і чим забезпечується автоматичний режим роботи установки? 

4     Яку функцію виконують в принциповій електричній схемі кінцеві вимикачі                                          

        SQ1-SQ4?  

5     Якими розчіплювачами комплектуються автоматичні вимикачі QF1 – QF3? 

6      Принцип дії тиристорних пускачів VS1 – VS4. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику  режимів роботи припливно-витяжної вентиляційної 

установки, особливостей їх наладки.  Вказати результати випробувань.  

 

  

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №4 
 

ТЕМА: Дослідження    схеми    автоматизації    зволожувача   повітря К-П-6. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити    будову     і    принцип    роботи  зволожувача повітря   та  

навчитись    настроювати   його    на заданий   вологістний   режим. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:   Зволожувач повітря К-П-6,  комбінований  

прилад типу Ц, гігрометр, секундомір, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову,   принцип дії та  схему  керування зволожувача повітря. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати установку на заданий вологістний режим та визначати 

її технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 
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4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Для зволоження та зниження температури повітря тваринницьких і птахівницьких 

приміщень використовують зволожувачі, що входять в склад вентиляційного обладнання 

або окреме обладнання зволоження.  

Принцип роботи зволожувача (рисунок Л4.1) такий: вода під тиском заповнює  

зволожувачі до певного рівня, що регулюється системою зволоження. Електродвигун 

приводить в рух конус зволожувача. Вода що знаходиться в баці на певному рівні, під дією 

відцентрової сили піднімається тонкою плівкою по внутрішній поверхні конуса зволожувача 

і через отвори в конусі розтікається по диску. Дрібні водяні краплі зриваючись з диска і 

перемішуючись з повітрям, утворюють водяний пил. Краплеуловлювачі служать для 

збирання великих крапель води та рівномірного радіального поширення зволоженого 

повітря.  
 

 Таблиця Л4.1. Технічні дані комплекту 

 

 

Найменування показника 
 

Значення для виконання 

К-П-6 К-П-6-01 К-П-6-02 

Витрати води, л/год 30030 50050 63060 

Діапозон регулювання відносної 

вологості, % 

50..80 50..80 50..80 

Точність регулювання відносної 5 5 5 

вологості, %    

Номінальна потужність, кВт 7 12 15 

Напруга мережі, В  380 380 380 

Кількість зволожувачів 7 12 15 

Маса, кг не більше 430 680 830 

Термін служби, років не менше 7 7 7 

Зволожувач  К-П-6.02.00.000 

Витрати води, л/год 424 

Радіус дії, м 30,5 

Габаритні розміри:  

       висота, мм 550 

       діаметр, мм  1000 

Маса, кг не більше 45 
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Рисунок Л4.1. Зволожувач:  1- фільтр; 2 – бак; 3- конус зволожувача; 4 – водозбірник;                

5 – сепаратор; 6 – кришка; 7, 8 – каплеуловлювачі; 9 – гак для підвішування; кожух;                     

11 – електродвигун. 
 

Принципова електрична схема керування установкою зволоження повітря                    

(рисунок Л4.2) передбачає "Ручний " та "Автоматичний" режими керування, які задаються 

перемикачем SA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л4.2. Принципова електрична схема керування зволожувачем повітря. 
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В"Автоматичному режимі" керування зволоженням виконується в залежності від 

величини відносної вологості повітря в приміщенні вологорегулятором А. В схемі 

використано психрометричний вологорегулятор. В якості датчиків вологості використано 

"сухий" та "мокрий" терморезистори RK1, RK2.  Так коли вологість повітря в приміщенні 

нижче уставки спрацювання А, його контакт  буде замкнутий, попаде під напругу котушка 

проміжного реле KV. Замикаючий контакт проміжного реле подасть напругу на котушку 

реле часу КТ і електромагнітний клапан подачі води Y. В свою чергу замикаючий контакт 

КТ миттєво замкне коло котушки магнітного пускача КМ, ввімкнуться електродвигуни 

зволожувачів. 

Коли вологість повітря в приміщенні відповідатиме уставці А, його контакт 

розімкнеться, обезживиться  котушка  KV. Реле KV обезживить реле часу КТ і 

електромагнітний клапан Y – припиниться подача води на зволожувачі. З витримкою часу 

необхідною для видалення залишків води з зволожувачів контакт КТ вимкне магнітний 

пускач КМ - електродвигуни зволожувачів зупиняться. 

В "Ручному" режимі керування зволожувачами виконується не від команд регулятора 

вологості, а шляхом переведення перемикача SA з положення "О" в положення "Р" і навпаки. 

Підготовка кіл до роботи та захист силових кіл від коротких замикань здійснюється за 

допомогою автоматичного вимикача  QF1. Автоматичні вимикачі QF2 та QFn забезпечують 

необхідну кількість працюючих зволожувачів та захищають електродвигуни конкретного 

зволожувача. . Захист кіл керування при виникненні в них коротких замикань здійснюється 

запобіжником FU1. Cигналізація про подачу напруги на щит керування та про роботу 

зволожувачів здійснюється відповідно сигнальними лампами HL1, HL2. 

 

 

 Таблиця Л4.2. Перелік   елементів       принципової     електричної     схеми   керування 

зволожувачем    повітря. 

 

Поз. 

Познач. 

 

 

                     Найменування 

 

Кіл 

 

        Примітки 

А Вологорегулятор "Мечта-1" 1  

FU1 Запобіжник ПР-1МУ4 1  

HL1-HL2 Світлосигнальна  арматура АСЛ11У2 2  

КМ Електромагнітний пускач  ПМЕ211 1  

КТ Реле часу РВП72 1  

SA Перемикач ПП4-10У3 1  

QF1 Автоматичний вимикач АП50-3МТ 1  

QF2, QFn Автоматичні  вимикачі Мsm 600/16 1  

RK1, RK2 Терморезистори 1  

Y Електромагнітний клапан  1  

 

Методика налагодження режимів роботи.  В "Автоматичному режимі" керування 

необхідно включити автоматичні вимикачі QF1, QF2 – QFn  і установити перемикач SA у 

відповідне положення. Керування зволожувачем здійснюватиметься автоматично за 

допомогою регулятора вологості А "Мечта-1". Вологорегулятор  психрометричного типу. В 

якості датчиків відносної  вологості повітря в вологорегляторі  використано "сухий" та 

"мокрий" терморезистори RK1, RK2. На передній панелі вологорегулятора розміщено 

цифровий індикатор, що відображає величину контолюємого параметру, стан навантаження 

та службову інформацію. Установка режимів роботи регулятора та параметрів спрацюваня 

встановлюється кнопками М – меню (слугує для вводу  параметрів) та ОК – підтвердження. 
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Щоб отримати доступ  до сервісного меню необхідно після включення живлення, доки на 

індикаторі буде 3 нуля (000) натиснути кнопку ОК. Для установки регулятора в режим 

вимірювання відносної вологості повітря кнопкою М вибираємо параметр УСН – установка 

значення відносної вологості, яку необхідно підтримувати. Параметр УГН – установка 

значення гістерезиса (диференціала) вологості. Визначається як різниця між значенням 

установленої вологості і значенням гістерезиса. Наприклад, вологість 70%, гістерезис 10%. В 

даному випадку вихідне реле регулятора буде вимкнено при вологості 70,1%, а ввімкнеться 

при 60%. Відповідність  уставок спрацювання вологорегулятора  можна перевірити за 

допомогою гігрометра. 

При підтвердженні параметра Н – в основному режимі на індикаторі буде 

відображатися значення відносної вологості. 

Після останього натискання на будь-яку кнопку через 6 секунд система переходить в 

основний режим. Програма роботи регулятора зберігається в енергонезалежній пам'яті 

мікроконтролера. 

 
 

Рисунок. Л 4.3. Зовнішній вигляд регулятора вологості. 

 

Якщо на індикаторі регулятора з'явилися 3 рисочки (---), то це характеризує про 

несправність датчиків, обрив або коротке замикання з'єднувальних проводів. 

Для первиного визначення мокрого та сухого датчиків, необхідно розмістити один з 

них в затиснутій долоні. Якщо покази вологості почали зменшуватися то у вас в руці "сухий" 

терморезистор, якщо – збільшуються більше 100% "мокрий". 

Примітки.  Наладку інших параметрів приладу та детальну інформацію наведено в 

паспорті з експлуатації.   
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Реле часу КТ типу РВП72 призначене для створення витримки в часі на вимкнення 

розбризкувачів з метою видалення залишків води після припинення її подачі. Воно має  

регулюємий діапазон витримок часу 0,4 – 180 сек. Уставка спрацювання  реле часу                 

(рисунок Л 4.4)  задається регулювальним гвинтом  10, який змінює дроселюючий отвір 

пневмосистеми.   

 

Рисунок Л 4.4. Будова реле часу РВП-72: 

1 – електромагніт; 2 – мікроперемикач; 3 – 

камера пневматичної системи; 4 -дроселюючий 

отвір; 5 – еластична мембрана; 6 – шток; 7 – 

зворотній клапан; 8 – ричаг; 9, 11  - пружини;            

10  - регулювальний гвинт.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

зволожувача повітря.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи зволожувача повітря,  наладки 

регулятора вологості та реле часу.  

3 Виконати наладку регулятора вологості, реле часу та провести  випробування 

зволожувача повітря. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип роботи зволожувача повітря. 

2     Призначення та принцип дії реле часу КТ. 

3     Призначення та принцип дії регулятора вологості.  

3     Робота принципової електричної схеми  в "автоматичному режимі" керування. 

4     Робота принципової електричної схеми в "ручному режимі" керування.  

 

ВИСНОВКИ. Вказати параметри спрацювання регулятора вологості та реле часу, їх 

відповідність заданним значенням.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №5 
 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації гноєприбирального                                 

транспортера     ТСН- 160А.  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися зі схемою автоматизації гноєприбирального      

транспортера  ТСН-160А   та навчитись  перевіряти на   роботоздатність пристрій  УВТЗ-1М. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:   Ящик керування гноєприбиральним 

транспортером ТСН-160А,  комбінований  прилад типу Ц, набір інструмента 

електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та принцип дії гноєприбирального транспортера ТСН-160А, 

схему  керування. 

ПОВИНЕН УМІТИ: визначати технічний стан ящика керування та роботоздатність 

пристрою УВТЗ-1М. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення ящика керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Транспортер скребковий гоєприбиральний ТСН-160А призначений для 

механізованого видалення гною з тваринницьких приміщень та одночасного завантаження 

його в транспортні засоби.  

Транспортер може працювати з додатковим жолобом для ланцюга, якщо скребки 

розміщенні над ланцюгом, і в каналах без додаткового жолобу, якщо скребки – під 

ланцюгом. 

Згорнутий в канали гній скребками горизонтального транспортера 1 (рисунок Л5.1) 

переміщується вздовж каналу поступаючи на похилий транспортер 2. Похилим 

транспортером гній вивантажується на транспортні засоби.  

Прибирання гною повинно виконуватися не менше 3 разів на добу. При використанні 

транспортера застосовувати соломисту підстилку довжиною більше 100мм не 

рекомендується. Перед прибиранням гною необхідно пересвідчитись в відсутності сторонніх 

предметів в каналі, при необхідності зняти перехідні містки. В першу чергу вмикається 

похилий, а потім горизонтальний транспортер (для усунення завалів похилого транспортера). 

В зимовий період перед пуском транспортера необхідно пересвідчитись в відсутності 

примерзань ланцюга і скребків похилого транспортера, а після виключення горизонтального 

транспортера похилий транспортер необхідно пропрацювати 2 – 3 хвилини вхолосту. 
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Технічна    характеристика ТСН-160А 

 

Тип                                                                              стаціонарний  ланцюгово-скребковий  

Продуктивність,    т/год                                                                                       до 6    

Довжина   контуру    ланцюга  транспортера:  

            горизонтального , м                                                                                   160                                                                       

            похилого, м                                                                                                  13 

Висота вивантаження гною, м, не більше                                                           2,65   

Встановлена потужність, кВт                                                                                5,5 

Електродвигуни привода транспортера: 

            горизонтального                                                                             4АМ112МВ6БСУ1 

                                                                                                                        4кВт, ІМ3081  

            похилого                                                                                            4АМ80В4БСУ1   

                                                                                                                       1,5кВт, ІМ3081         

Загальна маса, кг                                                                                                  1825     

Швидкість руху скребків транспортера: 

            горизонтального, м/c                                                                                 0,18                              

            похилого, м/c                                                                                             0,72 

Кількість обслуговуючого персоналу, чол                                                            1 

Срок служби, годин, не менше                                                                            1100 

 

 
 

Рисунок Л5.1. Гноєприбиральний транспортер ТСН-160А: 1 –  горизонтальний  транспортер;   

2  –  похилий  транспортер;   3  –  ящик       керування; 4 – мотор-редуктор горизонтального 

транспортера; 5 – натяжний пристрій; 6 – ланцюг з скребками; 7- поворотний пристрій.   
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Принципова електрична схема керування гноєприбиральним транспортером                   

ТСН-160А (рисунок Л5.2) передбачає необхідну послідовність ввімкнення електродвигунів 

М1 похилого і М2 горизонтального транспортерів. Підготовка транспортера до роботи 

здійснюється автоматичним вимикачем QF, при ввімкненні якого загорається сигнальна 

лампа HL1. Кнопкою SB1.2 забезпечується ввімкнення котушки електромагнітного пускача 

КМ1, силовими контактами якого подається напруга на двигун М1 похилого транспортера. 

Допоміжний контакт КМ1.2 блокує кнопку пуск SB1.2 і готує до роботи коло магнітного 

пускача КМ2. Кнопкою SB2.2 вмикається котушка магнітного пускача КМ2, контактами 

КМ2.1 вмикається електродвигун М2 горизонтального транспортера, а контактом КМ2.2 

блокується кнопка пуск SB2.2. Зупинка електродвигунів транспортерів здійснюється у 

зворотній послідовності кнопками SB1.2 та SB1.1 (кнопкою SB1.1 забезпечується вимкнення 

обох двигунів). Захист електродвигунів від коротких замикань здійснюється автоматичним 

вимикачем QF, а від їх перегріву по будь-якій причині здійснюється пристроєм вбудованого 

температурного захисту F (УВТЗ). Захист кіл керування при виникненні коротких замикань 

здійснюється запобіжником FU1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л5.2. Принципова   електрична       схема      гноєприбирального     транспортера  

ТСН-160А. 
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Таблиця Л5.1. Перелік елементів  принципової  електричної  схеми керування 

гноєприбиральним транспортером ТСН-160А. 

 

Поз. 

Познач. 

 

                     Найменування 

 

Кіл 

 

        Примітки 

F УВТЗ-1М 1 Uн=220В 

FU Запобіжник ДВП8 1  

HL1 Світлосигнальна  арматура АСЛ-11У2 1 Uн=220В 

КМ1, КМ2 Електромагнітні пускачі  ПМЕ211У3 2 Uк=220В 

QF1 Автоматичний вимикач АЕ2033-10У3 1 Інр=16А 

SB1, SB2 Кнопкові пости ПКЕ 622-2У2 2  

RK1-RK6 Позистори СТ14-1А 6  

    

 

Методика перевірки роботоздатності пристрою УВТЗ-1М.  Вбудований 

температурний захист призначений для вимикання електродвигуна при: тривалих 

перевантаженнях; неправильних процесах пуску і гальмування; підвищеній частоті вмикань; 

обриві фаз; коливаннях напруги в межах 0,7 – 1,1Uн; заклинюванні ротора і підвищеній 

температурі навколишнього середовища. При цьому контролюється основний фактор, що 

може спричинити вихід з ладу двигуна – температура його обмоток. 

Згідно технічних вимог необхідно перевірити роботоздатність  пристрою             

УВТЗ-1М, яка заключається в визначенні опору датчиків, при якому пристрій захисту 

спрацьовує. На практиці дану перевірку можна виконати безпосередньо на діючій 

електроустановці. Для цього замість позисторів RK  до затискачів 5 і 6 пристрою УВТЗ 

приєднують  потенціометр з R= 4кОм. Після перевірки правильності підключення вмикають 

установку і шляхом плавної зміни опору потенціометра R забезпечують вимкнення 

відповідних електродвигунів  за допомогою пристрою вбудованого температурного захисту. 

Після вимкнення установки на від’єднаному потенціометрі визначають його опір і по кривій   

рисунок Л5.3 перевіряють температуру спрацювання пристрою УВТЗ, порівнюючи з 

теплостійкостю ізоляції  електродвигуна згідно таблиці Л5.2 (клас ізоляції електродвигунів 

вказується на їх заводських щитках). 

Для перевірки надійності спрацювання УВТЗ при коливаннях напруги необхідно 

провести опробування  пристрою при напругах 175  і 240В.  

 

Таблиця Л5.2. Теплостійкість ізоляційних матеріалів, що використовуються в електричних 

машинах 

Позначення  класу 

теплостійкості    ізоляції 

 

Максимально допустима              

температура, С 

У 90 

А 105 

Е 120 

В 130 

F 155 

H 180 

С 180 
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Рисунок Л5.3. Характеристики позисторів. 

 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

гноєприбирального транспортера ТСН-160А  

2 Ознайомитися   з  методикою  перевірки   роботоздатності  пристрою УВТЗ-1М.  

3 Провести оцінку технічного стану та виконати перевірку роботоздатності пристрою 

УВТЗ-1М. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення гноєприбирального транспортера ТСН-160А. 

2     Будова та принцип дії гноєприбирального транспортера ТСН-160А.  

3     Робота принципової електричної схеми керування гноєприбиральним   

       транспортером. 

4     Призначення та методика перевірки пристроїв УВТЗ-1М.  

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику принципів керування гноєприбиральним транспортером 

ТСН-160А, характеристику технічного стану пристрою УВТЗ-1М та щита керування в 

цілому.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №6 

 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації доїльного агрегату АДМ – 8А-1.  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися  з технологією доїння  корів при використанні доїльного 

агрегату АДМ-8А-1, роботою  схеми   керування та навчитись    налагоджувати    режими  

агрегату.   

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:   Ящики керування доїльного агрегату 

АДМ-8А-1,  комбінований  прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  та принцип дії доїльного агрегату АДМ-8А-1, схеми  

автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: визначати технічний стан ящиків керування,  налагоджувати роботу 

автомата промивки і блока керування молочним насосом та схеми автоматизації в цілому. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящиків керування, електрообладнання та засобів автоматики  агрегату необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення ящиків керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Доїльний агрегат АДМ8А-1 призначений для машинного доїння корів в стойлах, 

транспортування видоєного молока в молочне відділення, групового обліку видоєного 

молока від 50 корів, фільтрації, охолодження і збору його в резервуар для зберігання. Для 

охолодження і зберігання молока рекомендується використовувати в комплекті з агрегатом: 

резервуари-охолоджувачі; холодильну установку. Для отримання гарячої води 

рекомендується використовувати електроводонагрівники ємністю 400л. 

Загальний вигляд доїльного агрегату показано на рисунку Л6.1. Доїльний агрегат 

складається з скляного молокопроводу і вакуумпроводу, встановлених  над стійлами 

корівника. Доїльні апарати (рисунок Л6.2) з’єднуються з молокопроводом та 

вакуумпроводом при допомозі молочно-вакуумних кранів. В приміщенні молочної 

змонтована система первинної обробки молока та система промивки агрегату. 

Робота доїльного агрегату складається з слідуючих етапів:  

- підготовка доїльного агрегату до доїння; 

- підготовка вимені корів до доїння і установка доїльних апаратів; 

- доїння; 

- замір молока, надоєного від кожної корови(при контрольних дойках); 

- транспортування молока в молочне відділення; 

- замір видоєного молока від групи корів; 

- фільтрація молока; 

- охолодження молока; 

- подача молока до резервуара для зберігання; 

- промивка і дезинфекція доїльного агрегату. 
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Рисунок Л6.1. Розміщення обладнання доїльного агрегату АДМ-8: 

1- вакуумпровод; 2-перемикач; 3-молокопровод; 4-пристрій підйому; 5-пробка колекторної 

труби; 6-молочний кран; 7-пристрій промивки; 8-пристрій УЗМ-1; 9-доїльна апаратура; 10-

апарат промивки; 11-молокоприймач; 12-молочний насос;13-молочний фільтр; 14-дозатор; 

15-охолоджувач; 16-шафа запасних частин; 17-вакуумна установка; 18-

електроводонагрівник. 

  
 

 

Рисунок Л6.2. Доїльна апаратура: 1-підвісна частина доїльного апарата; 2-шланг змінного 

вакууму; 3-кільце; 4-шланг; 5-роз’єм; 6-прокладка; 7-ручка; 8-трубка;   9-пульсатор 

АДУ.02.100; 10-пульсатор АДУ.02.200; 11-перехідник; 12-кільце. 

 

 

Підготовка доїльного агрегату до доїння включає в себе переддоїльне полоскання та 

передоїльну сушку агрегату. Під час переддоїльного полоскання відбувається пуск холодної 

води в бак, регулювання рівня рідини, полоскання доїльних апаратів та молокопроводів. 
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Вода при цьому проходить по шляху через нижній відсмоктувальний патрубок на доїльні 

апарати через молокопровід і при допомозі молочного насоса і крана циркуляційної 

промивки в каналізацію. Переддоїльна сушка агрегату здійснюється через перемикач 

шляхом введення в молокопровід губки, яка забезпечує видалення залишків води. Операції 

полоскання і сушки здійснюються під дією вакууму. 

Підготовка вимені корів до доїння і установка доїльних апаратів здійснюється 

дояром-оператором в такій послідовності: доїльні апарати під’єднують до молочно-

вакуумних кранів; перевіряють роботу доїльних апаратів; проводять підготовку вимені; 

установлюють доїльний апарат на вим’я корови. 

Доїння  корів здійснюється у відповідному режимі роботи доїльного агрегату. Доїння 

побудоване на принципі відсмоктування молока доїльним апаратом з цистерни соска корови 

під дією вакууму (принцип дії двотактного доїльного апарата показано на рисунку Л6.3), 

створеного в системі трубопроводів вакуумними насосами.. Молоко з доїльного апарата 

направляється в пристрій зоотехнічного обліку (при контрольних дійках) чи безпосередньо в 

молокопровід. По молокопроводу воно транспортується в молочне відділення. Необхідне 

розрідження в системі забезпечується одним вакуумним насосом і вакуумним регулятором. 

 Замір молока, надоєного від кожної корови (при контрольних дойках) здійснюється 

за допомогою пристрою зоотехнічного обліку молока УЗМ-1А. Перед проведенням 

контрольного доїння вхідний штуцер пристрою зоотехнічного обліку  молока з’єднується з 

молочним шлангом доїльного апарата. На основі контрольного доїння роблять аналіз 

молоковіддачі від конкретної корови. 

Транспортування молока в молочне відділення здійснюється за рахунок вакууму по 

молокопроводам. Звідки воно поступає в молочне відділення на дозатори. 

Замір видоєного молока від групи корів виконується в дозаторах за допомогою 

суматора. В середині суматора розташовані  два  лічильника. Кожен лічильник фіксує 

кількість  доз молока від групи корів, закріплених за одним дояром. 

 
Рисунок Л6.3. Схема роботи доїльного апарата.  

 

Фільтрація, охолодження та подача молока до резервуара для зберігання. З дозаторів 

молоко поступає в молокозбірник (рисунок Л4.4), відділяється від повітря і молочним 

насосом через фільтр перекачується в резервуар охолодник для зберігання. При необхідності 

між  фільтром і резервуаром  установлюють проточний охолоджувач. 

 Промивка і дезинфекція доїльного агрегату. Під час післядоїльної промивки 

відбувається: полоскання молокопроводів і доїльної апаратури; циркуляційна промивка, при 
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якій вода з мийними розчинами проходячи молокопроводи і доїльну апаратуру повертається 

в бак автомата промивки; полоскання в кінці циклу промивки з пуском  води в каналізацію; 

просушування з короткочасним включенням молочного насоса для видалення залишків води 

з молокозбірника. Управління даними процесами, як і при переддоїльному полосканні 

здійснюється автоматом промивки чи вручну.  

  
Рисунок Л 6.4. Молокозбірник: 1-поплавковий датчик; 2-молоко-провід; 3-захисний 

ковпачок; 4-перехідник; 5-хомут; 6-підставка; 7-прокладка; 8- шайба; 9-молоко-ввід; 10-

ущільнювач; 11-молоко-збірник; 12-розбризкувач; 13-прокладка; 14-кришка; 15-розпо-

дільник; 16-шланг; 17-труба; 18-муфта; 19-блок управління молочним насосом; 20-запобіжна 

камера; 21-шланг; 22-рама; 23-молочний насос; 24-муфта; 25-труба; 26-кран; 27-дистанцер; 

28-перемикач;  29-пробка. 

 

Технічна характеристика доїльного агрегату АДМ-8А-1 
 

Кількість стада, що обслуговується, корів                                                                100 

Пропускна здатність за 1год основного часу, короводоєк/год                                 56 

Максимальна кількість корів, що підлягає одночасному доїнню, корів                  8 

Максимальна кількість місць підключення доїльних апаратів, шт                          52  

Загальна маса, кг                                                                                                          1370  

Загальна  установлена потужність, кВт                                                                     4,75            

Потужність електродвигуна вакуумної установки УВУ-60/45, кВт                         4 

Потужність електродвигуна молочного насоса НМУ-6, кВт                                   0,75             

Робочий вакуумметричний тиск біля вакуумрегулятора, кгс/см2                      0,460,01 

обслуговуючий персонал, чол.                                                                                      2 

Максимально допустима довжина петлі молокопроводу, м                                     200                                 

 

Принципова електрична схема керування доїльним агрегатом АДМ-8А-1                      

(рисунок Л6.5) забезпечує управління: переддоїльною підготовкою агрегату до роботи 

(полоскання, сушка); доїнням та подальшою подачею молока у резервуари для зберігання; 

післядоїльною промивкою агрегату (полоскання, циркуляція, полоскання, сушка). Подача 

напруги на принципову електричну схему управління агрегатом здійснюється автоматичним 

вимикачем QF. Управління  вакуумним насосом М2 в процесі роботи здійснюється кнопками 
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S2.1 та S2.2, молочним насосом М1 - блоком SMM 301/0, автомат промивки - блоком SRM 

421. Підготовка до роботи блоків SMM 301/0 та SRM 421 виконується відповідно 

вимикачами SA1та SA2. 

Робота блока керування автоматом промивки виконується в два етапи: промивка 

перед доїнням; промивка після доїння, які в свою чергу також поділяються на етапи згідно 

програми командного пристрою автомата промивки (рисунок Л6.5). Запуск автомата 

промивки здійснюється натисканням кнопки S9. При цьому через контакти 24 і 23 пускача 

К1 запускається двигун М привода командних дисків. Пускач блокується через контакти 34 і 

33 та контакти 1 і 4 кінцевого вимикача S2. Після повороту валика програмних дисків до 

поділки 23 перший диск (зі сторони двигуна) перемикає кінцевий вимикач S1. При цьому 

двигун живиться додатково через контакти 1 і 2 кінцевого вимикача S1. При подільці 25  

другого диска кінцевим вимикачем S2 обезживлюється пускач К1. Двигун продовжує 

працювати до поділки 32 першого диску, де відбувається  його вимкнення кінцевим 

вимикачем S1. Програма  зупиняється до слідуючого пуску кнопкою S9 при післядоїльному 

митті. Кінцеві вимикачі S3, S5, S7 служать для управління електропневматичними 

вентилями Y1, Y2, Y3, які видають пневмосигнал  на виконавчі органи відповідно циркуляції 

води, подачі холодної та гарячої води. Кінцевий вимикач S6 служить для дистанційного 

управління молочним насосом в кінці промивки, а S4 забезпечує роботу кола живлення 

пускача вакуумного насоса КМ2. S8 залишається не задіяним, тобто резервним.  

Молоко при доїнні (мийний розчин при промивці) з молокопроводу поступає в 

молокозбірник і накопичуюється в ньому. По мірі заповнення молокозбірника поплавок з 

магнітом підіймається і діє на магнітоуправляємі контакти Max (рисунок Л6.6) і подається 

сигнал на управління транзистора V6. При цьому вмикається проміжне реле К1 і  вмикає 

магнітний пускач КМ1 електродвигуна молочного насоса М1. При зниженні рівня молока в 

молокозбірнику до Min поплавковий датчик відкриває транзистор V5. При цьому 

відбувається відключення електромагнітного пускача КМ1 електродвигуна молочного 

насоса.  Датчик включення молочного насоса працює таким чином, щоб певна порція молока 

завжди знаходилася в молокозбірнику, забезпечуючи    при    цьому неможливість попадання 

повітря в молочний насос. Ручне керування молочним насосом здійснюється натисканням 

кнопки S1, блока SMM 301/0. Молочний насос в даному випадку працює поки кнопка S1 

знаходиться в замкненому стані. Живлення плати управління здійснюється від блока 

живлення виконаного на трансформаторі Т1 і випрямлячі V1,V2. Контакти проміжного реле 

К1 захищені дугогасильним колом R13 і С4. 

Методика налагодження режимів роботи. Для підготовки схеми до роботи 

необхідно включити автоматичний вимикач QF. Вимикачами SA1 та  SA2 готуємо до роботи 

блоки управління молочним насосом та автоматом промивки. Кнопкою S2.2 вмикаємо 

двигун вакуумного насоса. Для переддоїльної підготовки агрегату барабан автомата 

промивки ставимо на 1 етап і кнопкою S9 запускаємо командний пристрій автомата 

промивки. При закінчені переддоїльної промивки та просушки автомат промивки 

зупиниться. При цьому агрегат готовий до доїння. 

Під час доїння,  керування молочним насосом буде здійснюватися за допомогою 

блока SMM 301/0 по рівню молока в молокозбірнику. Для післядоїльної промивки агрегату 

(барабан автомата промивки знаходиться на 3 етапі) кнопкою S9 запускаємо автомат 

промивки. Промивка, дезинфекція, полоскання і вимкнення доїльного агрегату виконується 

автоматично.  

Під час наладки необхідно перевірити відповідність положеня програмних дисків 

діаграмі роботи командного пристою. 
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Рисунок Л 6.5. Принципова електрична схема АДМ-8А-1. 
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Рисунок Л 6.6. Принципова електрична схема блока керування молочним насосом. 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з технологією доїння корів при використанні  агрегату                                    

АДМ-8А-1, роботою принципової електричної схеми. 

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки    режимів роботи доїльного агрегату та наладки 

автомата промивки блока управління молочним насосом. 

3 Провести  випробування схеми автоматизації доїльного агрегату при необхідності 

провести налагоджувальні роботи. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення доїльного агрегату АДМ-8А-1. 

2     Технологія доїння корів з використанням агрегату АДМ-8А-1. 

3     Як  працює принципова електрична схема управління агрегатом? 

4     Функції та принцип дії автомата промивки. 

5     Принцип дії блока управління молочним  насосом? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику функціональних можливостей схеми управління 

доїльним агрегатом АДМ-8А-1, відповідність роботи та оцінку технічного стану.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №7 
 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації  установки ультрафіолетового опромінення. 

  

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи установки ультрафіолетового 

опромінення та навчитись виконувати наладку  і випробування засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Макет установки УО-4, секундомір, 

комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип дії і схеми автоматизації установки 

ультрафіолетового опромінення, методику наладки та випробування засобів автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати та випробувати засоби автоматизації та схему 

автоматизації  установки  в цілому.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 При   роботі  на установці УФ опромінювання персоналу  необхідно  одягати окуляри з 

димчастого чи прозорого скла і запобігати  опромінення незахищених частин тіла. 

Приміщення, в якому працює джерело ультрафіолетового опромінення, необхідно 

провітрювати для видалення озону і окисів азоту. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

При промисловій технології вирощування тварин, і птахів  в збереженні здоров’я 

молодняку, значне місце відводиться використанню ультрафіолетового опромінення. 

Ультрафіолетове опромінення з довжиною хвилі 240..380 нм в малих дозах позитивно 

впливає на ріст, розвиток, обмін речовин, продуктивність тварин і птахів. Недостача 

природного ультрафіолетового опромінення особливо відчутна в осінньо-зимовий період і 

ранньою весною. Вона часто буває першопричиною порушення обміну речовин, зниження 

захисних функцій організму і його стійкості до різних захворювань. Щоб цього не допустити 

в системах зоотехнічних і ветеринарних заходів передбачається штучна компенсація 

ультрафіолетової недостачі,  в результаті чого на 5…13% підвищуються  надої корів, 

збільшуються на 4…20% середньодобові прирости маси поросят, телят, ягнят і птахів, на 

10…15% збільшується яйценосність курей. 

Для ультрафіолетового опромінення сільськогосподарських тварин і птахів 

використовують різні типи опромінювачів і установок: стаціонарні опромінювачі типів            

ЭО1-30М, ОЭ-1, ОЭ-2,  і ОЭСП02-240, переносні опромінювачі типів ОРК-2 і ОРКШ, 

пересувні опромінювачі установки типів УО-4 і УОК-1. 

 Електромеханізована підвісна опромінююча установка УО-4 призначена для 

ультрафіолетового опромінення тварин і птахів в стаціонарних умовах при утриманні в 

клітках чи станках. Установка (рисунок Л7.1) складається з чотирьох опромінювачів з 

лампами ДРТ-400, щита керування,  приводної станції з електродвигуном  і редуктором,  
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несучої конструкції. Несучу конструкцію виконують зі стальної оцинкованої проволоки, яку 

закріплюють вздовж приміщення. Під час роботи опромінювачі  виконують зворотно 

поступальний рух при допомозі тросу  змонтованого на натяжних роликах за допомогою 

електроприводу. Необхідна доза опромінення забезпечується кількістю проходів  і висотою 

підвісу опромінювачів.  

 

Технічна характеристика опромінювача УО-4 

 

Номінальна напруга,                                                                                 380 

Тип лампи                                                                                              ДРТ-400 

Номінальна потужність лампи, Вт                                                          400 

Номінальна напруга лампи,                                                                     220 

Номінальна потужність електродвигуна, кВт                                       0,27  

Максимальна зона обслуговування, м                                                   906   

Відстань між опромінювачами, м                                                        35…42 

Швидкість переміщення опромінювачів, м хв-1                                     0,3                                            

 

 

 
 

Рисунок Л7.1  Опромінююча установка УО-4:   1 - троси; 2 -  каретка;  3 - несуча проволока; 

4 - кабель; 5 - редуктор; 6 - електродвигун; 7 - щит керування; 8 - арматура; 9 - лампа;   10 - 

екрани; 11 - провідники; 12 - тримач. 

 

  Принципова електрична схема макету установки УО-4 передбачає режими "Робота" 

та "Наладка", які встановлюється перемикачем SA. Підготовка схеми до роботи здійснюється 

автоматичним вимикачем QF. Про подачу напруги на щит керування сигналізує лампа HL. 

При натисканні кнопки SB1  контактом SB1.1 комутується  коло контуру C, LL для 

створення резонансу напруги та запалювання лампи  UV. В режимі  "Робота" контактом 

SB1.2 подається напруга на реле часу КТ1. З витримкою в часі 6хв, що неохідна для виходу 

лампи на номінальний режим, замикається контакт КТ1.  При цьому подається напруга на 

котушку електромгнітного пускача КМ1 і вмикається двигун переміщення опромінювача - 
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відбувається процес опромінювання. При досягненні кінця фронту опромінення спрацює 

кінцевий вимикач SQ1, який своїм розмикаючимся контактом вимикає котушку КМ1, а 

замикаючимся контактом SQ1 буде подано напругу на  котушку електромагнітного пускача 

КМ2. Електродвигун М переключиться на реверс і буде виконуватися другий прохід 

опромінювача. Коли другий прохід завершиться і опромінював досягненні початку фронту 

опромінення спрацьовує кінцевий вимикач SQ2, яким вимикається електромагнітний пусач 

КМ2 електродвигуна переміщення та опромінювач – процес опромінення завершиться. 
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Рисунок Л7.2   Принципова електрична схема макета установки УО-4. 

 

Таблиця Л7.1. Перелік елементів  принципової  електричної  схеми керування 

опромінювальної установки УО-4. 

 

Поз. 

Познач. 

 

                     Найменування 

 

Кіл 

 

        Примітки 

С Конденсатор 1  

FU Запобіжник ДВП 1  

HL Світлосигнальна  арматура АD22-22DS 1 Uн=220В 

КМ1, КМ2 Електромагнітний пускач  NSM-1 2 Uк=220В 

КТ1 Реле часу NTE 8-480B 1 30 - 480сек 

LL Дросель 1  

SA Пакетно-кулачковий перемикач 1  

SB1 Кнопковий пост ПКЕ 122-3У2 1  

SB2 Кнопковий пост ПКЕ 122-2У2 1  

SQ1, SQ2 Кінцевий вимикач ВКН-4 2  

QF Автоматичний вимикач ВА2001 1  

UV Лампа ДРТ-400 1  
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В режимі "Наладка"  керування опромінювачем здійснюється аналогічно, а керування   

електродвигуном переміщення опромінювача кнопковим постом SB2, тобто реле часу не 

використовується. Переключення електродвигуна на реверс та його зупинка, як і в режимі 

"Робота",  буде виконуватися кінцевими вимикачами SQ1, SQ2. 

 

Методика налагодження режимів роботи. В  режимі "Робота" для підготовки схеми 

до роботи необхідно включити автоматичний вимикач QF і перемикачем SA установити 

відповідний режим.  За допомогою реле часу КТ1 установлюється  час, що неохідний  для 

виходу лампи на номінальний режим - 6хв. Регулятор уставки часу спрацювання контакту 

реле часу розміщений на передній панелі (рисунок Л7.3). Спрацювання кінцевих вимикачів 

регулюється упорними шайбами на тросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рисунок 7.3.  Передня панель реле часу.  

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії  опромінюючої установки. 

2 Вивчити роботу  принципової електричної схеми опромінюючої установки УО-4.  

3 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи установки.  

4 Виконати випробування схеми автоматизації  в режимах "Робота" та "Наладка" при 

необхідності провести наладку засобів автоматизації. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип дії опромінюючої установки УО-4.                  

2     Робота принципової електричної схеми опромінюючої установки УО-4 в режимі   

       "Робота". 

3     Робота принципової електричної схеми опромінюючої установки УО-4 в режимі   

 "Наладка". 

4    Яку функцію в схемі автоматизації виконує реле часу КТ1? 

5    Яку функцію в схемі автоматизації виконують кінцеві вимикачі SQ1, SQ2? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації опромінюючої установки та   

вказати результати випробувань.  

 

 

 

 

 

Регулятор уставки 
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №8 
 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації інфрачервоним обігрівом.               
                                 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи установки інфрачервоного обігріву та 

навчитись виконувати наладку  і випробування засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Установка ІЧ обігріву, технічний 

термометр, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Будову, принцип дії і схеми автоматизації установки інфрачервоного 

обігріву, методику наладки та випробування засобів автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: Налагоджувати та випробувати засоби автоматизації та схему 

автоматизації  установки  в цілому.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  установки інфрачервоного обігріву 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 При   роботі  з  ІЧ опромінювачем   необхідно  запобігати  безпосередній  дії  променів  на  

очі. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

При промисловій технології вирощування тварин, для  зберігання здоров’я 

молодняка, значне місце відводиться використанню інфрачервоного опромінення. 

Інфрачервоне випромінювання – оптичне випромінювання з інтервалом довжини хвиль від 

0,002м до 760нм і нтервалом частот від 150 ГГц до 400 ТГц.  Енергія одного кванта 

випромінювання при довжині хвилі 760нм  0,26 Дж. 

Довгохвильове ІЧ випромінювання поглинається верхніми шарами шкіри і викликає 

їх почервоніння, а короткохвильове проникає в підшкірні шари тканин і органів, де його 

енергія перетворюється в теплову, в результаті   чого посилюються кровообіг, активізуються 

біологічні процеси і процеси обміну речовин. Все це підвищує біологічні функції організму, 

сприяє зростанню захисту до простудних захворювань, а в результаті сприяє зберігаємості, 

кращому росту і розвитку молодняка. ІЧ випромінювання має також позитивний вплив на 

нервову систему, а через неї і на внутрішні органи. 

ІЧ опромінення рекомендується проводити в осінньо-зимовий і ранньовесняний 

період для курчат, індичат до віку 40…60 днів; качат і гусенят –15…20 днів; поросят-сисунів 

– 30 …45; телят і ягнят до 10…15 денного віку. В залежності від кліматичних умов 

тривалість сезону опромінення може бути продовжена чи зменшена. ІЧ опромінення можна 

використовувати також з лікувальною метою. 

Для інфрачервоного обігріву молодняку тварин і птахів найбільше розповсюдження 

отримали  опромінювачі ОРИ-1, ООИ-1, ССПО-250, ИКО, установки комбінованого 

опромінення "ИКУФ", "Луч".   

 Опромінювач інфрачервоний (рисунок Л8.1) ССП05 виконаний в вигляді сферичного 

відбивача, в якому при допомозі патрона Е-27 кріпиться інфрачервона дзеркальна  лампа 
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ИКЗК-220-250, захищена металевою сіткою. Кріплення опромінювача до перекриття 

здійснюється за допомогою підвісного пристрою. Висота підвісу для створення відповідного 

теплового режиму регулюється  в межах 0,7м і вище. 

 

Технічна характеристика опромінювача ССП05 

 

Номінальна напруга,                                                                                 220 

            Тип лампи                                                                                      ИКЗК215-225-250 

Номінальна потужність лампи, Вт                                                          250 

       Тип патрона                                                                                         Е27ЦКБ-06 

                   Коефіцієнт корисної дії потоку випромінювання, %                             85 

                   Коефіцієнт використання потоку випромінювання, %                          90 

Маса (без лампи), кг                                                                                  0,8 

                   Повний середній строк служби, років, не менше                                   10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок Л8. 1 Опромінювач ССП05-250-003-У3.5:  1- сальник; 2 - зборка затискачів;               

3 - патрон; 4 - корпус; 5 - ущільнювач; 6 - відбивач; 7 - захисна сітка; 8 - фіксатор; 9 - 

підвісний пристрій.  

 

             

Згідно  з принциповою електричною  схемою, диференційним вимикачем F 

здійснюється підготовка опромінювача до роботи. Диференційний вимикач є комбінованим 

приладом, що складається з автоматичного вимикача та пристрою захисного вимкнення. Він 

призначений для захисту електроустановок від перевантажень, струмів короткого замикання, 

можливого витікання струму при пощкодженні ізоляції чи торканні до струмоведучих 

частин. Добова циклічність ввімкнення і вимкнення опромінювача здійснюється за 

допомогою програмного реле часу КТ, яке своїм контактом подає напругу на коло живлення 

опромінювача IR. 

Регулювання температури в зоні дії опромінювача виконується регулятором напруги 

А. В симисторному регуляторі використовується принцип фазового управління.  Принцип 
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 N         L 

(N)        (1) 

 2        1  (7)           (8) 

 (1) 

 (2) 

 (1) 

 (2) 

 3         4 

 R2                C     VD1 

работи такого регулятора побудований на зміні моменту включення симистора відносно 

переходу напруги мережі через нуль. На початку дії позитивної напівхвилі симистор 

закритий. При зростанні напруги мережі, конденсатор С заряджається через подільник R1, 

R2. Збільшення напруги на конденсаторі С відстає по фазі від напруги мережі на величину, 

що залежить від  сумарного опору подільника R1+R2 і ємності С. Заряд конденсатора 

продовжується до тих пір, пока напруга  на ньому не досягне порогу "пробою" симетричного 

динистора VS2 (близько 32 В). Як тільки динистор відкриється, відкриється і симистор VS1 -  

через навантаження протікатиме струм. Симистор залишається відкритим до кінця 

напівперіоду. Резистором R2 установлюється напруга відкривання динистора и симистора, 

тобто цим резистором здійснюється регулювання напруги на лампі опромінювача IR. 

 

 
 

Рисунок Л8.2  Принципова електрична схема  ІЧ обігріву. 

  

Таблиця Л8.1  Перелік елементів схеми ІЧ обігріву. 

 

Поз. 

позн. 

 

                        Найменування 

 

 

Кіл 

 

     Примітки 

А Регулятор напруги  серії Zirve 1 Ін=10А 

F Диференціальний автоматичний вимикач 1 Ін=16А 

 АЗВ-2 С16   

КТ Реле часу SUL 181h 1  

IR Лампа ИКЗК215-225-250 1 Рн=250Вт 

    

(N)  

220В, 50 Гц 

 F 

 Тест 

 КТ 

 А 

 VS1 

 VS2 
 R1 

 КТ 

 IR 

(2)  
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Методика налагодження режимів роботи.  Для підготовки схеми до роботи 

необхідно включити диференційний вимикач F. Циклічність роботи опромінювача задається 

програмним реле часу КТ типу SUL 181h, зовнішній вигляд якого зображений на рисунку 

Л8.3.   

Рисунок Л8.3. Реле часу SUL 181h: 1 – корпус; 2 – 

обертаючийся індикатор роботи годинникового  

механізму; 3 – тумблер ручного постійного керування 

ВКЛ/ВИКЛ;  4 – перемикач режиму керування 

авто/постійно; 5 – ручка установки часу; 6 – вказівна 

стрілка; 7 – внутрішній лімб (диск розділений на 12 

секторів); 8 – зовнішній лімб (диск роділений на 48 

секторів); 9 – поворотні сектора набору. 

 

 

 

 

 

 

Установка поточного часу здійснюється при переведенні перемикача 4 в крайнє ліве 

положення (Автоматичне керування). Установка поточного часу виконується обертанням 

ручки 5 по годинниковій стрілці суміщуючи вказівну стрілку 6  зі значенням годин на 

зовнішньому лімбі 8, а хвилин на внутрішньому лімбі 7. 

Программа реле часу розрахована на добу з мінімальним півгодинним періодом 

ввімкненого чи вимкненого стану контактів. В вихідному положені 48 секторів установки 

програми відведенні від зовнішнього лімба. Переміщення одного сегмента до зовнішнього 

лімба 8 задається півгодинний період переключеного стану контактів. Необхідний інтервал 

задається кількістю переміщених сегментів до годинної шкали. Стан контактів 

контролюється по тумблеру 3 кутом повороту осі їх приводу. Відповідно: вихідний                 

стан – "", переключений стан " – ". Після установки програми перемикач 4 встановлюється в 

положення "Автоматичне керування"  і подається живлення на реле часу. Приклад установки 

програми зображено на рисунку Л8.4. Згідно з діаграмою та положенням сегментів 

включення виконуватиметься у період 6.00 – 10.00 годин  та 17.00 – 22.00 годин. 

Практично програма  інфрачервоного обігріву молодняка тварин і птахів задається 

згідно з зоотехнічними вимогами.  

 
Рисунок Л8.4. Схема установки добової програми. 

 

 В "Ручному режимі" керування (рисунок Л 8.5) необхідно перемикач 4 встановити в 

"Автоматичне керування". Переключаючи  тумблер 3 по стрілці, здійснюється спрацювання 

вихідних контактів. "Ручне" керування відключиться в випадку протиріччя з командою 

автоматичної програми.  
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Рисунок Л 8.5. Ручне керування. 

 

 Постійне керування (рисунок Л 8.6) виконується при переведенні перемикача 4 в 

крайнє праве положення (Постійне керуваня). Тепер постійне керування здійснюється 

тумблером 3  в положенях ВКЛ чи ВИКЛ.   

 

 
 

Рисунок Л 8.6. Постійне керування. 

 

 

Температурний режим в зоні дії опромінювача задається змінним резистором R2 

(рисунок Л8.2) регулятора напруги А. Відповідність температури обігріву можна 

проконтролювати за допомогою термометра 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії   установки ІЧ обігріву. 

2 Вивчити роботу  принципової електричної схеми   установки ІЧ обігріву.  

3 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи установки.  

4 Виконати випробування схеми автоматизації  при необхідності провести наладку засобів 

автоматизації. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип дії  установки ІЧ обігріву.                  

2     Робота принципової електричної схеми  установки ІЧ обігріву. 

3     Яку функцію в схемі автоматизації виконують реле часу КТ? 

4     Принцип дії регулятора напруги. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації установки ІЧ обігріву та   вказати 

результати випробувань.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №9 

 

ТЕМА: Дослідження  схеми автоматизації подрібнювача кормів ИРТ-Ф-80-1. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи подрібнювача кормів та навчитись 

виконувати наладку електрообладнання і засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Щит керування подрібнювача кормів                 

ИРТ-Ф-80-1, секундомір, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію приготування кормів з використанням подрібнювача 

грубих кормів ИРТ-Ф-80-1, принципову електричну схему. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати  режими роботи подрібнювача та визначати його 

технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення щита керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Дробарка-подрібнювач грубих кормів підвищеної вологості ИРТ-Ф-80-1 призначена 

для подрібнення грубих кормів у розсипаному і пресованому вигляді (тюки, зв’язані 

шпагатом, рулони) нормальної ( не вище 20% ) і підвищеної ( не вище 60% ) вологості з 

одночасним навантаженням подрібненої маси у транспортні засоби. Машина застосовується 

на фермах великої рогатої худоби на 100 – 2000 голів.  

Корм, що підлягає подрібненню, грейферним навантажувачем подається в 

завантажувальний бункер. Бункер, обертаючись, подає корм на ротор, який також 

обертається, під дією молотків ротора і дек, встановлених у корпусі дробильної камери, маса 

подрібнюється і повітряним потоком, створеним молотками ротора, через вивантажувальний 

пристрій подається у транспортні засоби. 

Ротор 14 (рисунок Л9.1) приводиться в рух електродвигуном 16 через втулково-пальцьову 

муфту 15. Бункер 11 виконаний у вигляді конічної обичайки. В нижній частині бункера 

закріплене опорне кільце 9. По його зовнішній поверхні приварений втулково-роликовий 

ланцюг 12, з яким входить у зачеплення зірочка 10 вала привода бункера. Опорним кільцем 9 

бункер встановлюється на трьох опорних котках 13. Всередині бункера передбачені лопатки, 

які перемішують корм при його обертанні.  

Привод бункера складається з електродвигуна 1, варіаторних шківів 2 і 20, зв’язаних 

між собою пасом 19; електромагнітної муфти 18; клинопасової передачі 5, 4, 17; конічного 

редуктора 6; ланцюгової передачі 7 і 8. Для зміни передаточного числа варіатора 

передбачений штурвал 3, який обертають вручну при увімкненому електродвигуні привода 

бункера. 
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Рисунок Л9.1. Кінематична схема дробарки-подрібнювача ИРТ-Ф-80-1: 1 – електродвигун 

бункера; 2 – ведучий шків варіатора; 3 – штурвал; 4 – пас Б-1600Ш; 5 – шків (D =355мм);            

6 – конічний редуктор; 7 – зірочка (t=19,05мм, z=14); 8 зірочка (t=19,05мм, z=45); 9 – опорне 

кільце; 10 – зірочка (t=25,4мм, z=12); 11 – бункер;12 –ланцюг (t=25,4мм, z=301); 13 –опорний 

коток; 14 – ротор; 15 – втулко-пальцьова муфта; 16 – електродвигун ротора;                                   

17 – шків ( D=125мм); 18 – електомагнітна муфта; 19 – зубчастий пас СВ-32-1120Ш;                    

20 – ведений шків варіатора (n=583-1640 об/хв). 

 
 

Рисунок Л9.2. Зовнішній вигляд подрібнювача кормів ИРТ -Ф-80-1: 1 – драбина; 2 - 
перила; 3 - лопаті; 4 - бункер; 5, 7 - щитки; 6 - ротор; 8 – вивантажувальний 
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пристрій; 9 - електропривід; 10 - ходові колеса; 11 - кран; 12- опорні катки; 13 - 
опорне кільце; 14; 15; 16; 17 – елементи начіпного пристрою; 18 - привідна 
шестерня; 19 - рама 
 

Технічна    характеристика подрібнювача кормів ИРТ-Ф-80-1. 

 

Продуктивність,    т/год                                                                                              4 – 7  

Тип робочого органа                                                                                            молотковий  

Частота    обертання  різального  барабана,  об/хв                                                    985           

Встановлена потужність, кВт                                                                                       58     

Електродвигуни привода: 

      різального барабана                                                                                      4АМ250М6У2  

                                                                                                                               55кВт, ІМ1001                  

      бункера                                                                                                        4АМ112МА6СУ1          

                                                                                                                               3кВт, ІМ1001 

Питома витрата електроенергії, кВт год/т                                                               7 – 12  

Місткість бункера, м3                                                                                                    5                                                      

Маса, кг                                                                                                                        2500 

Габаритні   розміри,  мм:                                  

      довжина                                                                                                                 3700 

      ширина                                                                                                                   5100 

      висота                                                                                                                    4200 

 

Апарати      керування     і   захисту    електродвигунів     подрібнювача      змонтовані 

в     ящику     керування.    Живлення     на   силові   кола     подається    через     автоматичні     

вимикачі QF1, QF2 (рисунок Л9.3).    Перемикачем  SA1  встановлюється    один   з   режимів   

роботи    подрібнювача:    "Робота",  "Наладка". 

В режимі "Робота" включення подрібнювача М1 виконується кнопкою SВ1. При 

цьому: вмикається реле К1, пускач КМ2 шунтує кнопку SВ1 і під’єднує обмотки 

електродвигуна в "зірку"; вмикається сирена НА, що сигналізує про запуск двигуна; 

програмне реле часу КТ1 отримує живлення, почитається відрахування витримок часу (всі 

витримки часу реле КТ1 відраховує від моменту подачі напруги на котушку). 

При проходженні першої витримки часу ( 2 – 5 с) розмикається контакт КТ1.1 в колі 

живлення  електромагнітної муфти Y. При проходженні другої витримки часу (20 с) 

контактом КТ1.2 вимикається сирена НА (кола 8-9-10) і вмикається пускач КМ1 замикаючий 

коло живлення електродвигуна М1. При проходженні  третьої витримки часу (50–90 с) 

контактом КТ1.3 вимикається пускач КМ2 (кола 8-20-22) і вмикається пускач КМ3 

з’єднуючи обмотки двигуна в "трикутник". При цьому вимикається проміжне реле К1 

обезживлюючи коло живлення реле часу КТ1. Контакти реле часу повертаються в вихідне 

положення. 

Включення електродвигуна бункера М2 можливе тільки при роботі М1. Воно 

здійснюється кнопкою SB4. При цьому автоматично підключається електромагнітна муфтаY 

зчеплення. Вимкнення електродвигуна М2 і електромагнітної муфти здійснюється кнопкою 

SB3. Вимкнення всієї схеми здійснюється кнопкою SB7. 

При налагодженні передбачено функціонування схеми в режимі "Наладка" – рукоятка 

перемикача SA1 установлюється в відповідне положення. Опробування звукового сигналу 

здійснюється кнопкою SB6. Управління бункером здійснюється незалежно від стану 

головного привода (М1). 

Запуск електродвигуна М1 здійснюється аналогічно запуску в режимі "Робота". 

Електродвигун запускається без попередньої подачі звукового сигналу, час переключення з 

"зірки" на "трикутник", при цьому збільшується на 20с Зупинка електродвигуна 

здійснюється кнопкою SB2. 
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Захист електродвигунів М1, М2 від струмів короткого замикання здійснюється 

автоматичними вимикачами QF1, QF2, від тривалих струмових перевантажень тепловими 

струмовими реле КК1, КК2. При перевантажені електродвигуна М1 реле максимального 

струму КА замикає коло живлення реле часу КТ1. Якщо реле КА протягом 2 - 5 с не розірве 

коло живлення КТ1 (перевантаження не зникне), контакт КТ1.1 вимикає електромагнітну 

муфту Y – бункер зупиняється. Після зникнення перевантаження робота схеми автоматично 

відновлюється. При перевантаженні двигуна М1 більше,  як   на 20 с переключиться контакт 

КТ1.2 вмикаючи звуковий сигнал і вимикаючи електродвигун привода бункера (пускач 

КМ4). Звуковий сигнал звучить протягом   30 – 70 с, періодично повторюючись. 

При відкриванні дверець ящика керування подрібнювачем за допомогою S1.1 

блокується робота установки  і  S1.2 вмикається лампа внутрішнього освітлення EL1. 

Амперметр РА установлюється на дверях ящика керування для контролю струмового 

навантаження двигуна М1 подрібнювача. 

Сигнальні лампи HL1, HL2, HL3 свідчать відповідно про подачу напруги на ящик 

керування, ввімкнення двигуна М1 та М2. 

Методика    налагоджування   режимів   роботи. В режимі "Робота" необхідно 

включити автоматичні вимикачі QF1, QF2, перемикач  SА1 " Режим роботи" установити в 

відповідне положення, кнопкою SB1 вмикається електродвигун М1 подрібнювача. Пуск 

електродвигуна М1 виконується шляхом переключення статорних обмоток з "зірки" на 

"трикутник" з попередньою подачею звукового сигналу. Включення обмоток електродвигуна 

по схемі " зірка" здійснюється пускачами КМ1 і КМ2. Після розгону двигуна пускач КМ2 

вимикається, а пускач КМ3 вмикається і під’єднує обмотки електродвигуна по схемі                        

"трикутник". Після чого двигун виходить на номінальний режим роботи і кнопкою SB4 

вмикається електродвигун бункера. Зупинка електродвигунів М1, М2 виконується відповідно 

кнопками SB2, SB3, а аварійну зупинку установки виконують кнопкою SB7. 

 
 

Рисунок Л9.3.  Принципова електрична схема подрібнювача ИРТ-Ф-80-1. 
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Таблиця Л9.1.  Перелік елементів принципової електричної схеми ИРТ-Ф-80-1 

  

Поз. 

позн. 

Н а й м е н у в а н н я Кіл.         Примітка 

QF1 Автоматичний вимикач А3716ФУ3  1 125/1600А 

QF2 Автоматичний вимикач АП50Б-3МТУ3.2  1 6,3 А, 10Інр. 

КМ1 Електромагнітний  пускач ПМА-5202ПУХЛ4Б 1  

КМ2, КМ3 Електромагнітний  пускач ПМА-5102УХЛ4Б 2  

KM4 Електромагнітний пускач ПМЛ-1100О4 1  

КА Реле струму РТ140/6 УХЛ4 1  

КТ1 Реле  часу ВЛ  56  УХЛ 4.І     1 1-100сек 

К1 Проміжне   реле РП 21-003-УХЛ4Б    1  

SА     Пакетний   перемикач ПКУ-54С4036У1 1  

S1 Мікроперемикач МП1105ЛУХЛ351Б 1  

FU1 Запобіжник ДВП8-1 з плавкою вставкою ВПБ6-38 1  

SB1 Кнопка КМЕ 4220 У2-С 1  

SB2, SB3   Кнопка КМЕ 4201 У2-С 2  

SB4, SB6   Кнопка КМЕ 4211 У2-С 2  

SB7 Кнопка КМЕ 5501 У2-С 1  

РА       Амперметр Э - 8031             1 5А 

Т1  Трансформатор     струму Т-0,66-5-1У3  1 100/5 А   

Т3 Трансформатор ОСМ1-0,063У3 1 220/5-29В 

HL1-HL3 Світлосигнальна   арматура АСЛ1 У2 3  

V1-V4 Діод КД 202Д 4  

R Резистор ПЭВ-10 1 3,6 кОм 

ЕL1   Лампа освітлювальна Б215-225-40    1  

HА Сирена СС-1У3 1 220В 

 

В режимі "Наладка" необхідно включити автоматичні вимикачі QF1, QF2, перемикач  

SА1 " Режим роботи" установити в відповідне положення, кнопкою SB6 подається звуковий 

сигнал. Керування електродвигунами М1, М2 виконується аналогічно режиму "Робота", але 

без забезпечення послідовності їх включення. 

 При   підготовці подрібнювача до   роботи  необхідно   перевірити   уставки   захисних    

апаратів та реле часу.  

 Уставка спрацювання  реле струму КА типу РТ140/6  (рисунок Л9.4) встановлюється 

покажчиком 5 шкали  6 на стум  - 3,2 А, що відповідає струмові перевантаження двигуна 

подрібнювача М1  - 64А. 

Теплові струмові реле повині бути встановлено на струм,  відповідно КК1 – 63 А;  

КК2 – 7,4 А. 

Реле часу КТ1 типу ВЛ-56 зображено на рисунку Л9.5. Воно має три канали 

керування. Під час наладки І канал – контакт  КТ1.1 настроюється на час 2,5с; ІІ канал – 

контакт  КТ1.2 настроюється на час 20с; ІІІ канал – контакт  КТ1.3 настроюється на час 

50…90с. 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л9.4. Реле струму РТ140: 1 – осердя; 2 – якорь; 3 – упорні винти; 4 – пружина; 5 – 

покажчик уставки; 6 – шкала; 7 – демпферний барабан; 8 – пластина рухомої системи реле;           

9 – вкладиш; 10 – рамка основи. 

 

 
 

Рисунок Л9.5 Передня панель реле часу ВЛ-56. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

подрібнювача ИРТ-Ф-80-1.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи подрібнювача кормів  та засобів 

автоматизації.  

3 Виконати наладку реле часу теплових струмових реле, реле струму та провести  

випробування щита керування у заданих режимах роботи. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Технологія подрібнювання кормів з використанням ИРТ-Ф-80-1. 

2     Робота принципової електричної схеми  в режимі "Робота". 

3     Робота принципової електричної схеми в режимі "Наладка". 

4     Призначення  реле часу КТ1. 

6     Призначення реле КА. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

подрібнювача  та   вказати результати випробувань 

 
 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №10 

 

ТЕМА: Дослідження  схеми автоматизації плющилки зерна ПЗ – 3А. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи плющили зерна  та навчитись 

виконувати наладку електрообладнання і засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Щит керування плющилки зерна ПЗ-3А, 

секундомір, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію приготування пластівців з використанням плющилки               

ПЗ-3А, принципову електричну схему. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати  режими роботи плющилки та визначати його 

технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення щита керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Плющила зерна ПЗ-3А призначена для переробки в пластівці різних видів фуражного 

зерна та зерносумішей шляхом гідротермічної обробки та плющення. Вологість  зерна 

повинна складати для зернових культур до18%, кукурудзи до 25%. Застосовують агрегат 

спільно з котлом-пароутворювачем Д-721А або КВ-300А. 

Фуражне зерно з завальної ями або бурту завантажувальним конвеєром 1                         

(рисунок Л10.1) подається на магнітний сепаратор 8, де очищується від металомагнітних 

домішок потім поступає на горизонтальний конвеєр 9, який направляє його у вертикальний 

конвеєр 2, куди знизу попадає пара від котла. Зерно в вертикальному конвеєрі змішується з 



 53 

парою і транспортується в пропарювач 3. При цьому відбувається попереднє прогрівання та 

зволоження зерна. 

Остаточна теплова обробка зерна закінчується в пропарювачі. Заповнення 

пропарювача контролюється датчиком рівня в верхній його частині. Зерно в пропарювачі 

змішується, оскільки частина зерна  з пропарювача через отвір у нижній частині поступає в 

горизонтальний конвеєр, де пропарене зерно змішується з зерном із звальної ями і в такому 

вигляді подається у вертикальний конвеєр, де повторно змішується з парою і поступає зверху 

в пропарювач. Повністю пропарене протягом 6-10хв зерно дозатором роторного типу 

надається на вальці  і перетворюється в пластівці. 

З нижньої частини плющилки пластівці вивантажувальним конвеєром 5 подаються в 

транспортні засоби. Відпрацьований пар  збирається системою вентиляції 4 і викидається в 

атмосферу. 

                      

 

Рисунок Л10.1  Технологічна схема плющилки зерна ПЗ-3А:  1 – похилий конвеєр;                           

2 – вертикальний конвеєр; 3 – датчик рівня; 4 – система вентиляції;  5 – вивантажувальний  

конвеєр; 6 – вальці плющилки; 7 – дозатор; 8 – магнітний сепаратор; 9 – горизонтальний 

конвеєр. 

 

 

Технічна характеристика плющили зерна ПЗ-3А 

  
Тип Стаціонарний 

Середня продуктивність, т/год при переробці: 

           гороху, кукурудзи, вівса 

 

3,0 – 3,5 

           ячменю 3,5 – 4,0 

           пшениці 1 – 5 

Товща пластівців, мм не більша 1,4 

Рівень механізації та автоматизації, % 100 

Питома витрата електроенергії кВт год /т 7,3 – 12,1 

Встановлена потужність електрообладнання, кВт 36,6 

Перелік електрообладнання:  

          електродвигун привода вальців 4АМР160М6СУ1, 15кВт, 

          електродвигун завантажувального конвеєра 4АМ80В6СУ1, 1,1кВт 

          мотор-редуктор привода дозатора 4АМ80В6СУ1, 1,1кВт 

          електродвигун горизонтального  конвеєра 4АМ71В6СУ1, 0,55кВт  

    7 
8 

1 

   6 

4 

5 

3 

2 

9 
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          електродвигун  вертикального конвеєра 4АМ100L6СУ1, 2,2кВт  

          мотор-редуктор вивантажувального конвеєра 4АМ80В6СУ1, 1,1кВт  

          електродвигун вентилятора 4АМ63А4СУ1,  0,25кВт 

Загальна потужність, кВт 42 

Габаритні розміри агрегату, мм  4500х2150х4200 

Тиск пари, МПа 0,03-0,07 

Температура пару,  С 105-330 

Масова подача пару, кг/год 300 

Час запарювання , хв. 6-10 

Діаметр вальців, мм 450 

Частота обертів вальців, об/хв. 500 

Обслуговуючий персонал, чол. 1 

Строк служби агрегату, років 8 

Загальна маса, кг, не більше 3477 

 

 

Принципова електрична схема передбачає два режими роботи агрегату ПЗ-3А: 

"Наладка" і "Робота". Напруга подається на силові кола та кола керування включенням 

автоматичних вимикачів QF1-QF6, SF7, а потім переводимо ручку ввідного перемикача SA1 

яка розташована на боковій стороні ящика в положення "Вкл".  Вибір режиму роботи 

здійснюється за допомогою перемикача SA2. 

 В режимі "Наладка" забезпечується  незалежне керування електродвигунами  агрегату  

під час ТО, монтажу та обкатки: SB4, SB5   -  "Конвеєр вертикальний"; SB6, SB7 – "Конвеєр 

горизонтальний"; SB8, SB9 – "Конвеєр завантажувальний"; SB11, SB12 – "Конвеєр 

вивантажувальний"; SB13, SB14 -    "Валець1"; SB15,SB16 -  "Валець 2"; SB17, SB18 -         

"Дозатор"; SB19, SB20 -  "Вентилятор". 

 В режимі "робота" керування електродвигунами технологічного обладнання 

виконується  узгоджено з технологічним процесом. Кнопкою SB3 через проміжне реле KV1 

здійснюється автоматичний пуск лінії завантаження агрегату у послідовності: М1 (КМ1) – 

"Конвеєр вертикальний"; М2 (КМ2) – "Конвеєр горизонтальний"; М3 (КМ3) – "Конвеєр 

завантажувальний". Керування роботою електродвигуна  завантажувального  конвеєра  

здійснюється за допомогою датчика  SL, який контролює рівень зерна в камері 

пропарювання. Відключення електродвигуна завантажувального конвеєра також може бути 

здійсненим кнопкою SB2 з повторним включенням SB3. 

Кнопкою SB10 через проміжне реле KV2 виконується автоматичний пуск лінії 

вивантаження у послідовності: М5 (КМ5) – "Конвеєр вивантажувальний"; М6 (КМ6) – 

"Валець 1"; М7 (КМ7) – "Валець 2"; М8 (КМ8) – "Дозатор". Включення електродвигунів 

вальця 2 та дозатора  здійснюється через блоки часової затримки D1, D2 з витримкою в часі 

5...13 секунд. 

 Керування електродвигуном вентилятора М4 (КМ4) здійснюється кнопками SB19, 

SB20. 

Зупинка електродвигунів агрегату ПЗ-3А в режимі “Робота” виконується кнопкою 

SB21"Лінія вивантаження" через проміжні реле KV3, KV4 та блока  часової  затримки D3. 

Проміжне реле KV3 своїми контактами знімає напругу з котушок електромагнітних пускачів 

КМ1, КМ6. При цьому миттєво вимикаються електродвигуни лінії завантаження та 

вивантаження крім М5 (КМ5) -  "Конвеєр вивантажувальний" та  М4 (КМ4) – "Вентилятор". 

Через 5 -13 секунд  після подачі  команди на зупинку за допомогою блока часової затримки 

D3 подається напруга котушку проміжного реле KV4. Проміжне реле КV4   своїм 

розмикаючим контактом вимикає котушку магнітного пускача КМ5 двигуна "Конвеєра 

вивантажувального" М5. Зняття напруги з котушок проміжних реле KV3 та KV4 після 

закінчення роботи виконується переводом перемикача SA2   в положення "О". 
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Рисунок Л.10.2  Силові кола принципової електричної схеми ПЗ-3А. 
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Рисунок Л10.4  Принципова електрична схема блока часової затримки. 

 

Принциповою електричною схемою передбачена світлова сигналізація про роботу 

кожного електродвигуна а також сигналізація про подачу напруги в кола керування за 

допомогою світлосигнальних ламп HL1- HL9. 

 Аварійне відключення плющили зерна здійснюється кнопкою SB1 та кінцевими 

вимикачами SQ1-SQ3 що встановлені на вальцях плющилки. 

Методика налагодження режимів роботи. Режим ”Наладка” (+45º) передбачає 

випробування обладнання ПЗ-3А   шляхом незалежного керування  електродвигунів. Схема 

керування готується до роботи ввімкненням  автоматичних вимикачів QF1-QF6, SF7 та 

встановленням перемикача режиму роботи SА2 в положення "Наладка". Подача напруги на 

щит керування виконується вимикачем SA1. 

В режимі  "Робота" необхідно ввімкнути автоматичні вимикачі QF1-QF6, SF7, 

встановити перемикач режиму роботи SA2 в положення "Робота" (-45º) та  ввімкнути 

вимикач SA1. Запуск ліній завантаження та вивантаження здійснюється відповідно кнопками 

SB3, SB10 з послідовним включенням електродвигунів агрегату узгоджено з технологією. 

Включення електродвигуна вентилятора М4 виконується окремо кнопкою SB20.  

  При випробуванні обладнання необхідно перевірити уставки спрацювання теплових 

струмових реле та автоматичних вимикачів, роботу блоків затримки часу D1– D3                    

(5..13 секунд), прапорцевого датчика рівня зерна SL в камері пропарювання та стан кінцевих 

вимикачів SQ1 -  SQ3, що встановлені на вальцевій  плющилці.  
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Таблиця Л10.1.  Перелік елементів принципової електричної схеми ПЗ-3А 
  

Поз. 

позн. 

Н а й м е н у в а н н я Кіл. Примітка 

D1-D3 Блок часової затримки БВ3, ЕИЛА.656.111.023 3  

R1 Резистор МЛТ-1, 39кОм 10% 1  

R2 Резистор МЛТ-1, 220кОм 10% 1  

R3, R5 Резистор МЛТ-1, 100Ом 10% 2  

R4 Резистор МЛТ-1,  68Ом 10% 1  

R6 Резистор МЛТ-1,  33Ом 10% 1  

C1 Конденсатор К50-16-50-5 мкФ 1  

C2, C3 Конденсатор К50-16-50-100 мкФ 2  

VD1 Стабілітрон КС527А 1  

VD2, VD6 Діод КД 209 Б 5  

VT1 Транзистор КТ 117 Г 1  

VS1 Тиристор Т112-10-6-6 1  

QF1, QF4 Автоматичний вимикач АE2026-2011-00У3Б  2 6,3 А, 12Інр. 

QF2, QF3 Автоматичний вимикач АE2026-2011-00У3Б 2 3,15 А, 

12Інр. QF5, QF6 Автоматичний вимикач АE2046М-20Р-00У3Б 2 31,5 А, 

12Інр. SF7 Автоматичний вимикач А63МУ3 1  

SB1 Кнопка КМЕ 5511 У2, червоний 1  

SB2, SB4, Кнопка КМЕ 4201 У2, червоний 9  

SB6, SB8,    

SB11, SB13, Кнопка КМЕ 4201 У2   

SB15, SB17,    

SB19    

SB3, SB5, Кнопка КМЕ 4210 У2, черний 10  

SB7, SB9,    

SB10, SB12,    

SB14, SB16,    

SB18, SB20    

SB21 Кнопка КМЕ 4210 У2, червоний 1  

HL1-HL9 Арматура світлосигнальна   АСЛ1 У2 9  

SА1   Перемикач ПВП11А3130201-55У1 1  

SА2  Перемикач ПКУ3-12С8012У1Б 1  

КV1 Реле РП 21-400-УХЛ4Б    1  

КV2 Реле РП 21-200-УХЛ4Б    1  

КV3, КV4 Реле РП 21-120-УХЛ4Б      

КМ1, КМ2, Електромагнітний  пускач ПМЛ-1100О4 6  

КМ3, КМ4,    

КМ5, КМ8    

КМ6, КМ7 Електромагнітний  пускач ПМА-4104УХЛ4Б 2  

КК1 Теплове струмове реле РТЛ-1007О4 1  

КК2 Теплове струмове реле РТЛ-1005О4 1  

КК3, ККК4 Теплове струмове реле РТЛ-1008О4 2  

РА1, РА2       Амперметр Э8031, 50А            2  
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ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

плющили зерна ПЗ-3А.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи плющили зерна  та засобів 

автоматизації.  

3 Виконати наладку  теплових струмових реле, автоматичних вимикачів  та провести  

випробування датчика рівня, кінцевих вимикачів, блока часової затримки і схеми 

автоматизації в цілому. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Технологія приготування пластівців з використанням плющили зерна ПЗ-3А. 

2     Робота принципової електричної схеми  в режимі "Робота". 

3     Робота принципової електричної схеми в режимі "Наладка". 

4     Призначення  блоків D1-D3. 

6     Призначення кінцевих вимикачів SQ1-SQ3. 

7     Призначення датчика SL. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

плющили зерна  та   вказати результати випробувань.  
 

 
 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №11 

 

ТЕМА: Дослідження  схеми автоматизації агрегату АПК – 10А. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити       будову      і      принцип     роботи     агрегату        АПК-10А,  

ознайомитися з методикою налагодження режимів роботи. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Щит керування агрегату АПК-10А,  

секундомір, комбінований  прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію приготування кормів з використанням агрегату АПК- 10А, 

принципову електричну схему. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати  режими роботи агрегату приготування кормів та 

визначати її технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення щита керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під 

спостереженням викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Агрегат  АПК-10А  використовують   для  одночасного  подрібнення   і змішування  

грубих   кормів  (сіна,  соломи,  тощо),  силосу,  сінажу,   коренебульбоплодів,  

концентрованих    кормів  і  розчинів  різних    добавок  з  метою     приготування   

повнораціонних   кормових  сумішей   у  кормоцехах  ферм  ВРХ  і  свиноферм.    

На  агрегаті  можна    також  мити   коренебульбоплоди   без  їх   подрібнення. 

На     рамі          агрегату    встановлена    шнекова   мийка    і   подрібнювач-змішувач. 

Шнекова   мийка    складається   з   приймального   бункера,    шнека,    з   кожухом,  

зрошувальної    системи    і   привода.    Подача    шнека   регулюється    ступінчасто    (у   12   

ступенів)    заміною   вінців   зірочок  на  його  приводі. 

На  барабані    подрібнювача-змішувача    розміщені   ножі   для   подрібнення   

стеблистих кормів,   молотки   для   подрібнення    коренебульбоплодів  і   кидалка.      В   

корпусі    подрібнювача     вмонтовані   дві   деки ,     на  яких    закріплюють    або   

протирізальні   чавунні   колодки ,   або  по   12   протирізальних   ножів.   Ступінь   

подрібнення   грубих   кормів   регулюють    зміною   кількості    встановлених  на  барабані    

ножів,   а  також   зміною    зазору   між   кінцями    ножів   і   рухомою    декою. Грубі   і  

соковиті   корми    (солома,     сінаж,   силос)   через   бункери-дозатори     подаються     на   

приймальний   транспортер      агрегату,   який     направляє     їх   у   зону     ножів   

подрібнювача.    Попередньо     подрібнені    ножами    корми     направляються   в  зону   

роботи    молотків,     якими   додатково   розчіплюються     вздовж   волокон    і   змішуються   

з     коренебульбоплодами. 

Коренебульбоплоди    порціями    біля   500  кг    завантажуються     у    приймальний    

бункер    мийки-дозатора      і    шнеком     подається    у   зону   молотків    подрібнювача-

змішувача.    Проходячи   через   кожух   шнека ,   коренеплоди   відмиваються     струменями   

води. 

      Концентровані   корми    в   подрібнювач-змішувач   подаються   з    дозатора    кормоцеху   

через   приймальну   воронку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л11.1. Технологічна    схема   агрегату   АПК-10А: 1- кормороздавач-живильник   

кормів   КТУ-10А; 2 - приймальний   транспортер; 3 - розпилювач  розчинів   мікродобавок; 

4- дозатор  концентрованих   кормів; 5 – змішувач    мікродобавок;  6 - тарувальний  кран;  7 - 

шнекова  мийка-дозатор; 8 -  насос   К20/30У2;   9 -  насос    СД50/10б;   10 -  відстійник;  11 - 

транспортер   готової  суміші; 12 -  подрібнювач   змішувач;     І -  зона  ножів;    ІІ -  зона  

молотків;   ІІІ - зона   кидалки. 
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Технічна    характеристика агрегату АПК-10А 

 

Продуктивність     т/год     при : 

      приготуванні   кормосумішей                                                                                    до  15 

      подрібненні   грубих   кормів                                                                                        5 

      митті    коренебульбоплодів                                                                                          8 

Рівномірність   змішування    %                                                                                         85 

Характеристика   подрібнювача-змішувача :       

      частота    обертання    барабана,  об/хв                                                                    1800 

      кількість   шарнірних   молотків                                                                                 27 

      кількість   ножів                                                                                                            54 

Характеристика      шнекової    мийки:           

      діаметр    шнека,     мм                                                                                                480 

      регульована   частота   обертання 

      шнека    ( 12  ступенів),    об/хв                                                                               0,7-5,7 

      крок   витків   шнека,    мм:                                                                                                      

           у   районі   бункера                                                                                                 400 

           у районі  циліндричного  кожуха                                                                          500 

Встановлена   потужність,   кВт   

Електродвигун   привода:  

      подрібнювача-змішувача                                              4АМР200L4У3, 45  кВт, IМ  1081 

      шнека   мийки                                                                МПз-2-31,5-90- КУЗ,  1,1кВт 

      транспортера    ТС-40,0М-0,1                                      4АМ 100S4СУ1, 3кВт,    IМ  1081 

      насоса    подачі   води   К20/30У2                                4АМ100S2У2,  4кВт,       IМ 1001 

      насоса   відкачування   води   СД50/10б                      4АМ90L2У2,   3кВт 

Питома   витрата   електроенергії,  кВт·год /т 

при: 

      приготуванні   кормосуміші                                                                                         3,8 

      митті   коренебульбоплодів                                                                                        1,01 

      подрібненні    коренебульбоплодів                                                                             11,2 

Маса    кг.                                                                                                                             3245 

Габаритні   розміри,  мм                                  

      довжина                                                                                                                         4250 

      ширина                                                                                                                           8650 

      висота                                                                                                                            4150 

 

Апарати      керування     і   захисту    електродвигунів     агрегату      змонтовані в     

ящику     керування.    Живлення     на   силові   кола     подається    через     автоматичні     

вимикачі F1, F2, F3 (рисунок Л11.2), на   кола    керування – через вимикач    F4.    

Перемикачем  SA1  встановлюється    один   з   режимів   роботи      агрегату:    

"Автоматичний",  "Ручний",  або "Миття". 

 Для   приготування   кормо сумішей     у   автоматичному   режимі    перемикач  SA1  

встановлюють   у   положення    "Авто.".  При   цьому     спрацьовує   реле    КV2.    Після     

натискання    кнопки   SB12,  яка    замикає   коло   котушки   реле   пуску   КV3,    послідовно   

запускаються    електродвигуни    дробарки    М5,   вивантажувального    транспортера   М1,    

шнека    М4,   насоса   подачі   М2   і   насоса   відкачування   води   М3.    Електродвигун    

вивантажувального     транспортера   М1  запускається   з   запізненням,   необхідним     для   

розгону    дробарки.    Витримка    часу    встановлюється     реле    часу    КТ1.    

У ручному режимі роботи агрегату  для приготування кормо сумішей перемикач SA1 

ставлять у положення " Ручу." Вмикання і зупинка механізмів агрегату відбувається за 
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допомогою кнопок SB1 – SB10 аналогічно автоматичному режиму керування з дотриманням 

необхідної послідовності пуску відповідно  до технологічної схеми. 

При   митті    коренебульбоплодів    перемикач    SA1,  встановлюють    в   положення   

"Миття".  Пуск    механізмів    агрегату    відбувається     кнопками   у   такій    послідовності: 

привод   шнекової    мийки   М4,   привод   насоса    подачі    води    М2,    привод   насоса   

відкачування    води   М3.   Для    зупинки   механізмів    натискають    кнопки   "Стоп"    у    

зворотній    послідовності. 

Методика    налагоджування   режимів   роботи. При автоматичному керуванні 

необхідно включити автоматичні вимикачі F1 – F4, перемикач  SА1 " Режим роботи" 

установити в положення "Автоматичне керування", кнопкою SB12 вмикається реле пуску 

КV3. Послідовно запускаються електродвигуни дробарки М5, вивантажувального 

транспортера М1, шнека М4, насоса подачі М2 і насоса відкачування води М3; зупинка 

агрегату виконується кнопкою SB11. 

При ручному керуванні необхідно включити автоматичні вимикачі F1 – F4, перемикач  

SА1 " Режим роботи" установити в положення "Ручне керування", кнопками SB1 - SB10 

виконується вмикання і зупинка механізмів агрегату з дотриманням необхідної послідовності  

( М5, М1, М4, М2, М3 при вмиканні та М4, М2, М3, М1, М5 при зупинці )  відповідно до 

технології. 

В режимі миття коренебульплодів необхідно включити автоматичні вимикачі F1 – F4, 

перемикач  SА1 " Режим роботи" установити в положення "Миття", кнопками SB3 – SB8 

виконується вмикання і зупинка механізмів агрегату, які забезпечують миття 

коренебульбоплодів з дотриманням необхідної послідовності ( М4, М2, М3 ). 

  Регулювання витримки часу 15 - 20 секунд  на включення механізмів агрегату, після 

запуску електродвигуна дробарки  М5, виконується за допомогою реле часу КТ1               

(рисунок Л11.3)  шляхом зміни його уставки спрацювання. Відповідність спрацювання реле 

часу можна перевірити за допомогою секундоміра. Ступінь      завантаження      дробарки      

контролюється    за   показами    амперметра РА. При налагодженні обладнання необхідно 

також перевірити уставки теплових струмових реле відповідно до номінальних струмів 

електродвигунів. 

 
Рисунок Л11.3 Передня панель реле часу ВЛ-45: 1 – шкала; 2 – регулятор уставки.   
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Рисунок Л11.2. Принципова електрична схема керування агрегатом АПК-10А. 
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Таблиця Л11.1.  Перелік елементів принципової електричної схеми АПК-10А 

  

Поз. 

позн. 

Н а й м е н у в а н н я Кіл.         Примітка 

F1 Автоматичний вимикач АЕ-2066-200-00У3A 1  

F2 Автоматичний вимикач АЕ 2043М-200-00У3А 1  

F3 Автоматичний вимикач АЕ-2063-220-00У3A 1  

F4 Автоматичний вимикач А63-М 1  

КТ1 Реле  часу ВЛ-45  УХЛ 4     1  

КV1-KV4 Проміжне   реле РП 20-212-У3    4  

КМ1-KM4 Електрромагнітний     пускач   ПМЛ-1200O4 4  

KM5 Електромагнітний пускач ПМA-5202УХЛ-4 1  

КК1 Теплове струмове реле РТЛ-1008О4 1  

КК2 Теплове струмове реле РТЛ-1014О4 1  

КК3 Теплове струмове реле РТЛ-1012О4 1  

КК4 Теплове струмове реле РТЛ-1007О4 1  

КК5 Теплове струмове реле РТЛ-3105О4 1  

ТА  Трансформатор     струму ТК 20, 100/5    1  

РА       Амперметр Э - 8031             1  

SА     Пакетний   перемикач ПКУ 312С071У3 1  

SB1-SB12   Кнопки    керування   КМЕ 42 ІІ У2 12  

HL1-HL6 Світлосигнальна   арматура АСЛ1 У2 6  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

агрегату АПК-10А  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи агрегату  та засобів 

автоматизації.  

3 Виконати наладку реле часу теплових струмових реле та провести  випробування щита 

керування у заданих режимах роботи. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Технологія приготування кормів з використанням агрегату АПК-10А. 

2     Робота принципової електричної схеми  в "автоматичному режимі" керування. 

3     Робота принципової електричної схеми в "ручному режимі" керування. 

4     Робота принципової електричної схеми в режимі "миття". 

5     Призначення  реле часу КТ1. 

6     Чим, згідно принципової електричної схеми, забезпечується необхідна послідовність  

       ввімкнення електродвигунів агрегату? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

агрегату та   вказати результати випробувань.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №12 

 

ТЕМА: Дослідження        схеми     автоматизації      кормоцеху КОРК-15-1. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи кормоцеху КОРК-15-1  та навчитись 

виконувати наладку електрообладнання і засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Щит керування кормоцеху КОРК-15-1, 

комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію приготування кормосумішей  з використанням обладнання 

кормоцеху  КОРК-15-1, принципову електричну схему. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати  режими роботи кормоцеху та визначати його 

технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення щита керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кормоцехи – це складова частина тваринницьких ферм та комплексів. Вони 

призначенні для приготування кормових сумішок і різних видів кормів місцевого 

виробництва з добавками спеціальних компонентів промислового виробництва з 

урахуванням раціонів годівлі та видів тварин. 

Кормоцех КОРК-15-1 забезпечує кормами (кормосуміш з соломи, силосу, 

коренебульбоплодів, концентрованих кормів і добавок карбаміду і меляси)  молочні ферми 

на 400 – 1200 корів або 1000 – 3000 голів молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні 

та відгодівлі. 

Обладнання КОРК-15-1 включає в себе ряд машин, складаючих потокову 

технологічну лінію для подрібнення, змішування і видачі готової продукції. Перелік 

обладнання згідно з рисунком Л12.1 зведено в таблицю Л12.1.  

Технологічний процес приготування кормосумішей згідно з рисунком Л12.1 

відбувається таким чином:  Грубі корма в тюках, рулонах, розсипом завантажуються на 

лоток 15 (живильника соломи ПС-Ф-6). Звідки конвеєром 16 вони подаються на ріжучі 

барабани ротора 17 і після часткового подрібнення транспортером 18 подаються на збірний 

транспортер 10. Паралельно в лоток 1 (живильника зеленої маси ПЗМ-1,5) подається силос, 

сінаж чи жом. Конвеєром 2 та транспортером 4 маса подається на змішування в 

подрібнювач-змішувач кормів (ИСК-3)  6. Концентровані корми завантажуються в бункери-

дозатори 13. Звідки дозовано гвинтовим транспортером 12 також поступають на збірний 

трансортер. Коренеплоди завантажуються в живильники 19 (транспортера ТК-5,0Б) і 

транспортером 20 подаються на миття та подрібнення в подрібнювач (ИКМ-Ф-10)  14 і 

подрібненні бункером-дозатором 11 подаються на збірний транспортер 10. 
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 Приготований розчин карбаміду і мелясу в обладнанні ОМК-4  7 подається по  

трубопроводам  безпосередньо в форсунки подрібнювача-змішувача ИСК-3. 

 Всі перераховані компоненти доподрібнюються, перемішуються подрібнювачем-

змішувачем ИСК-3  6 і вивантажуються транспортером 5 в транспортні засоби чи  

безпосередньо  на роздачу тваринам. 

 

Таблиця Л12.1.  Обладнання кормоцеху КОРК – 15 –1. 
 

Позначення 

на рис.12.1 

 

Обладнання 

Установлені  

електродвигуни 

  Лінія силосу  
 Живильник зеленої маси ПЗМ – 1,5:  

1        лоток;               М1* 
2        конвеєр М7 
4 Транспортер скребковий  М6 
 Лінія збирання  

5 Транспортер вивантажувальний  М3 
6 Подрібнювач-змішувач ИСК – 3  М4 

10 Транспортер збірний  М5 
7 Обладнання ОМК – 4   
 Лінія соломи  
 Живильник соломи ПС – Ф – 6 :  

15         лоток; М1* 
16         конвеєр;  М10 
17         ротор М9 
18 Транспортер скребковий  М8 

 Лінія коренеплодів  
11 Бункер-дозатор коренеплодів  М15 
14 Подрібнювач  ИКМ – Ф – 10   

 Транспортер коренеплодів ТК – 5,0Б:  
19          живильник;        М17 
20          транспортер М16 

 Лінія концкормів  
12 Транспортер гвинтовий  М11 
13 Бункер-дозатор 1 М13 
13 Бункер-дозатор 2 М14 

*Лотки  силосу  та  соломи  приводяться  в  дію  від  одного  гідронасоса  з  електродвигуном  М1 

 

Технічна характеристика обладнання кормоцеху КОРК-15-1 
 

Продуктивність, т/год, не менше                                                                 15 

Вологість готових кормосумішей, %                                                           75                     

Номінальна потужність, кВт                                                                   13410%     

Маса обладнання, кг                                                                                22726,32 

Габаритні розміри: 

         довжина, мм                                                                                       33000 

         ширина, мм                                                                                        17820      

         висота, мм                                                                                           5910 

Обслуговуючий персонал:    

         оператор, чол                                                                                         1 

         машиніст ІVрозряду                                                                              1 



 67 

 
Рисунок Л12.1. Технологічна схема кормоцеху КОРК – 15 –1: 1, 15 – лотки; 2, 16 – конвеєри; 

3 – пилозвукозахисна стіна; 4, 18 – транспортери; 5 – транспортер   вивантажувальний;              

6 – подрібнювач-змішувач  ИСК-3; 7 – обладнання  ОМК – 4;  8 – пилозвукозахисна кабіна;   

9 – щит керування; 10 – транспортер збірний; 11 – бункер-дозатор коренеплодів;                        

12 – транспортер гвинтовий; 13 – бункери-дозатори концкормів; 14 – подрібнювач                 

ИКМ-Ф-10; 17 – ротор подрібнення грубих кормів;19 – живильник; 20 - транспортер. 

  

Керування обладнанням  КОРК-15 здійснюється оператором з одного щита 

керування, при чому щити керування установками ИКМ-Ф-10 та ОМК-4 розташовані 

окремо. Підготовка електрообладнання до роботи  (рисунок Л12.2)  здійснюється 

рубильником Q1 та автоматичними вимикачами Q2 – Q8. 

Натисканням кнопки S7 вмикається реле часу К18, яке через 10с одним своїм 

контактом  вимикає  попереджувальний дзвінок Н24, а іншим готує до роботи кола 

керування (9 – 11).  

Електродвигун гідропідйомників лотків силосу та соломи М1 керується  кнопковим 

постом S8 через електромагнітний пускач К1. 

Лінія збірна (електродвигуни М3 – М5) вмикається послідовним переключенням 

перемикача S21 через електромагнітні пускачі  К3 – К5. Помилковість ввімкнення 

електродвигунів, як для збірної лінії, так і для послідуючих ліній виключена за рахунок 

використання в колах керування блокіровок. Після запуску лінії збирання контактом К5  в 

колі (11 – 23) будуть підготовлені до роботи кола керування інших ліній. Кінцевий вимикач 

S17 забезпечує блокіровку неможливості ввімкнення подрібнювача змішувача (М4) при 

відкритому кожусі. 

Лінія силосу (М6, М7) і соломи (М8 – М10) вмикаються аналоічно лінії збирання 

відповідно перемикачами S22,  S23. 

12           13          

13 

11  

        15                16                17                            18                      19                      20    

        1                 2                   3                               4          5        6                                   7           

     8        9    10   

10 

14 
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Пуск лінії концкормів починається з ввімкнення транспортера (М11) за допомогою 

кнопкового поста S10 через електромагнітний пускач К11. Після чого можливе ввімкнення 

двигунів дозаторів концкормів (М13, М14) за допомогою кнопкових постів S11, S12 через 

магнітні пускачі К13, К14. 

Первинний пуск лінії коренеплодів виконується кнопкою S13, якою вмикається 

електродвигун дозатора (М15) через пускач К15. Допоміжний контакт електромагнітного 

пускача К15 також забезпечує ввімкнення подрібнювача ИКМ-Ф-10. Після запуску 

подрібнювача кнопкою S14 через замикаючийся контакт К28 вмикаються електромагнітні 

пускачі К16 і К17 відповідно  транспортера (М16) і живильника (М17).  Датчик рівня S15 

через реле К25 вимикає і знову вмикає М16 і М17 в залежності від заповнення бункера- 

дозатора коренеплодів. 

Обладнання ОМК-4, яке служить для внесення в кормосуміші мелясу і карбаміду 

автоматично вмикається і вимикається при ввімкненні і вимкненні збірного транспортера 

М5, про що сигналізують лампи Н26, Н27. 

Датчики S24 та S25 передбачають сигналізацію про наявність концкормів в бункерах 

1 та 2, про що інформують лампи Н20 та Н21. При переповненні бункерів під час 

завантаження з допомогою датчиків S26 та S27 через К26, К27 вмикаються сигнальні лампи 

Н17, Н18, Н22, Н23. Реле К19 – К24, які вмикаються після запуску кожної лінії, 

забезпечують ввімкнення аварійної сигналізації Н19, Н24. 

Аварійна зупинка всього обладнання здійснюється кнопками S1 – S6. Вимикачем S30 

забезпечується наладочний режим кожної лінії обладнання. Для контролю наявності напруги 

на щиті керування передбачено вольтметр РV. Контроль струмового завантаження 

електродвигуна подрібнювача-змішувача ИСК-3 здійснюється амперметром РА. Захист 

силових кіл від струмів короткого замикання здійснюється запобіжниками на вводі та 

автоматичними вимикачами Q2 – Q8, а в колах керування  та сигналізації передбачено 

запобіжники F1 – F3. Захист електродвигунів від тривалих перевантажень здійснюється 

тепловими струмовими реле, що комплектуються разом з магнітними пускачами. 
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Таблиця Л12.2. Перелік елементів принципової  електричної схеми КОРК-15-1. 
  

Поз. 

позначення 

 

Н а й м е н у в а н н я 

 

 

Кіл. 

 

        Примітка 

 

F1 Запобіжник Е27П2-10/380-20У3 1  
F2 Запобіжник ПрІМ з пл. вставкою 1А 1  
F3 Запобіжник ПрІМ з пл. вставкою 4А 1  
Н1, Н2 Лампа Б220-230-60 2  
Н3 – Н21 Арматура світлосигнальна АМЕ3212211У2, 24В 19 червона лінза 
Н22, Н23 Світильник  ПСХ-60МУ3 2  
H24 Дзвоник МЗ-1, 220В 1  
Н26, Н27 Арматура світлосигнальна АМЕ3132211У2, 6В  зелена лінза 
K1,К7, К9, Електромагнітні пускачі ПМЕ 212 5 Uн.к =220В 
К10, К11    
К3, К5, К6,    Електромагнітні пускачі ПМЕ 112  9 Uн.к =220В 
К8,  К13, К14,    
К15, К16, К17    
К4 Електромагнітний пускач ПМА-5200УХЛ4А 1 Uн.к =220В 
К18  Реле часу РВП 72-3221-00У4 1  
К19 – К31 Реле РПУ-2-360021У3 11  
М1  Електродвигун   4А112М4У2  1 5,5 кВт, 1500об/хв 
М3,  М5, М6, Мотор-редуктори   63КМР90 4 2,2 кВт, 63об/хв 
М8    
М7, М10 Електродвигун   4А112МВ6СУ1 2 4 кВт, 945об/хв 
М4 Електродвигун   4А200М4У3 1 37 кВт, 1500об/хв 
М9 Електродвигун   4А160S6У3  1 11кВт, 1500об/хв 
М11 Електродвигун   4А100S4У3  1 3 кВт, 1500об/хв 
М13, М14, Електродвигун  4А90L6У3 5 1,5 кВт, 1500об/хв 
М15,М16,М17    
РА Амперметр Э365, 100А   1  
РV Вольтметр  Э365, 500В 1  
Q1 Ящик ЯБПВ-4У3 на 400А 1  
Q2,Q3,Q5, Автоматичні вимикачі АЕ2033-100-00У3-А 6 Інр =25А, 
Q6,Q7,Q8    
Q4 Автоматичний вимикач АЕ2053-100-00У3-А 1 Інр =80А, 
S1 – S5 Кнопковий пост  ПКЕ222-1У2 5  
S6 Кнопковий пост ПКЕ112-1У2 1  
S7, S28 Кнопковий пост ПКЕ112-1У2 2  
S8 Кнопковий пост ПКЕ722-2У2 1  

S10 –S14 Кнопковий пост ПКЕ622-2У2 5  
S15, S24- S27      Датчик рівня УКМ 5  
S16 Мікровимикач МП1101 1  
S17 Кінцевий вимикач 1 в компл. ИСК-3 
S21, S22, S23 Перемикачі ПКУ3-11Ф2044У3 3  
S29 Перемикач ПКУ3-11С3094У3 1  
S30 Перемикач ТВ1-1 1  
ТА Трансформатор струму ТК20, 100/5 1  
T2 Трансформатор ОСМ-0,1У3  220/5-29 1  

 

Методика    налагоджування   режимів   роботи. В режимі "Робота" необхідно: 

включити рубильник Q1 та автоматичні вимикачі Q2 – Q8; натисканням кнопки S7 подається 

попереджувальний звуковий сигнал Н24 і  готуються до роботи кола керування; послідовним 

перемиканням перемикача S21 вмикається лінія збирання (М3 – М5); послідовним 

перемиканням перемикача S22 вмикається лінія силосу (М6, М7); послідовним 
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перемиканням перемикача S23 вмикається лінія соломи (М8 – М10); кнопковими постами 

S10 – S12 послідовно вмикаються транспортер М11 та дозатори М13, М14 лінії 

концентрованих кормів; кнопковими постами S13, S14 послідовно вмикаються дозатор М15,           

ИКМ-Ф-10, транспортер М16 та живильник М17 лінії коренеплодів; кнопковим  постом S8 

керується електродвигун М1 гідронасоса підйомника лотків силосу та  соломи. 

В режимі "Наладка" необхідно: включити рубильник Q1 та автоматичні вимикачі Q2 – Q8; 

натисканням кнопки S7 подається попереджувальний звуковий сигнал Н24 і готуються до 

роботи кола керування; включенням вимикача S30 забезпечується незалежне керування  

окремої лінії (управління окремою лінією виконується як і в режимі робота). 

 Регулювання витримки часу (10 секунд) на тривалість звукового сигналу перед 

початком роботи, виконується за допомогою реле часу К18 типу РВП 72-3221-00У4      

(рисунок Л12.4) шляхом зміни його уставки спрацювання (викруткою плавно змінюється 

положення регулювального гвинта 10 на пневмосистемі). Відповідність спрацювання реле 

часу можна перевірити за допомогою секундоміра.  

 

 

Рисунок Л 12.4. Будова реле часу РВП-72: 

1 – електромагніт; 2 – мікроперемикач; 3 – 

камера пневматичної системи; 4 -дроселюючий 

отвір; 5 – еластична мембрана; 6 – шток; 7 – 

зворотній клапан; 8 – ричаг; 9, 11  - пружини;            

10  - регулювальний гвинт.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В схемі автоматизації використано датчики рівня подрібнених коренеплодів S15та 

концентрованих кормів S24 – S27  - кральчаті датчики рівня. Чутливим елементом датчика є 

крильчатка 1 (рисунок Л12.5), що обертається електродвигуном 2 через черв'ячну пару 3,4. 

Якщо крильчатка занурюється в продукт, то вона перестає обертаться, і черв'як починає 

переміщуватися в сторону розташування мікроперемикача 7. При цьому зтискається 

пружина 6, переміщується штовхач 5, який натискає на мікровимикач 7. Мікроперемикач 

вимикає синхронний мікродвигун і вмикає сигнальні лампи і апаратуру керування. При 

звільненні крильчатки від продукту черв'як під дією пружини 6 повертається в вихідне 

положення, відводить штовхач 5 від мікроперемикача, мікроперемикач вимикається і знову 

вмикається мікродвигун – крильчатка знову обертається.Точність спрацювання датчиків 

рівня забезпечується правильністю їх установки, а  роботоздатність перевіряється шляхом 

заторможування крильчатки.  

Під час випробування та наладки необхідно також перевірити відповідність уставок 

теплових струмових реле  КК1-КК17 та роботу кінцевого вимикача  S17. 
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Рисунок 12.5. Датчик рівня УКМ: 1 – крильчатка; 2 – мікродвигун; 3,4 – черв'ячна пара; 5 – 

штовхач; 6 – пружина; 7 – мікроперемикач. 

  

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

кормоцеху КОРК-15-1.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи обладнання кормоцеху                                             

КОРК-15-1  та засобів автоматизації.  

3 Виконати наладку  теплових струмових реле, реле часу  та провести  випробування 

датчиків рівня, кінцевих вимикачів і схеми автоматизації в цілому. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Технологія приготування кормосумішей  з використанням обладнання                                                 

        кормоцеху КОРК-15-1. 

2     Робота принципової електричної схеми  в режимі "Робота". 

3     Робота принципової електричної схеми в режимі "Наладка". 

4     Призначення  реле часу К18. 

6     Призначення кінцевого вимикача  SQ17. 

7     Призначення датчиків рівня S15, S24 –S27. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

кормоцеху  та   вказати результати випробувань.  

 

 
 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ  №13 

 

ТЕМА:       Дослідження схеми автоматизації зерноочисної машини ОВС-25.        

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову і принцип роботи зерноочисної машиниОВС-25 та 

навчитись виконувати наладку електрообладнання і засобів автоматизації.  

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Щит керування зерноочисної машини          

ОВС-25, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову, принцип роботи зерноочисної машини ОВС-25, схеми 

автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ:  налагоджувати  режими роботи зерноочисної машини ОВС-25 та 

визначати технічний стан щита керування.  
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення ящика керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Зерноочисна машина ОВС-25 (рисунок Л13.1) призначена для попереднього і 

первинного очищення зернового вороху колосових, круп’яних, зернобобових культур від 

домішок на відкритих  токах. Дана машина самопересувна і може також бути 

використана також для завантаження та перекидання зернового матеріалу. 

Технологічний процес очистки зерна здійснюється таким чином. При переміщенні 

машини вздовж зернового вороху, скребковий  завантажувальний транспортер 1 

підбирає зерно подає його по підйомній трубі на розподільний шнек живильного 

пристрою. Живильний пристрій розподіляє зерно по ширині камери і направляє його в 

повітряні канали. Повітряний потік, що створюється вентилятором, забезпечує відбір 

легких домішок в пневмотранспортер. Зерновий матеріал, що пройшов очищення 

повітряним потоком потрапляє на верхній і нижній стани 5  зерноочисної машини. На 

решітних станах зерно очищається від дрібних, великих  домішок. Очищене зерно 

потрапляє в приймальний простір звідки вивантажувальним транспортером 4 подається в 

транспортний засіб, чи на ворох. Відходи  після очищення на решітних станах шнеком 3 

відстійної  камери відводять в сторону. 

 

Технічна характеристика ОВС-25 

 

Продуктивність при очищенні пшениці, т/год 

 попереднє очищення при наявності домішок 

           до 10 і вологості зерна до 20                                                                        25 

           первинне очищення  при наявності  домішок 

           до 10 і вологості зерна до 20                                                                        12 

Встановлена потужність,                                                                                               9,5  

Габаритні розміри в робочому положенні, мм 

 ширина                                                                                                               6200 

           довжина                                                                                                               5090 

            висота                                                                                                                 3280      

Маса, кг                                                                                                                          1956            
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Рисунок Л13.1 Технологічна схема зерноочисної машини ОВС-25: 1- завантажувальний 

транспортер; 2 – касета решет; 3 – шнек фуражних відходів; 4 – вивантажувальний 

транспортер; 5 – решетний стан; 6 – механізм переміщення. 

 

На вводі щита керування  зерноочисної машини  (рисунок Л13.2) установлено 

автоматичний вимикач QF1, яким виконується підготовка машини до роботи та захист 

електродвигунів від коротких замикань. Запуск машини виконується таким чином. 

Кнопкою SB1 вмикається котушка електромагнітного пускача КМ1 і вмикається 

електродвигун вивантажувального транспортера М1. Ввімкнення котушки КМ2 

виконується кнопкою SB2. При цьому вмикається електродвигун М2 приводу решітного 

стану та вентилятора. 

 При автоматичному керуванні  завантаження машини зерновим матеріалом 

перемикач SA установлюється у відповідне положення  і напруга через розмикаючийся 

контакт кінцевого вимикача SQ1 при натисканні на кнопки SB3  подається на котушку 

електромагнітного пускача КМ3, який вмикає електродвигун  М3 завантажувального 

транспортера. Додатковими контактами КМ3 шунтується кнопка пуск SB3 та готується 

до роботи котушка електромагнітного пускача КМ4.1. За допомогою кнопки  SB5 

вмикається проміжне реле КV і котушка електромагнітного пускача КМ4.1 для роботи 

електродвигуна самоходу М4 при переміщенні вперед. 

Якщо в процесі роботи виникає перевантаження завантажувального транспортера 

зерновим матеріалом, на це реагує кінцевий вимикач SQ2  і розриває  коло живлення 

електромагнітного пускача КМ4.1 для зупинки двигуна самоходу поки перевантаження 

не зникне. При значних перевантажуваннях чи забиванні завантажувального 

транспортера зерновим матеріалом спрацьовує кінцевий вимикач SQ1, який вимикає 

двигун завантажувального транспортера М3, а отже і М4. Про аварійну зупинку машини 

сигналізує апарат звукової сигналізації НА. Повторний їх запуск можливий лише після 

усунення причини зупинки.  
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Таблиця Л13.1. Перелік елементів  електричної  схеми зерноочисної машини ОВС-25 

 

Поз. 

Познач. 

 

 

                     Найменування 

 

Кіл 

 

        Примітки 

QF Автоматичний вимикач АЕ 2046 1  

КМ1,КМ2,  Електромагнітний пускач  ПМЛ1200О2 3 Uк=380В 

КМ3    

КМ4 Електромагнітний пускач  ПМЛ1600О2 1 Uк=380В 

КК1,КК3 Теплове струмове реле РТЛ1012О4 2  

КК2 Теплове струмове реле РТЛ1014О4 1  

КК4 Теплове струмове реле РТЛ1008О4 1  

KV Електромагнітний пускач  ПМЛ1100О2 1  

М1 Електродвигун 4А100L6 1 Рн=2,2кВт 

М2 Електродвигун 4А100L4 1 Рн=4кВт 

М3 Електродвигун 4А100L6 1 Рн=2,2кВт 

М4 Електродвигун 4А80В6 1 Рн=2,2кВт 

SB1, SB2, SB3 Кнопковий пост ПКЕ 612-2У2 3  

SB5 Кнопковий пост ПКЕ 112-3У2 1  

SA1 Перемикач ТВ1-2 1  

SQ1, SQ2 Кінцевий вимикач ВПК-21 2  

HA Сирена СС-1 1  

    

    

 

Методика    налагоджування   режимів   роботи. Режим роботи зерноочисної машини 

установлюється за допомогою перемикача SA. "Ручний" та "Автоматичний" режими 

керування відрізняються тим, що при " Автоматичному керуванні" за допомогою кінцевих 

вимикачів SQ1, SQ2 здійснюється відключення завантажувального транспортера  і механізму  

переміщення при забиванні зерновим матеріалом та відключення завантажувального 

транспортера на момент  його перевантаження.  

При запуску зерноочисної машини згідно з технологією необхідно передбачати пуск 

двигунів у послідовності: М1 – вивантажувальний транспортер; М2 -  привід решітного стану 

та вентилятора; М3 – завантажувальний транспортер; М4 – електропривід переміщення. 

Транспортне переміщення  виконується за допомогою електроприводу М4 заднім 

ходом. 

 При випробуванні та наладці зерноочисної машини необхідно перевірити 

спрацювання кінцевих вимикачів SQ1, SQ2 та  уставки теплових струмових реле відповідно 

до номінальних струмів електродвигунів.  
 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

зерноочисної машини ОВС-25.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи обладнання зерноочисної 

машини ОВС-25 та засобів автоматизації.  

3 Виконати наладку  теплових струмових реле, та провести  випробування кінцевих 

вимикачів і схеми автоматизації в цілому. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Будова та принцип дії зерноочисної машини ОВС-25.                  

2     В якій послідовність необхідно передбачити пуск  електродвигунів зерноочисної     

       машини? 
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3     Робота принципової електричної схеми  зерноочисної машини. 

4     Яку функцію в схемі автоматизації виконує кінцевий вимикач SQ1? 

5     Яку функцію в схемі автоматизації виконує кінцевий вимикач SQ2? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

ОВС-25 та   вказати результати випробувань.  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №14 

 

ТЕМА: Дослідження  схеми  автоматизації  елементного водонагрівача КНЭ-25. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи водонагрівача КНЭ-25  та навчитись 

виконувати наладку  засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Водонагрівач КНЭ-25, комбінований 

прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип дії елементних водонагрівачів, принципи їх 

автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати  режими роботи водонагрівачів та визначати їх 

технічний стан. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення водонагрівача. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

 
 
 

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  водонагрівачі 

УАП, САОС, САЗС. Нагрів води в елементних водонагрівниках виконується  за допомогою 

трубчастих нагрівних елементів (ТЕНів). Управління роботою водонагрівачів  виконується 

як правило  по температурі води на виході з використанням регуляторів температури.  

Кип’ятильник безперервної дії КНЭ-25 (рисунок Л14.1) використовується в 

основному для приготування кип’ятка на підприємствах громадського харчування, а також 

може бути використаний в тих галузях сільського господарства та побуту де споживання 

води не перевищує 25 л за годину.  

Нагрів води в кип’ятильнику відбувається таким чином. Вода з водопровідної мережі 

поступає через патрубок 15 в живильну коробку 11  і перепускним патрубком 10 подається в 

кип’тильний резервуар 14. За допомогою електронагрівників 1 вода нагрівається до 



 79 

температури 100С і переливається через переливний патрубок  9  в резервуар збору кип'ятка 

13. Відбір кип'ятку здійснюється через вентиль 4. Кожух 2 та кришка 8 служать для 

теплоізоляції. Живильна коробка 11 забезпечує підтримання відповідного рівня води в 

кип’ятильному резервуарі 14. В випадку  переповнення живильної коробки вода через 

патрубок 12 зливається в каналізацію. Управління нагрівом води здійснюється в залежності 

від рівня води в живильній коробці 11 та резервуарі збору кип'ятку 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л14.1.  Кип’ятильник КНЭ-25: 1 – електронагрівники; 2 – корпус; 3 – поплавковий 

датчик рівня кип'ятку; 4 – вентиль розбору кип'ятку; 5 – поплавковий датчик рівня холодної 

води; 6, 7 – геркони; 8 – кришка; 9 – переливний патрубок кип'ятку; 10 – патрубок 

перепускний; 11 – живильна коробка; 12 – патрубок зливу води в каналізацію; 13 - резервуар 

збору кип'ятку; 14 – кип’ятильний резервуар; 15 - патрубок подачі води з водопроводу. 

 

Технічна характеристика  КНЭ-25 

 

Продуктивність, л/год, не менше                                                    25 

Номінальна потужність , кВт                                                        3  7,5%    

Робоча напруга, В                                                                           220/380   

Час розігріву до температури кипіння, хв, не більше                     20  

Коефіцієнт корисної дії, %                                                                 90 

Габаритні розміри, мм, не більше 

 довжина                                                                                   450 

 ширина                                                                                     350 

 висота                                                                                       675 

Маса, кг, не більше                                                                              20                       
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Принципова електрична схема кип’ятильника (рисунок Л14.2) передбачає 

автоматичне управління нагрівом води. Підготовка схеми до роботи здійснюється пакетним 

вимикачем QS. При цьому загорається сигнальна лампа HL1, яка сигналізує про подачу 

напруги на схему. При наявності холодної води в живильній коробці  поплавок 5 досягне 

верхнього рівня, замкнуться контакти геркона 6 S1 і попаде під напругу котушка проміжного 

реле КV. Своїм замикаючим контактом KV ввімкне котушку магнітного пускача KM і буде 

подана напруга на нагрівні елементи ЕК. Про подачу напруги на нагрівні елементи 

сигналізує лампа HL2. В процесі нагріву води кип’яток через переливний патрубок 9 

поступатиме в резервуар збору 13 і при необхідності через вентиль 4 на споживача. Якщо 

споживання кип’ятка припиниться, його рівень в резервуарі збору   досягне   максимального   

значення, поплавок 3 досягне поля дії на геркон 7, контакт S2 даного геркона розімкне коло 

проміжного реле KV. Нагрів води припиниться. Повторне автоматичне ввімкнення 

електронагрівачів відбудеться при зниженні рівня  кип’ятку в резервуарі збору 13 і при умові 

наявності верхнього рівня води в живильній коробці. 

Для захисту кіл електронагрівачів від коротких замикань передбачено запобіжники 

FU1 – FU3. 

 

 
 

Рисунок Л14.2.  Принципова електрична схема кип’ятильника КНЭ-25. 

 

Таблиця Л14.1.  Перелік елементів принципової електричної схеми. 
 

    Поз. 
Позначення 

 

                      Найменування 

 

Кіл 

 

Примітки 

FU1- FU3    Запобіжник ППТ-10 3  

HL1, HL2 Сигнальна арматура  2  

KV Проміжне реле РП 21 1  

KM Електромагнітний пускач ПМЕ111  1  

QS Вимикач ПВ 3-25-У3 1  

S1 Геркон КЭМ-1 1  

S2 Геркон КЭМ-1 1  

ЕК ТЕНи 3 Рн =1 кВт 

 

      HL2   

               KV                                                   KM 

       S2                               S1                       KV        

N  A  B   C   

QS   

FU1-3   

HL1   

 KM 

 EK 
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Методика налагодження режимів роботи. Перевірити систему підживлення  

кип’ятильника водою. При цьому основну увагу звернути на надійність спрацювання 

поплавково-герконих датчиків рівня. Подача напруги на кип’ятильник здійснюється 

вимикачем QS. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою,  принципом дії та роботою принципової електричної схеми 

електроводонагрівача КНЭ-25.  

2 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи водонагрівача                                      

та засобів автоматизації.  

3 Виконати перевірку роботоздатності поплавкових герконих датчиків рівня, при 

необхідності відрегулювати установку герконів  та провести  випробування роботи 

схеми автоматизації в цілому. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Будова та принцип дії елементних електроводонагрівачів.                  

2     Принципи автоматизації елементних електроводонагрівачів.  

3     Робота принципової електричної схеми  кип'ятильника КНЭ-25. 

4     Призначення  датчиків рівня  S1, S2. 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

КНЭ-25  та   вказати результати випробувань.  

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №15 

 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації котла-пароутворювача    Д721-А. 

  

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи котла-пароутворювача Д721-А  та 

навчитись виконувати наладку  та випробування засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Макет та щит керування Д721-А, 

комбінований прилад типу Ц, секундомір, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип дії котла-пароутворювача, схеми автоматизації, 

методику наладки та випробування засобів автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати та випробувати засоби автоматизації котла-

пароутворювача  та схему автоматизації в цілому.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення щита керування. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 
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5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 При випробуваннях необхідно звернути увагу, що в установці використовується 

підвищувальний трансформатор з вторинною напругою 10 кВ.   

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

В сільському господарстві одним з найбільших споживачів енергії є тваринництво. 

Тваринництво, як ніяка інша галузь, гостро потребує велику кількість теплової енергії, яка 

використовується для теплової обробки кормів, пастеризації молока, опалення приміщень, 

гарячого водопостачання. 

Теплові установки можуть працювати на рідкому паливі, природному газі, 

електричній енергії. 

Котел-пароутворювач Д721-А призначений для покриття потреб пару, по 

теплозабезпеченню технологічних процесів у тваринництві. Він має перевагу над іншими 

установками такого ж призначення, так як має вихід на номінальний режим роботи 9 – 15 

хвилин. 

Високий рівень автоматизації цієї установки забезпечує не тільки автоматичне 

підживлення котла водою і регулювання паропродуктивності, а й забезпечує захист котла від 

ненормальних і аварійних режимів. 

 

 
 

Рисунок Л15.1 Технологічна схема котла-пароутворювача Д721-А: 1 - резервуар з водою,        

2 - бачок вакуумний, 3 - пристрій протинакипний магнітний, 4 - манометр, 5 - Клапан 

паровий запобіжний, 6 - манометр електроконтактний робочий та аварійний, 7 - заслінка 

парова, 8 - вентиль спускний, 9 - рівнемірна колонка, 10 - електронасоси, 11 - щит керування, 

12 - вибухобезпечний клапан, 13 - свічка запалювання, 14 - вентиль продувки,                           

15 - вентилятор топки, 16 - виконавчий механізм заслінки подачі повітря ( електромагніт ),  

17 - виконавчий механізм перепускного клапана ( електромагніт), 18 - паливний насос,        

19 - виконавчий механізм  відсічного клапана (електромагніт), 20 - форсунка. 

 

1                     2                   3      4                     5                      6              7                           8       9  

20 

          10                                                              11     12    13  14     15            16  17     18   19           



 83 

 

Робота котла-пароутворювача Д721-А виконуєтьсь таким чином. Вода з резервуара 1 

через протинакипний магнітний пристрій 3 за допомогою одного з електронасосів 10 

подається в котел. Подачу води контролюють за допомогою манометра 4. Рівень води в котлі 

підтримується автоматично за допомогою рівнемірної колонки 9. 

Паливо поступає по паливній системі через відсічний клапан 19, паливний насос 18 на 

форсунку 20, розпиляється і перемішується з повітрям, яке подається вентилятором топки 15. 

Суміш палива з повітрям запалюється свічкою 13 і повністю згорає в жаровій трубі топки. 

Димові гази, проходячи через газоходи, виводяться в навколишнє середовище, віддаючи при 

цьому тепло воді, що нагрівається. Пар, що отримався в результаті нагріву води, 

направляється вверх, очищається в сухопарнику від  водяних  частинок  і через заслінку 7 

подається споживачу. Отриманий при випаровуванні води шлам видаляється шляхом 

періодичного відкривання вентилів продувки 14. Управління пароутворювачем виконується 

елементами автоматики щита управління. Тиск пару в котлі підтримується за рахунок 

переводу його з режиму "Велике горіння" в режим " Мале горіння" і навпаки. В режимі " 

Велике горіння" в топку подається максимальна кількість палива  та повітря. В режимі "Мале 

горіння" в топку подається тільки частина палива ( за рахунок ввімкнення перепускного 

клапана ) та частина повітря ( за рахунок ввімкнення електромагніта повітряної заслінки). 

 

 

Технічна характеристика котла-пароутворювача Д721-А 

 

Тип пароутворювача                    Горизонтальний, жаротрубний  

Паропродуктивність,  кг/год                                                                900 + 35  

Теплопродуктивність, МДж/год                            2374  

ККД не менше, %                                                                                             87 

Сумарна потужність електродвигунів                      4,15 кВт(електронасос 0,7кВт резервний) 

Тиск пара, МПа                                                                   до 0,07  

Час виходу на робочий режим, хв.                                                              9 –15  

Вид палива                                                                              рідке (пічне 38.101.656-76) 

Використання палива, кг/год                                                                 63,5 + 2,5  

Спосіб подачі  палива                                                   механічний з відцентровою форсункою 

Тиск подачі палива, МПа                                                                  1,0 – 1,6  

Електродвигун паливного насоса           4АХН71В6У3;  0,55 кВт 

Тип вентилятора топки                                              відцентровий високого тиску  

Напор вентилятора,Па                                                                     3000 

Продуктивність вентилятора,  м3 /год                             1350  

Електродвигун вентилятора                                                               4А80В2У3; 2,2 кВт  

Насоси подачі води                                                          відцентровий ВЦНМ3,5 (0,7 кВт); 2 шт 

Напір насоса, МПа                                                                                           1,7 

Подача  насоса, м3 /год                                                                                     3,5  

Тип рівнемірної колонки                                                                            електродна 

Спосіб обробки води                                                                         пристрій магнітний ПМУ 

Габаритні розміри                                                                                     3130×1460×182     

Маса, кг                                                                             1650 50 

 

Принципова електрична схема котла-пароутворювача передбачає ручний (наладка) і 

автоматичний (робота) режими керування, які задаються перемикачем S1. Перемикачем S2 

задається робота насоса підживлення водою відповідно1 чи 2. Перемикачем S3 виконується 

ручне керування роботою котла пароутворювача. 



 84 

Автоматичним вимикачем QF подаємо напругу на силові кола та кола керування 

котла пароутворювача  Д 721 А. 

Для того, щоб наповнити котел водою необхідно перемикач S1 поставити в режим 

"Ручне керування", а перемикачем S2 включити вибраний електронасос. 

В автоматичному режимі керування необхідно перемикач S1 поставити в режим 

"Автоматичне керування"  і  кнопкою  SВ2 подати напругу на  котутку електромагнітного 

пускача КМ1 електродвигуна М1 вентилятора топки. Так як котел   наповнений   водою, то   

електрод   "А" (аварійний   рівень) рівнемірної колонки  буде  занурений  у воду, і  на 

котушці  KV5  з'явиться  напруга.  Через замикаючий контакт KV5.1, перемикач S1 (3 - 4 ), 

розмикаючий контакт KV1.1 напруга  попаде  на  котушку  реле  часу  КТ1, реле  часу  

спрацює. Через   10 с, необхідних для вентиляції топки, замикається контакт КТ1.1. Через 

замкнений контакт     КТ1.1,     розмикаючий     контакт     KV1.4     подається     напруга     на 

електромагнітні    клапани:    УА1  (електромагніт    повітряного    клапана) - він 

прикривається  і  УА2 (електромагніт перепускного  клапана подачі  палива) - він      

відкривається.    Через    контакти    S1 (5 - 6)    подається    напруга    на електромагнітний   

пускач   КМ2,   який   своїм   допоміжним   контактом   вмикає електромагнітний   клапан   

УА3 (електромагніт відсічного клапана подачі  палива), а   силовими   контактами   подає   

напругу   на електродвигун  М2  паливного  насоса. При  цьому через  розмикаючий  контакт 

А 1.3    та контакти    S1     (7 - 8)    попадає    під    напругу    високовольтний трансформатор  

запалювання  Т1 ( 0,22/10 кВ). Паливний  насос  подає паливо на горіння,   а  трансформатор  

запалювання  подає  високу  напругу  на  електроди запалювання. Відбувається іскро-

дуговий розряд, який запалює паливну суміш. Якщо    запалювання    успішне, то    гарящий      

факел    засвічує    фотоголовку (світлочутливий   елемент   RF )   приладу   контролю   

полум'я   А1.   Прилад   А1 спрацьовує.   Через замикаючий контакт А1.1 включиться 

сигнальна лампа HL2 "Факел", через   замикаючий   контакт А1.2   попаде під   напругу   

проміжне   реле KV1, розмикаючий   контакт   А1.2   відключить   сигналізацію   (HL3   і   

НА1 ), розмикаючий контакт А1.3  вимкне високовольтний трансформатор.  Проміжне реле 

KV1  своїм розмикаючим контактом KV1.1  розімкне коло живлення реле часу   КТ1, 

контактом    KV1.2    стане на    самоблокіровку,    контактом    KV1.3 заблокує   контакт  

КТ1.1,   а  контактом  KV1.4   вимкне   електромагніти   УА1   і УА2 - установка 

працюватиме в режимі "Велике горіння". 

Якщо запалювання було неуспішне, то через 10 с після спрацьовування контакту 

реле часу КТ1.1 (через 20 с після спрацьовування реле часу КТ1 ) контакт КТ1.2 

замкнеться і спрацює прилад контролю полум'я А1. При цьому реле часу відключиться              

(через замикаючий контакт А1.2 отримає живлення котушка проміжного реле КV1, яке 

своїм розмикаючим контактом KV1.1 розімкне коло живлення реле часу, а контактом 

KV1.2 стане на самоблокіровку). Контакти реле часу КТ1.1 і КТ1.2 розімкнуться, а так як 

полум'я відсутнє, то А1 прийде у вихідне положення. При цьому не буде живлення на  

УА1, УА2, УА3, КМ2 та Т1 і запалення припиниться. Також контакт А1.1 відключить 

сигнальну лампу HL2, контакт А1.2 включить лампу HL3 і сирену НА1. Повторно 

запустити схему можна після повної зупинки котла та усунення неполадок. 

При роботі котла-пароутворювача в автоматичному режимі, якщо тиск пару досягне                    

0,7 кгс/см2 контакти електроконтактного манометра В2 замкнуть коло живлення реле KV3, 

яке контактом KV3.3 самоблокується, а контактом KV3.1 подасть напругу на 

електромагнітні клапани УА1, УА2 і схема перейде в режим "Мале горіння".  
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Рисунок Л15.2 Принципова електрична схема котла-пароутворювача Д721-А 
 

Таблиця Л15.1  Перелік елементів принципової електричної схеми Д721-А. 
 

 

    Поз. 
Позначення 

 

                      Найменування 

 

Кіл 

 

Примітки 

А1   Прилад контролю полум’я ПКП Ф 1  
В2, В3 Електроконтактний манометр ЭКМ – 1У 2  
F1    Запобіжник 1  
HA 1  Сирена СС –1 1 Uн=220В, 50Гц 
HL1-HL3 Сигнальна арматура АСЛ – 11 У3 3  
KV1-KV5 Проміжні реле РП 20 5  
KM1, КМ2 Електромагнітний пускач ПМЛ1100О4  2  
КТ1 Реле часу ВС 10-62У; 1  
КК1 Теплове струмове реле РТЛ 1010 О4 1  
КК2 Теплове струмове реле РТЛ 1007 О4 1  
QF Автоматичний вимикач АЕ 2036-10РУ3 1  
S1 Перемикач ПКУ3-14С4036У3 1  
S2 Перемикач ПКУЗ-14С0102У3 1  
S3 Перемикач ПКУ3-14С У3 1  
SB1, SB2 Кнопка КЕ011У3 2  
Т1 Трансформатор запалювання ТГ1020КУ2 1 120Вт  220/10000B 

УА1 Електромагніт   повітряної   заслінки 1 Uн=220В, 50Гц 
 МИС 4100ЕУ3   
УА2,УА3 Електромагнітний клапан ЕСПА 2 Uн=220В, 50Гц 
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При знижені тиску пару нижче 0,4  кгс/см2 електроконтактний манометр В2 замкне коло 

проміжного реле KV2, яке контактом KV2.1 самоблокується, а контактом KV2.2 розімкне 

коло живлення проміжного реле KV3. Замикаючий контакт KV3.1 розімкнеться і обезживить 

електромагнітні клапани УА1, УА2, котел перейде в режим "Велике горіння". При 

неспрацюванні  В2 і підвищенні тиску вище 0,71 кгс/см2 спрацює аварійний 

електроконтактний  манометр В3, який розімкне коло світлочутливого елемента RF. При 

цьому контакт А1.1 відключить сигнальну лампу HL2, контакт А1.2 включить лампу HL3 і 

сирену HA1, контакт А1.3 розімкне коло живлення електромагнітних клапанів УА1, УА2, 

УА3 та магнітного пускача КМ2 – котел аварійно вимкнеться. 

 Автоматичне керування підживленням котла водою виконується за допомогою 

електродних датчиків рівня, установлених в рівнемірній колонці. При  зниженні  рівня води 

до нижнього рівня розмикається коло живлення проміжного реле KV4. Розмикаючий контакт 

KV4.1 замкнеться і через S2  (1 – 2 чи 3 – 4 в залежності від вибраного насоса) увімкнеться 

електродвигун насоса подачі води №1  чи  №2. При збільшення рівня води до верхнього 

рівня через електрод "В" попаде під напругу проміжне реле KV4  і своїм контактом KV4.1 

вимкне електродвигун насоса подачі  води. При аварійному зниженні рівня води (нижче 

електрода "А")  розмикається коло живлення  проміжного реле КV5, яке своїм контактом 

KV5.1 розімкне коло живлення схеми керування (крім кола керування електромагнітним 

пускачем КМ1 ). 

 В режимі ручного керування  необхідно перемикач S1 перевести в режим "Ручне 

керування". Кнопкою  SB2 запускається електродвигун вентилятора топки. Через час 

необхідний для вентилювання топки перемикач S3 переводиться в режим "Запалювання" і 

через його контакти (1 – 2)  попадають під напругу електромагнітні клапани УА1, УА2, через 

контакти (5 – 6) вмикається котушка електромагнітного пускача КМ2 і електромагнітний 

клапан УА3, а через контакти (3 – 4)   та контакти (11 – 12) перемикача S1 подається напруга 

на трансформатор запалювання  Т1 – проходить процес запалювання палива. Після 

запалювання перемикач S3 переводиться  в режим  "Малого горіння" при якому 

розмикаються  його контакти  (3 – 4)  і вимикається трансформатор запалювання.  

Переведення котла в режим "Велике горіння"  за допомогою перемикача S3 забезпечує  

розімкнення його контактів  (1 – 2), тобто  в  роботі паливної  системи залишаються лише 

паливний насос та відсічний електромагнітний клапан  УА3. 

Методика налагодження режимів роботи.  Первинне заповнення котла водою 

виконується при ввімкненому  автоматичному вимикачеві QF, шляхом переводу перемикача  

S1 "Режим роботи"  в положення "Ручне керування" та ввімкнення перемикачем S2 насоса 

для закачування води № 1 чи № 2.  Контроль за рівнем води в котлі виконується візуально по 

оглядовому віконцю. 

В автоматичному режимі керування  необхідно: включити автоматичний вимикач QF; 

перемикач  S1 "Режим роботи" установити в положення "Автоматичне керування"; 

перемикач S2  установити в положення вибраного насоса; кнопкою SB2 вмикається 

електродвигун вентилятора топки. Процес запалювання топки виконується автоматично за 

допомогою реле часу КТ1. Після успішного запалювання котел переходить в режим “Велике 

горіння”, а контроль за наявністю полум’я виконує пристрій А1. Керування 

паропродуктивністю ( тиском пару  в котлі ) виконується за допомогою електроконтактного 

манометра В2  ( в межах 0,4 – 0,7 кгс/см2) шляхом переводу котла з режиму “ Велике 

горіння” в режим “ Мале горіння” і навпаки. Для захисту від аварійного підвищення тиску в 

котлі вище 0,71 кгс/см2 передбаченно аварійний електроконтактний манометр В3, який 

повністю вимикає систему подачі палива. Автоматичне керування підживленням котла 
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водою виконується за допомогою електродних датчиків рівня. Вимкнення котла при 

аварійному зниженні рівня води виконується датчиком аварійного рівня "А".  

В ручному режимі керування, який використовується лише для наладки котла-

пароутворювача необхідно: включити автоматичний вимикач QF; перемикач  S1 режим у 

роботи установити в положення "Ручне керування"; перемикач S2  установити в положення 

вибраного насоса; кнопкою SB2 подати напругу на електродвигун вентилятора топки; 

перемикач S3 установлюється в режим "Запалювання". Після успішного запалювання 

перемикач S3  переводиться в режими  "Мале горіння" чи "Велике горіння".  

При наладці котла пароутворювача необхідно перевірити: уставки спрацювання реле 

часу,  уставки електроконтактних манометрів та при необхідності відрегулювати їх. Також 

необхідно перевірити роботу приладу контролю полум'я,  електродних датчиків рівня та 

схеми автоматизації в цілому. 

На котлі використовуються електроконтактні манометри ЭКМ-1У. Чутливим 

елементом приладу є манометрична пружина, яка при змінні параметрів тиску 

контрольованого середовища змінює положення вказівної стрілки 1, що дає можливість 

візуально контролювати поточний тиск. На вказівній стрілці розміщенний рухомий контакт, 

а на  сигнальнальних  стрілках 3 - мінімального та 4 – максимального тиску  нерухомі 

контакти. Коли вказівна стрілка досягає відповідної сигнальної стрілки контакти 

спрацьовують, створюєчи відповідний сигнал керування. Значення параметрів спрацювання 

електроконтактних манометрів встановлюється регулятором 2 шляхом переміщення 

сигнальних  стрілок. Під час наладки електроконтактних манометрів В2 встановлюємо 

мінімальний тиск  0,04 кгс/см2,  максимальний  0,07 кгс/см2, В3 – 0,071 кгс/см2. 

 
Рисунок Л15.3. Електроконтактний манометр ЭКМ-1У: 1 – вказівна стрілка; 2 – регулятор 

сигнальних стрілок; 3 – сигнальна стрілка мінімального тиску; 4 – сигнальна стрілка 

максимального тиску; 5 – шкала.  

 

Реле КТ1, яке керує процесом запалювання відноситься до моторних реле часу. В 

ньому використовується синхроний електродвигун. Обертання електродвигуна 1 через 

редуктор 2 передаеться на шестерню її вісь. При подачі сигналу на електромагніт 4  

спрацьовує якорь і відбувається  щеплення   дисків 22. Обертання передаеться через зубчате 

колесо 21 і шестерню 20 на головну вісь 14. При цьому закручується зворотня пружина 5. 

При цьому вісю 14 обертаються диски з упорами 13. Коли упор 13 підходить до кулачка 12, 
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він повертає кулачок, переключаючи  контакти. Кулачки влаштовані так, що при натисканні  

упора переключення  контактів відбувається  миттєво. Упор після поворота кулачка 

продовжується рухатись дальші. Кожному контакту може бути задана своя витримка часу.  

Після переключення  всіх контактів спрацьовує кінцевий вимикач 18 – двигун зупиняється. 

Після зняття сигналу з реле часу ричаг якоря електромагніту відключає щеплення дисків 22. 

Під дією зворотньої пружини 5 реле повертається в  вихідне положення. 

Уставки спрацювання реле часу встановлюються після провертання зажимної гайки 

10 проти годинникової стрілки, розблоковуючи програмні диски 9. Потім програмні диски 

встановлюють відповідно до заданих значень   (КТ1.1 – 30с, КТ1.2 – 20с)   і   зажимають 

гайку 10.     

 
Рисунок Л15.4. Кінематична схема реле часу ВС-10:  1 - синхроний двигун; 2 - редуктор; 3 - 

диск щеплення; 4 - електромагніт; 5  - зворотна пружина; 6 - відцентрові гальма; 7 - зубчате 

колесо;  8 - програмні диски; 9 - втулка; 10 - гайка зажимна; 11 - контактна система; 12 - 

кулачок; 13 - упор; 14 - головна вісь; 15 - ричаг; 16 - палець; 17 - ричаг; 18 кінцевий вимикач; 

19 - упор (нерухомий); 20 - шестерня; 21 - зубчате колесо; 22 - диск щеплення; 23 - вісь 

щеплення; 24 - пружина; 25 - візир.  
 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії котла-пароутворювача. 

2 Вивчити роботу  принципової електричної схеми в ручному та автоматичному режимах 

керування.  

3 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи котла-пароутворювача                                     

та засобів автоматизації.  

4 Виконати випробування схеми автоматизації  в ручному та автоматичному режимах 

керування при необхідності провести наладку засобів автоматизації. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип дії котла-пароутворювача Д721-А.                  

2     Робота принципової електричної схеми в "Автоматичному режимі" керування. 

2     Робота принципової електричної схеми в "Ручному режимі" керування. 

3     Яку функцію виконує реле часу КТ1? 

4     Як здійснюється автоматичне керування  підживленням котла котла водою? 

5     Як здійснюється автоматичне керування переходом між режимами горіння котла? 

6     Які види захисту  від аварійних режимів передбачає принципова електрична схема і як     

       вони забезпечуються? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

котла-пароутворювача Д721-А   та   вказати результати випробувань.  

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №16 

 

ТЕМА: Дослідження   схеми   автоматизації    електрокалорифера      СФОА – 100. 

  

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи електрокалорифера СОФА-100  та 

навчитись виконувати наладку  та випробування засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Електрокалориферна установка СОФА-100, 

технічний термометр, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип дії і схеми автоматизації електрокалориферної 

установки, , методику наладки та випробування засобів автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: налагоджувати та випробувати засоби автоматизації та схему 

автоматизації  електрокалориферної установки  в цілому.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6 При випробуваннях забороняється торкатися руками до поверхонь нагрівних елементів 

так-як це може призвести  до опіків.   
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ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Мікроклімат, як сукупність умов навколишнього середовища відіграє важливу роль у 

життєдіяльності тварин і птахів. Благоприємне навколишнє середовище стимулює процеси в 

організмі, сприяє підвищенню продуктивності. 

Електрокалориферні  установки (автономні засоби загального опалення і вентиляції) є 

найбільш екологічними засобами обігрівання приміщень. 

Найбільш поширеними у сільському господарстві є електрокалориферні установки 

типу СФОЦ для  підігрівання припливного повітря систем вентиляції з розподільними 

повітропроводами і загального опалення приміщень, та типу СФОО для підтримання 

необхідного рівня температури повітря у системах рециркуляції овочесховищ, а також для 

систем вентиляції сільськогосподарських приміщень без застосування напірних 

розподільних систем. 

Електрокалориферні  установки  типу  СФОА  складаються  з  електрокалорифера 

СФО, обладнаного  оберненими нагрівниками типу ТЕН,  відцентрового  вентилятора  з  

електродвигуном, перехідного партрубка і м’якої вставки, розміщених на спільній рамній 

конструкції. М’яка вставка захищає електрокалорифер від вібрацій, які виникають при роботі 

відцентрового вентилятора. Для зменшення вібровпливу на обладнання  відцентровий  

вентилятор  встановлюється на віброгасному пристрої. 

Підігрів  приливного  повітря  за  допомогою електрокалорифера  СФОА виконується  

шляхом  відбору повітря з навколишнього  середовища і проходженням  його через секції 

електронагрівників. Підігріте повітря  вентилятором  подається  в  розподільні 

повітропроводи. Без включених електронагрівників електрокалорифер може бути 

використаний в якості системи припливної вентиляції. 

 
Рисунок Л16.1 Електрокалориферна установка СОФА: 1 – калорифер; 2 – патрубок; 3 – м'яка 

вставка; 4 – заслінка; 5 – вентилятор; 6 – нагрівні елементи. 

 

Технічна характеристика електрокалорифера СФОА – 100/0,5И1. 
 

Встановлена потужність, кВт:                                                    

  загальна                                                                                                 97,5 

 нагрівників                                                                                           90,0 

 електродвигуна                                                                                      7,5 

Кількість секцій нагрівника                                                                               3 

Потужність секції, кВт                                                                                      30 

Продуктивність по повітрю, м3 /год                                                              5000 
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Загальний аеродинамічний опір, Па                                                             1000 

Різниця температур повітря на вході 

і виході, С                                                                                                        70 

Температура нагрітого повітря, С не більше                                               50 

Номер вентилятора Ц4 –70                                                                             6,3 

Маса електрокалорифера з шафою керування, кг                                        470 

 

Керування роботою електрокалорифера СФОА, призначеного для підігріву повітря і 

вентилювання приміщень, передбачено комплектним пристроєм з принциповою схемою 

рисунок Л16.2. 

 Температуру повітря в приміщенні контролюють за допомогою термореле. Для 

роботи електрокалорифера в автоматичному режимі перемикач SA1 встановлюють в 

положення "А", SA2 - в положення "0". При вмиканні рубильника QS напруга подається на 

кола керування і сигналізації. Автоматичним вимикачем QF готуються до роботи кола 

електродвигуна М. Проміжне реле KL1 вмикається і своїм замикаючим контактом KL1.2 

готує кола котушок проміжних реле KL2, KL3 та магнітних пускачів KM3, КМ4  до роботи. 

Після натискання кнопки SB2 починає працювати електродвигун вентилятора М, 

вмикається сигнальна лампа НL2, а через замикаючий контакт KM4.2 напруга подається  на  

кола котушок KL2, KL3, KM3. Магнітний пускач KM3 спрацьовує і вмикає під напругу 

секцію електронагрівників EК3. Сигнальна лампа HL3 характеризує роботу 

електрокалорифера. Якщо температура повітря в приміщенні, що обігрівається, нижча 

заданого значення, то контакти термореле SK2 та SK3 будуть замкнені і це забезпечить 

спрацювання проміжних реле KL2, KL3, а отже і магнітних пускачів KM1 і KM2, які 

ввімкнуть в електромережу відповідно електронагрівники EК1 і EК2. 

 З підвищенням температури повітря в приміщенні до значення уставки термореле 

SK2, його контакти розмикаються і магнітний пускач KM1 вимикає секцію 

електронагрівників EK1 з мережі. Електрокалориферна установка далі буде працювати на 

2/3 номінальної потужності. При подальшому підвищенні температури розмикаються 

контакти SK3, знеструмлюється магнітний пускач KM2 і вимикається секція 

електронагрівників EК2. Тепер електрокалориферна установка буде ввімкнена в 

електромережу лише на 1/3 номінальної потужності. 

 При пониженні температури повітря в приміщенні нижче заданої величини 

автоматично вмикаються секції електронагрівників у зворотній послідовності. Секція 

нагрівників EК3 може бути вимкнута лише вручну при вимиканні рубильника QS чи 

вимкненні  електродвигуна. 

 Ручний режим керування секціями електронагрівачів виконується при установці 

перемикача SA1 в положення "Р", а перемикача SA2 в положеннях 1, 2, 3 - задається 

відповідно робота однієї,  двох і трьох секцій. 

Захист електрокалорифера від підвищення температури нагрівних елементів понад 

190С здійснюється за допомогою термореле  SK1. Про аварійне вимкнення 

електрокалорифера свідчить сигнальна лампа HL1. Блок- контакти КМ 4.2 не дозволяють 

вмикати електронагрівні елементи при непрацюючому електровентиляторі M. 
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Рисунок Л16.2. Принципова електрична схема електрокалорифера СФОА – 100/0,5И. 

 

 

Таблиця Л16.1. Перелік елементів принципової електричної схеми СФОА-100. 
 

    Поз. 

позначення 

 

Найменування 

 

Кіл 

 

Примітки 

EK1-EK3        Секції трубчатих нагрівних елементів з  3  
 потужністю секції Р = 30 кВт   
FU1-FU9    Запобіжники  ПР2 9  
FU10          Запобіжник    ПРС-6  1  
HL1-HL5    Арматура світлосигнальна ЛС – 53 -Т  3  
KL1-KL3 Електромагнітні пускачі ПМЕ – 011  3  
KM1 - KM3 Електромагнітні пускачі ПАЕ – 411 3  
КМ4 Електромагнітний пускач ПМЕ - 211 1  
M Електродвигун  4А100L4У3 1 Р=4кВт            * 
QF Автоматичний вимикач  АП 50 – 3МТ 1 Інр =10А 
QS Рубильник Р15 – 3732000У3 1  
SA1 Перемикач ПКП 10-1-78У3 1  
SA2 Перемикач ПКП 10-1-10,5У3 1  
SB1,SB2 Кнопковий пост КЕ - 011 2  
SK1 Температурне реле ТР-200 1  
SK2-SK3 Температурне реле ДТКБ-53Т 2  
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 Методика налагодження режимів роботи. В автоматичному режимі керування 

необхідно: ввімкнути автоматичний вимикач QF; рубильник QS; перемикач  SA1 (режим 

роботи) установити в відповідне положення. Кнопкою SB2 подати напругу на електродвигун 

вентилятора. При умові, що температура повітря в приміщенні нижче уставок температурних 

реле SK2, SK3 ввімкнуться всі секції електронагрівників. Подальше робота секцій ЕК1, ЕК2 

залежатиме від відповідності уставок температурних реле SK2, SK3 температурі повітря в 

приміщенні. 

В схемі використано температурні реле SK2, SK3 типу  ДТКБ-53Т  

(рисунок Л16.3).  Термореле побудоване на основі біметалевих датчиків. Принцип дії цих 

датчиків базується на неоднаковості розширення двох зварених між собою деталей, 

виготовлених з різних матеріалів, що мають різний коефіцієнт лінійного розширення. 

Біметалеві стрічки використовують або у вигляді пластин, або у вигляді спіралей. Один кінець 

біметалевої стрічки закріплюється, а другий при зміні температури або вигинається, або розкру-

чується. У термореле  ДТКБ чутливий елемент датчика виготовлений у вигляді спіралі. При 

змінах температури навколишнього середовища вільний кінець спіралі переміщується і замикає 

або розмикає контакти.  

Наладка термореле SK2, SK3 зводиться до установки температур повітря в 

приміщенні при яких повинні вимикатися  секції електронагрівників ЕК1, ЕК2. Уставки 

спрацювання температурних реле  задаються регулятором  згідно їх діапазону. Контроль 

температур спрацювання  можна перевірити за допомогою термометра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л16.3. Термореле ДТКБ: 1- біметалева спіраль; 2- регулятор уставки температури 

зі шкалою; 3-ексцентрик; 4-магніти; 5,6- контакти. 

 

Термореле  SK1 типу ТР-200 (рисунок Л16.4), що встановлене над нагрівними 

елементами електрокалорифера, призначене для його вимкнення  при підвищенні 

температури в зоні нагрівників елементів понад 190 С. Термореле ТР-200 в основі має 

дилатометричний датчик температури побудований на принципі використання неоднаковості 

лінійного розширення двох деталей, виготовлених з різних матеріалів. Він складається з 

трубки 1, що виготовлена з латуні з великим коефіцієнтом лінійного розширення, а 

пластинчасті пружини 3, вміщені в трубку 1, - із сплаву інвар, розміри якого при зміні 

температури не змінюються. При нагріванні завдяки різним коефіцієнтам лінійного 

розширення латуні та інвару трубка 1 і зв'язана з нею вісь 2  переміщуються  відносно 

пружинної системи 5. Це приводить до зменшення зазора, що встановлюється залежно від 

потрібної температури середовища. Коли температура підніметься до заданої величини, зазор 

повністю вибирається, а дальше підвищення температури контрольованого середовища 

спричинює розтягування пружин і розмикання контактів електричного кола. Зниження 

температури приводить до скорочення трубки, яка за допомогою осі  2 звільняє пружини, і 

контакти знову замикаються. Температура спрацьовування реле (уставка) може регулюватися 
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попереднім затягуванням пружинної системи за допомогою регулювального гвинта 6. Межі 

регулю вання уставки від +25 до +200° С.  

   Під час наладки термореле доцільно зняти з корпусу і при  сторонньому нагріві 

перевірити уставку спрацювання. Спрацювання контакту можна перевірити за 

допомогою омметра чи пробника. Перевірку температури спрацювання можна здійснити 

за допомогою технічного термометра. 

 

 
 

Рисунок Л16.4. Температурне реле ТР-200: 1 - латунна трубка; 2 - вісь; 3 - пружини з 

інвару; 4 - контакти; 5 - корпус; 6 - гвинт регулювальний. 

 

В ручному режимі керування: необхідно ввімкнути автоматичний вимикач QF; 

рубильник QS; перемикач  SA1 (режим роботи) установити в відповідне положення; 

кнопкою SB2 подати напругу на електродвигун вентилятора. Перемикачем SA2 в 

положеннях "1/3", "2/3", "1" (на принциповій  електричній схемі  1, 2, 3)  задається 

відповідно робота однієї, двох і трьох секцій електронагрівників. Для відключення  

електронагрівників необхідно перевести перемикач   SA2   в положення "О". 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії електрокалориферної  установки. 

2 Вивчити роботу  принципової електричної схеми в ручному та автоматичному режимах 

керування.  

3 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи установки.  

4 Виконати випробування схеми автоматизації  в ручному та автоматичному режимах 

керування при необхідності провести наладку засобів автоматизації. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип дії електрокалориферних установок.                  

2     Робота принципової електричної схеми в "Автоматичному режимі" керування. 

2     Робота принципової електричної схеми в "Ручному режимі" керування. 

3    Як здійснюється автоматичне керування  кількістю працюючих секцій  

       електронагрівників? 

4    Яку функцію в схемі автоматизації виконує термореле SK1? 

5    Яким чином в схемі автоматизації забезпечується неможливість роботи  

       електронагрівників при вимкненому вентиляторі? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації принципової електричної схеми  

електрокалориферної установки   та   вказати результати випробувань.  
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ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №17 
 

ТЕМА: Дослідження схеми автоматизації холодильної установки ТХУ-14. 

  

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Вивчити будову і принцип роботи холодильної установки ТХУ-14 та 

навчитись виконувати наладку  і випробування засобів автоматизації. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Холодильна установка ТХУ-14, технічний 

термометр, комбінований прилад типу Ц, набір інструмента електромонтера. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Будову, принцип дії і схеми автоматизації холодильної установки, 

методику наладки та випробування засобів автоматизації. 

ПОВИНЕН УМІТИ: Налагоджувати та випробувати засоби автоматизації та схему 

автоматизації  холодильної  установки  в цілому.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
1 Огляд ящика керування, електрообладнання та засобів автоматики  установки необхідно 

виконувати при знятій напрузі. 

2 Перевірити занулення установки. 

3 Студентам дозволяється вмикати пусковий апарат  робочого місця (машини, установки) 

тільки після детального вивчення  її  і перевірки схеми викладачем. 

4 Включення робочого місця під напругу виконувати тільки з дозволу і під спостереженням 

викладача. 

5 При кожному вмиканні установки попереджувати членів ланки. 

6    Виключати пряме попадання води на установку. 

7    В    приміщенні    де    змонтована   установка забороняється користуватися вiдкритим  

      вогнем. 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Установка призначена для охолодження води, що використовується  в якостi 

промiжного холодоносiя в ємнісних i проточних охолоджувачах молока i одночасного 

нагрiву води для санiтарно-технологiчних потреб тваринницьких i молочно-товарних ферм. 

Установка може працювати в комплектi з резервуаром-охолоджуючем молока 

ємнiстю 25 м3 або проточним охолоджувачем молока з середньою iнтенсивнiстю молока 

0,11м/с (400л/год). 

Установка складається  з  холодильної машини, блока ємностей. Холодильна    

машина  скомпонована    з   безсальникового компресора, конденсатора водяного 

охолодження, кожухотрубного випарника, трьох  теплообмiнникiв, фiльтра-осушувача, 

пристроїв  автоматики  i  контролю. Блок ємностей об'єднує ємностi холодної і гарячої води, 

електронагрівач. Холодильна машина працює по схемi  одноступiнчатого  циклу. 

Холодоагент стискається компресором  КМ  до  тиску нагнітання і через 

теплообмiнники АТ2 i АТ3 подається в конденсатор  КХ, де охолоджуеться i конденсується, 

вiддаючи  тепло проточнiй водi. Iз конденсатора рiдкий агент поступае в регенеративний  

теплообмiнник АТ1, а потiм в фiльтр-осушувач ФО в якому  висушується i очищується вiд 

домiшок.Через мембранний  вентиль з електромагнiтним приводом ВНС подається на 

терморегулюючий  вентиль ТРВ. Проходячи   ТРВ   рiдкий   холодоагент   дроселюється  до 

вiдповiдного тиску і температури кипiння та надходить у  випарник. Там холодоагент кипить 

за рахунок поглинання тепла від холодоносія, охолоджуючи його при цьому. Пари 
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холодоагенту з випарника через регенеративний  теплообмiнник вiдсмоктуються 

компресором. Потiм цикл роботи повторюється. 

Холодна  вода - холодоносiй  виконує замкнений цикл  в системi охолодження 

молока, що включає в себе: випарник  В, ємність гарячої води Б, ємнісний чи проточний 

охолоджувач молока, циркуляційний насос. 

Тепла вода  на виходi  з конденсатора  росподiляється на два потоки. Частина  її                 

(до  водорегулюючого вентиля  ВНР) йде на теплообмiнники АТ2, АТ3 для подальшого 

нагрiву. Пiдiгрiв води в  теплообмiнниках  виконуэться за рахунок теплообмiну з гарячими 

парами холодоагенту. Через 10-15 хвилин пiсля вiмкнення машини теплообмінником АТ2, 

забезпечується нагрiв води до температури 40 ºС. Нагріта вода, проходячи теплообмінник 

АТ3, збирається в ємності Е. За цикл роботи холодильної машини (3,5 год) в ємності Е 

збирається  вода  в кількості 0,15м3 з температурою до 60 ºС. Iнша частина води пiсля 

конденсатора з температурою 25+5 ºС може бути використана для напування тварин та 

інших технологічних потреб. Таким чином холодильна машина на номiнальному режимi 

забезпечує нагрiв води в трьох заданих температурних рiвнях без включення 

електронагрiвачiв. При необхiдностi вiдбору гарячої води, ранiше закінчення циклу 

охолодження чи при непрацюючiй машинi, в установцi передбачений електронагрiвач ЕН.  

 

 

Технічна характеристика теплохолодильної установки ТХУ-14 

 

Холодовиробництво, кВт (ккал/год)                                                                    16,86 (14500)   

Тепловиробництво, кВт (ккал/год)                                                                        21,5 (18480) 

Температура холодоносія на виході з випарника, ºС                                                2±0,2 

Кількість церкулюємого холодоносія, м3/год                                                              6,0                            

Холодоагент                                                                                                                   R22   

Кількість заправляє мого холодоагенту, кг                                                                  11 

Кількість заправляє мого масла в холодильну машину, кг                                         3,5   

Тиск нагнітання, МПа (кгс/cм2)                                                                        1,4±0,02 (14±0,2) 

Температура кипіння холодоагенту, ºС                                                                  -10…+10 

Витрати нагріваємої  в апаратах води, м3/год: 

                    до 30 ºС                                                                                                        0,75 

                    до 40 ºС                                                                                                       0,166 

Кількість нагріваємої в ємності води 

за цикл охолодження  (3,5 год) до температури  60 ºС, м3                                         0,15 

Встановлена потужність теплохолодильної установки, кВт                                        14 

Маса заправленої установки, кг                                                                                      620 

 

Перелік елементів функціонально-технологічної схеми ТХУ-14: 

 

АТ 1 - теплообмiнник регенеративний; 

АТ 2 - теплообмiнник проточний; 

АТ 3 - теплообмiнник конвективний; 

Б - ємнiсть для холодноi води (холодоносія); 

ВН 1, ВН 2 - клапан запорний кутовий сильфоний; 

ВН 4 -ВН 7 – вентилі; 

ВНР - клапан регулюючий з сильфоним пневмоприводом; 

ВНС - вентиль мембранний з електромагнiтним приводом; 

ГО - пристрiй оглядовий; 

ЕН - електронагрівник; 

Є - ємнiсть гарячої води; 
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В - випарник; 

КХ - конденсатор;                                        

КМ - компресор;  

Н - насос; 

Р1, Р2 - мановакууметри; 

PS - реле тиску; 

ТС1 - регулятор температури; 

ТРВ - терморегулюючий вентиль; 

ФО – фільтр-осушник. 

 

 

 
 

  Рисунок Л17.1 Функціонально-технологічна  холодильної установки ТХУ-14  

 

 

Керування теплоохолоджувальною установкою ТХУ-14 здійснюється за допомогою 

щитів керування. Щит керування холодильною установкою знаходиться безпосередньо на 

холодильній машині а щит керування електронагрівниками розташований окремо. 

Принципова електрична управління холодильною машиною передбачає ручний та 

автоматичний режим керування.  Підготовка схеми до роботи виконується автоматичними 

вимикачами QF1, QF2.  

При автоматичному керуванні перемикачі SА1 "Управління", SА2 "Компресор", SА3 

"Насос" повиннi  знаходитись в положеннi "А". При цьому подаеться напруга в кола 

керування і загорається сигнальна лампа Н2 "Автоматичне керування". При  замкнених  
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контактах  регулятора  температури  SК2 (за умови, що температура молока вище 

встановленого значення) по колу   (1-7-10-11-12-13-14-16-17-N)  вмикаеться   котушка 

електромагнітного пускача   КМ2 насоса циркуляції холодоносія. Додатковим контактом 

КМ2 замкнеться коло (3-4) і при замкнених контактах регулятора температури SК1 (за 

умови,  що температура холодоносія на виході з випарника вище встановленого значення) 

попадає напруга в кола   (5-6) та вмикається котушка електромагнітного пускача КМ1 

компресора, електромагніт Y1 подачі рідкого холодоагенту  на випарник. Подальша робота 

електродвигуна компресора М1, та насоса М2 буде залежати від температури відповідно 

холодоносія та молока , що охолоджується. 

При спрацюваннi  датчика реле тиску  SР1 вмикаеться реле проміжне реле КV1, яке 

своїми контактами  розриває коло  (10-11)  вимикаючи котушку електромагнітного пускача 

КМ2, відповідно котушку  КМ1 а отже зупиняє машину. В колі (8-9) замикаючий контакт 

KV1 самоблокує реле, а в колі (1-20) замикаючий контакт KV1 ввімкне сигнальну лампу H4 

"Компресор несправний". При поверненні контактів реле тиску SP1 у вихідне положення 

машина не ввімкнеться. Для захисту електродвигунів компресора та насоса  від 

ненормальних режимів в схемі використано відповідно пристрій температурного захисту А1 

та теплове струмове реле FP. 

 При ручному режимі керування перемикач SА1 "Управління", повинен  знаходиться 

в положеннi "Р". При цьому подаеться напруга в кола керування і загорається сигнальна 

лампа Н1 "Ручне керування". Перемикач SА3 переводиться в положення "Р" і по колу (1-2-

14-16-17-N)  вмикається електромагнітний пускач КМ2 електродвигуна насоса. Про це 

свідчить сигнальна Н3. Перемикач  SА2 переводиться в положення "Р" і по колу (1-7-10-6) 

вмикається електромагнітний пускач КМ1 електродвигуна  компресора та електромагнітний 

клапан Y1 подачі холодоагенту на випарник. В ручному режимі  керування  також 

передбачається захист від ненормальних та аварійних режимів. Крім реле тиску SP1, 

пристрою температурного захисту А1, теплового струмового реле FP для захисту від 

коротких замикань в силових колах використовуються автоматичні вимикачі QF1,QF2  а в 

колах керування запобіжник  FU1. 

 
 

Рисунок Л17.2 Принципова електрична схема холодильної машини. 
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Принципова електрична схема керування електронагрівачами передбачає роботу в  

чотирьох режимах, які установлюються перемикачем SA4 згідно з таблицею Л17.1. 

Принципова  електрична  схема керування  електронагрiвачами  передбачає пiдтримання 

температури  води на виходi  40 ºС або  60 ºС при працюючiй  холодильній  машинi  та  

нагрiв  води до вказаних температур   при   аварiйно вимкненiй    машинi   або   при 

недостатньюму тепловому навантаженнi на випарник. 

 

Таблиця Л17.1  Робоче положення перемикача SA4 – щита керування  електронагрівачами 

 

 

Умови роботи 

 

Крайнє 

верхнє 

Середнє 

верхнє 

 

Нейтральне 

Середнє 

нижнє 

Крайнє 

нижнє 

Температура нагріву 

води,ºС 

40 40 - 60 60 

Режим роботи машини не працює працює працює працює не працює 

Робота нагрівників ЕК1-ЕК3 ЕК1 - ЕК1 ЕК1-ЕК3 

 
 

Рисунок Л17.3 Принципова електрична схема електронагрівача. 

 

Для   ввiмкнення  електронагрiвача   в  роботу   необхiдно ввімкнути автоматичний 

вимикач QF3  а перемикач  SА4  з   нейтрального  положення  встановити  на необхiдну 

температуру в залежностi вiд режиму роботи. Наприклад   для  отримання  температури води  

40 ºС  при працюючiй  машинi  перемикач  SА4  вiмкнути  в середнє верхнє  положення. При 

цьому подаеться напруга в коло  керування  (А1-1-2), вмикається сигнальна лампа Н5 і   

одночасно    по колу  (1-2-5) подається   напруга на котушку електромагнітного пускача КМ3 

– працюють електронагрівники ЕК. Керування роботою електронагрівачів виконується 

автоматично за допомогою терморегулятора А2. У вказаному режимі датчик RK2  до 

терморегулятора А2 збірка затискачів Х2 буде під'єднаний по колу  (10-6-4).  В режимі 

нагріву води до 60ºС  в коло під'єднання датчика RK2 вводиться додатковий резистор R. Про 

роботу електронагрівників  сигналізує сигнальна лампа Н6. Для захисту від коротких 
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замикань в силових колах установлено автоматичний вимикач QF3, а в колах керування 

запобіжник FU2. 

 

 

Таблиця Л17.2. Перелік елементів принципової електричної схеми ТХУ-14. 
 

    Поз. 

позначення 

 

Найменування 

 

Кіл 

 

Примітки 

А1 Термореле захисту електродвигунiв ТРЭ-2            1  
А2 Регулятор температури ТЭ3ПЗ  1 0…+100 ºС 
ЕК1 ТЕН-78А13/1,25р220УХЛ4, R30  1  
ЕК2,ЕК3 ТЕН-85А13/2р220 УХЛ4, R30 2  
FP Теплове струмове реле РТБ-0, 4А,         1  
FU1-FU2    Запобіжник ДВП8-1 2  
Н1-Н6 Світлосигнальна арматура АСЛ-11У2 6  
KM1 Електромагнітний  пускач ПМЕ – 211У3Б 1  
KM2-КМ4 Електромагнітний  пускач ПМЕ – 041МБУХЛ3 3  
М1 Електродвигун 4АВР112В4БФ 1  
М2 Електродвигун 4А80А2 1  
QF1 Автоматичний вимикач АЕ2033-200-00У3-Б 1 Інр= 25А 
QF2 Автоматичний вимикач АЕ2033-200-00У3-Б 1 Інр= 4А 
QF2 Автоматичний вимикач АЕ2033-200-00У3-Б 1 Інр= 10А 
SA1, SA2 Перемикач ПЕ172УХЛ3 2  
SA3 Перемикач ПЕ171УХЛ3 1  
SA4 Перемикач ПГК-5П4Н-15-А 1  
SK1 Регулятор температури Т419-М1-02А1 1 -25...+25 ºС 
SK2 Регулятор температури   1 не комплектується 

SP1 Реле тиску Д220-11 1  
Y1 Вентиль мембранний з електромагнітним 1  
 приводом   

 

Методика налагодження режимів роботи. В ручному режимі керування 

холодильною машиною необхідно: ввімкнути автоматичні вимикачі QF1, QF2; перемикач 

SА1 "Управління" необхідно установити в положення "Р". Ввімкнення насоса М2 та 

компресора М1 здійснюється установкою перемикачів SА3 "Насос", SА2 "Компресор" в 

положення "Р". 

В автоматичному режимі керування холодильною машиною необхідно: ввімкнути 

автоматичні вимикачі QF1, QF2; перемикачі SА1 "Управління", SА2 "Компресор", SА3 

"Насос" повиннi  знаходитись в положеннi "А". При цьому керування електродвигуном 

насоса буде здійснюватися по температурі молока за допомогою терморегулятора SК2 а 

керування електродвигуном компресора М1 та електромагнітного клапана Y1 по температурі 

холодоносія на виході з випарника за допомогою регулятора температури SK1. 

При наладці установки необхідно перевірити уставки спрацювання регуляторів  температури 

SK1, SK2, реле тиску SP1, теплового струмового реле FP та справність автоматичних 

вимикачів QF1, QF2, термореле захисту електродвигуна компресора А1. 

 Регулятор температури (типу Т419-М1-02А1 з термоперетворювачем опору  типу 

ТСМ) має діапазон регулювання температури -25...+25ºС.  За допомогою терморегулятора 

SK1 регулються температура холодоносія на виході з випарника. Вона повинна 

підтримуватися 2 ± 0,2 ºС. Уставка значення температури встановлюється регулятором 

діапазона 1  (рисунок Л17.4), регулятором 2 встановлюється диференціал спрацювання – 

різниця між темпреатурою включення та вимкнення. 
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Рисунок Л17.4. Передня панель регулятора температури Т419-М1-02А1: 1 – регулятор 

діапазона; 2 – регулятор диференціала. 

 

Терморегулятор SK2 не комплектується разом з холодильною установкою. Він 

повинен задовольняти вимогам схеми і забезпечувати підтримання температури молока в 

+8...+10 ºС. 

Реле тиску SP1 (типу Д220-11) має дiапазон уставок спрацювання для датчика 

низького тиску 0,03...0,4 МПа, для датчика високо тиску 0,7...1,9 МПа та  диференціал для 

датчика низького тису 0,04 ...0,2 МПа, для датчика високого тиску  не бiльше 0,2 МПа. 

Регулювання уставок  спрацювання реле тиску (рисунок Л17.5) виконується гвинтами 

3 – 5. Уставка спрацювання низького тиску 0,250,02 МПа. Уставка спацювання високого 

тиску 1,60,8 МПа. 

 
Рисунок Л17.5. Реле тиску Д220-11: 1 – патрубок високого тиску; 2 – шкала регулювання 

високого тиску; 3 – регулювальний гвинт диференціала; 4, 5 – регулювальний гвинт 

діапазона; 6 – шкала регулювання низького тиску;  7 – патрубок низького тиску.  
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Для забезпечення роботи електроводонагрівача необхідно ввімкнути автоматичний 

вимикач QF3 а перемикачем SA4 задати температуру нагріву води в залежності від режиму 

роботи холодильної машини. На шкалі діапазона регулятора температури А2 типу ТЭ3ПЗ  

необхідно установити уставку спрацювання 40 ºС. 

Контроль температури в відповідних точках на теплохолодильній установці 

здійснюється за допомогою термометрів. 

 

 
Рисунок Л17.6. Передня панель регулятора температури ТЭ3ПЗ: 1 – регулятор 

діапазона; 2 – регулятор диференціала. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1 Ознайомитися з будовою та принципом дії  теплохолодильної установки ТХУ-14. 

2 Вивчити роботу  принципової електричної схеми холодильної машини та 

електронагрівачів.  

3 Ознайомитися   з  методикою  наладки режимів роботи установки.  

4 Виконати випробування схеми автоматизації  в ручному та автоматичному режимах 

керування при необхідності провести наладку засобів автоматизації. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

1     Призначення, будова та принцип дії теплохолодильної установки ТХУ-14.                  

2     Робота принципової електричної схеми холодильної машини в "Автоматичному  

       режимі" керування. 

3     Робота принципової електричної схеми холодильної машини в "Ручному режимі"  

       керування. 

4     Робота принципової електричної схеми електроводонагрівача. 

5    Яку функцію в схемі автоматизації виконує терморегулятор SK1? 

6    Яку функцію в схемі автоматизації виконує терморегулятор SK2? 

7    Які види захисту від ненормальних та аварійних режимів передбачає принципова  

      електрична схема холодильної машини та чим вони забезпечуються? 

 

ВИСНОВКИ. Дати характеристику засобів автоматизації теплохолодильної установки  

ТХУ-14   та   вказати результати випробувань.  
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