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Загальні   питання   курсового   проєктування 

 
 Курсове проєктування – заключний етап вивчення дисципліни. 

Його метою є систематизація, закріплення і розширення теоретичних 

знань студентів та розвиток їхніх практичних навичок  у розв’язанні 

конкретних завдань електрифікації та автоматизації 

сільськогосподарського виробництва, прищепленню їм навичок 

самостійної роботи  з навчальною, довідниковою літературою. 

 Об’єкти курсового проектування повинні бути реальними, тобто 

такими, що є у господарствах  і потребують автоматизації.  Вибір 

об’єктів курсового проєктування пов’язується з роботою студентів на 

виробничій практиці. 

 Курсовий проєкт повинен складатися з пояснювальної записки 

на 20...25 сторінок рукописного тексту та одного-двох аркушів 

графічних матеріалів. 

 

 Зміст пояснювальної записки: 

      ВСТУП 

1 Технологічна характеристика об’єкта автоматизації 

2 Розробка функціонально-технологічної схеми автоматизації 

3  Розробка принципової електричної схеми 

4  Розрахунок і вибір технічних засобів 

5  Розробка  щита  керування 

6  Визначення  показників надійності 

  ВИСНОВКИ   

Оформлення курсових проєктів 

 
 Всі текстові  матеріали курсового проєкту оформляють у 

вигляді однієї пояснювальної записки,  яка складається із титульного 

листа, завдання на курсове проєктування, змісту,  розрахункової  

частини з пояснювальним текстом, допоміжних ілюстративних 

матеріалів, списку використаних  при розробці  проєкту джерел. 

Пояснювальну записку необхідно виконувати на аркушах 

паперу формату  А4  (210  297 мм).  Зразок титульних листів курсового 

проєкту зображено на рисунках 1.1 і 1.2. 

 Текст проєкту обмежується рамкою. Відстань сторін рамки від 
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країв аркуша має дорівнювати:  ліворуч (з боку підшивки)  -  20мм,  

праворуч, зверху і унизу по 5мм. Відстань від рамки до тексту повинна 

бути не менше:  ліворуч - 5мм,  праворуч -5мм,  зверху і унизу по 20мм.   

Третя сторінка  пояснювальної записки (ЗМІСТ) оформляється 

основним написом  (рисунок 1.3 ),  який розміщують унизу. Для 

наступних листів пояснювальної записки застосовується форма 

основного напису вказана на рисунку 1.4. 

 Матеріали поянювальної записки необхідно розміщувати в 

послідовності, прийнятій при розробці проєкту. Заголовки розділів слід 

писати з нового аркуша,  більшими літерами.   Відстань від заголовка до 

наступного тексту -15мм. 

 Технічні розрахунки слід виконувати у Міжнародній системі 

одиниць виміру (СІ).  Кожну математичну формулу необхідно спочатку  

записати у літерному виразі,  розшифрувати значення кожної літери і 

вказати розмірності величин,  що у неї входять.  Якщо в проєкті є кілька 

розрахунків, які виконуються за однією методикою,  то в пояснювальній 

записці необхідно наводити повністю тільки один з них. Результати 

однотипних розрахунків зводяться в таблицю. 

 Всі допоміжні графічні ілюстраційні матеріали  (рисунки,  фото 

тощо) та таблиці повинні мати надписи і  нумерацію. У відповідних 

місцях тексту виконуються посилання на них. 

 Список використаних джерел складають за алфавітом,  

вказуючи прізвище та ініціали автора,  точну назву книги,  місце 

видання,  видавництво, рік видання і кількість сторінок. 

 Графічну частину проєкту виконують на ватманському папері 

формату А1. При виконанні креслень застосовують масштаби:  1 : 2;               

1 : 2,5;   1 : 4;  1 : 5;   1: 10;   1 : 15;   1 : 20;   1 : 25;   1 : 40 ;  1 : 50;                 

1 : 75;  1 : 100;  1 : 200;  1 : 400;  1 : 500; 1 : 800; 1 : 1000. У  випадку 

необхідності використовують масштаби 1 : 100n,  де n - ціле число. 

 У відповідності з ГОСТ 2. 701 – 2008 ЕСКД шифри електричних 

схем складаються з літери Э (електрична),  визначаючої вид схеми і 

цифри,  яка визначає   тип   схеми: 1 - структурна,    2 - функціональна,                                       

3 - принципова, 4 - з’єднань,  5 -  підключень, 6 - загальна,                              

7 - розташування. 

 В нижньому правому куті креслення розміщують основний 

напис установленої форми (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 - Основний напис для креслень і схем.  
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ВСТУП 

 

 У вступі необхідно коротко розповісти  про основні завдання в   

галузі електрифікації  та  автоматизації    сільськогосподарського  

виробництва.  При   цьому   основну  увагу  слід звернути на ту галузь 

сільськогосподарського виробництва, до якої належить об’єкт курсового 

проєктування.   Слід    також    вказати,  який основний напрямок 

розгляду питань курсового проєктування. 

 

 

 

1 Технологічна характеристика об’єкта автоматизації 

 

1.1  Склад і робота обладнання 

 
В даному питанні необхідно  вказати призначення агрегату, 

обладнання, його складові, принцип дії. При розгляді даного питання 

доцільно навести технологічну схему об’єкта чи його зовнішній вигляд. 

Також необхідно вказати технічну  характеристику об’єкта і 

характеристику електродвигунів (ТЕНів) тощо. Технічна характерисика 

електродвигунів обладнання зводиться в таблицю 1.1.  

 

Таблиця 1.1  - Характеристика  електродвигунів 

 

П
о

з.
 

п
о

зн
ач

ен
н

я
 

 

 

Тип 

 

 

 

Н
о

м
ін

ал
ь
н

а 
 

п
о

ту
ж

н
іс

ть
, 

к
В

т  
Н

о
м

ін
ал

ь
н

а 
си

л
а 

 

ст
р

у
м

у
  

п
р

и
  

н
ап

р
у

зі
  

3
8

0
В

, 
А

 

Ч
ас

то
та

 

о
б

ер
та

н
н

я
, 

о
б

/х
в
 

К
. 

к
. 

д
. 

, 
 

 

cо
s 


 

К
р

ат
н

іс
ть

 п
у

ск
о

в
о

го
  

ст
р

у
м

у
 

k
i  

П
р

и
м

іт
к
и

 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 



 10 

1.2  Технологічний процес як об’єкт автоматизації 

В даному питанні необхідно вказати мету і доцільність 

автоматизації об’єкту та охарактеризувати ті види автоматизації, що 

будуть впровадженні для управлінння установкою, агрегатом. 

У сільському господарстві застосовуються системи 

автоматичного контролю, сигналізації, захисту, керування. 

Cистеми автоматичного контролю мають вимірювальний 

перетворювач, при необхідності підсилювач, показуючий або самописний 

прилад. Вони можуть автоматично контролювати температуру і  вологість у 

виробничих приміщеннях, запиленість та загазованість повітря, температуру 

води у водонагрівниках  та сушильного агента у сушилках, рівень води в баках 

водокачок, тиск у котлах пароутворювачів, вакуумний тиск у вакуумпроводах 

доїльних установок, рівень сипучих продуктів у бункерах та ін. 

 Системи автоматичної сигналізації є різновидністю системи 

контролю. Сигналізація буває контрольною, попереджувальною, 

аварійною. Контрольна сигналізація необхідна для повідомлення про 

пуск машин, потокових ліній, зміни, які відбуваються в технологічному 

процесі. Найчастіше засобами цієї  сигналізації є лампи різного кольору. 

Попереджувальна сигналізація повідомляє про небезпечні зміни режиму 

роботи машин, агрегату. Вона може подаватися лампами червоного 

кольору, дзвінками, зумером, сиреною. Аварійна сигналізація сповіщає 

про самовільну зупинку машини, потокової лінії, небезпеку виникнення 

пожежі, вибуху. Переривчасті звуки сирени, яскраві спалахи привернуть 

увагу персоналу і зобов’яжуть його вжити заходів щодо попередження 

аварії. 

 Автоматичний захист забезпечує захист машин і установок 

від пошкоджень та аварійних режимів. До аварійних режимів належать 

перевантаження та короткі замикання мережі, електродвигунів, пробій 

на корпус,   нагрівання    обмоток, елементів до недопустимої 

температури та ін. 

 Автоматичне керування є ще однією складовою автоматики. У 

сільському господарстві найчастіше використовують програмне 

управління і автоматичне регулювання. Програмні системи - це 

автоматична система, призначена для зміни стану об’єкта відповідно до 

заданої програми, яка залежить від часу. До програмних систем  

належать автоматичні системи  роздавання кормів,    видалення    гною,   

посліду,  повертання лотків в інкубаторах та ін.  

 Системи автоматичного регулювання підтримують регульовану 

величину на заданому рівні або в заданих межах. Це автоматичні 
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системи підтримання рівня води у баках водокачок, температури  води у 

водонагрівниках та ін. 

 Визначившись з видом автоматизації, який необхідно 

забезпечити для даного технологічного процесу, визначаються 

властивості об’єкта автоматизації  та  алгоритм  керування. 

Відомо, що властивості об’єкта автоматизації впливають на 

вибір засобів автоматики  та алгоритм керування. Ось чому дослідження 

технологічного процесу як об’єкта керування – послідовний крок в 

розробці системи автоматизації.  

 Для  сільськогосподарських  об’єктів  регулювання  на процес 

управління  впливають  такі властивості: ємність; коефіцієнт ємності; 

самовирівнювання; час і швидкість розгону для статичних об’єктів 

регулювання; постійна часу; запізнення; коефіцієнт передачі або 

підсилення. Ці властивості найчастіше визначаються передаточними 

функціями, які включають передаточні коефіцієнти і постійні часу. 

 Щоб  одержати передаточні функції, використовують 

аналітичний та дослідницький методи. Аналітичний дешевий, але його 

використовують там, де потрібна невисока точність, а дослідницький 

володіє високою точністю, але вимагає суттєвих затрат.  

 При проектуванні можна використовувати математичні моделі 

об’єктів приведені в спеціальній літературі, наприклад: 

И. Ф. Бородин, Н.М. Недилько “Автоматизация 

технологических процессов”/1986г/ – шахтна та барабанна 

зерносушарки, блочна теплиця, овочесховище; 

І. І. Мартиненко“Довідник по автоматизації сільського-

сподарського виробництва”/1985р/ - установка активного вентилювання 

зерна, картоплесховище, інкубатор, теплиця, тваринницьке приміщення; 

И. И. Мартыненко и др. “Автоматика и автоматизация 

производственных процессов” /1985г/ - водонасосна установка, 

вентиляція корівника на   400  голів молодняку ВРХ, свинарника-

відгодівельника, пташника на 10 000 голів, теплогенератор, первинна 

обробка молока; 

И. И. Мартыненко, В.Ф. Лысенко “Проектирование систем 

автоматики”/1990г./ - резервуар водонасосної установки, пташник, криві 

розгону теплообмінного пристрою; 

А. О. Грундулис  “Защита электродвигателей в сельском 

хозяйстве” /1982г./ - характеристика нагріву статорної обмотки 

електродвигуна при Кп=2. Ця характеристика потрібна при розробці 

автоматичного захисту електродвигунів. 

 На основі моделі об’єкта автоматизації визначають параметри 
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об’єкта, зокрема співвідношення між сталою часу То і часом 

запізнювання о, які обумовлюють вибір певного закону регулювання; 

 

0< о / То <0,2  -  позиційний      закон   регулювання, тобто    

                             позиційний   (релейний) регулятор; 

 0,2< о / То <1  -  неперервний     закон   регулювання, тобто                                            

                                            неперервний   регулятор; 

о  / То >1          -   імпульсний    регулятор.  

 

  П-регулятори  доцільно використовувати в об’єктах з невеликим 

запізнюванням і зміною навантаження, а також в системах, де 

допускається статична похибка. П-регулятори не рекомендуються при 

коливальному навантаженні. 

 І-регулятори використовують для об’єктів із значним 

самовирівнюванням і невеликим запізнюванням, а також при малих і 

великих ємностях об’єкта і при повільно змінюючомуся навантаженні. 

 ПІ-регулятори використовуються в об’єктах з будь-якою 

ємністю, з великим запізнюванням, також при великих і повільних 

змінах навантаження. 

 ПІД- регулятори використовують в об’єктах з будь-якими 

ємностями, при малій статичній похибці регулювання і при суттєвих 

запізнюваннях в об’єкті. 

 Імпульсні регулятори краще всього застосовувати  в об’єктах 

без великого запізнювання, при середніх ємностях об’єкта, де 

навантаження постійне чи мало змінюється. 

 Двопозиційні регулятори рекомендується використовувати в 

об’єктах з великою ємністю, без великого запізнювання при постійному 

чи мало змінюючомуся навантаженні. 

 Якщо відомості про динамічні властивості об'єкта недостатні чи 

відсутні зовсім, вибір регуляторів проводиться по аналогії з діючими 

САУ. 

 

 Приклад 1 

Вентиляційна установка, як об’єкт автоматизації мікроклімату в 

тваринницькому приміщенні на 336 голів молодняку  великої рогатої 

худоби, вимагає впровадження таких видів автоматизації: автоматичне 

керування, захист і контроль. До розробки в курсовому проєкті 

пропонується впровадити: автоматичне управління вентиляційною 

установкою по температурі повітря в тваринницькому приміщенні, 

захист силових кіл та кіл керування від ненормальних і аварійних 
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режимів, світлову сигналізацію про режими роботи   обладнання. 

 Як об’єкт управління, система вентиляції тваринницького 

приміщення  матиме структурну схему показану на рисунку 1.6. 

Керуєма величина об’єкта п – температура повітря в приміщенні, а 

вхідна величина Gп – кількість подаваємого повітря. На керуємий об’єкт 

діють з -  зміни температури зовнішнього середовища, Gтв – зміни 

тепловиділень тварин і інші збурення. 

 

                             
                                                    
Рисунок 1.6- Структурна схема системи вентиляції тваринницького 

приміщення.  

 

Передаточну    функцію  тваринницького приміщення, згідно 

посібника 1, в першому наближенні можна представити у вигляді 
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де kп– коефіцієнт передачі; 

Тп –  постійна   часу приміщення; 

п – час запізнювання. 

 Значення коефіцієнтів передаточної функції для усереднених 

приміщень приймаємо з таблиці 4.2 1. 

 Визначаємо характер дії регулятора 

о / То= 20 / 200 = 0,1 

 

Згідно з визначеним співвідношенням рекомендується 

застосовувати релейний регулятор.  

 

 

 

 

 

      з            Gтв 

   Gп       п  
    ОА 



 14 

2 Розробка функціонально-технологічної схеми 

автоматизації 

 

 Функціонально-технологічні схеми - основний технічний 

документ, який показує функціональну блочну структуру окремих вузлів 

автоматичного контролю, керування та регулювання технологічного 

процесу,  оснащення об’єкту керування приладами і засобами 

автоматизації. 

 В загальному випадку на них показують: технологічне 

обладнання,  яке зображують з урахуванням дійсної  конфігурації;  

контрольно - вимірювальні прилади, засоби автоматизації та зв’язки між 

ними, трубопроводи.  Умовні графічні та літерні позначення на 

функціональних схемах автоматизації виконуються згідно з                                  

ГОСТ 21.404 - 85. Умовні   позначення   трубопроводів  для  рідин  і  

газів вказані в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1  -   Умовні позначення трубопроводів для рідин і газів    

                                                         

Середовище, що              

передається 

        Умовне позначення 

                  на схемах                        

        Колір на  

       мнемосхемах 

Вода 1 Зелений 

Пар                                                                         2 Рожевий 

Повітря  3 Блакитний 

Азот    4 Темно – жовтий 

Кисень 5 Синій 

Аміак 11 Сірий 

Кислота 12 Оливковий 

Луги 13 Сіро – коричневий 

Масло 14 Коричневий 

Рідке паливо 15 Жовтий 

Протипожежний 

трубопровід  

26 Червоний 

Трубопровід 

під розрідженням 

27 Світло - сірий 
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Умовні позначення засобів автоматизації на 

функціональних схемах. 

                                                                                                         
Первинний вимірювальний перетворювач 

(датчик); прилад,  встановлений безпосередньо 

на технологічному обладнанні 

                                                                                                                            

                

 

 

Те ж, але стоять в щиту керування                                                                           

 

                                                                                                                                                       

 

 

Виконавчі механізми:                                                                                     

 

 

               закриває  регулюючий  орган  

               у випадку припинення подачі 

               енергії або сигналу управління 

 

               відкриває регулюючий орган 

               у випадку припинення подачі 

               енергії або сигналу управління 

 

               залишає регулюючий орган у  

               незмінному стані   у   випадку 

               припинення подачі енергії або  

               сигналу управління 

 

   з додатковим ручним приводом 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          

                                                                                                                  

Регулюючий орган                                                                                                                                  

 

 

 

 

10 

10 

 5  5 

   н 

   3 

   7 
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По виду вимірювальної величини і функціональному 

призначенню прилади розрізняють за допомогою системи літерних 

позначень, які вписуються в середині умовного графічного позначення. 

Для цього використовують літери латинського алфавіту (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 - Літерні позначення на функціональних схемах 

автоматизації  

 

 
П

о
зн

ач
ен

н
я
 

        Вимірювальна 

              величина 

      Функції,   що  виконує прилад 

Основне 

значення 

першої 
літери  
 

Додаткове 

значення, 
яке уточняє           

першу літеру 

Відображен-

ня 
інформації 

Формування 

вихідного 
сигналу 

Додаткові 

значення 

 

      А                   _          _ Сигналізація          _          _ 

      В         _            _          _         _         _ 

      C         _         _          _    Регулюван-
ня, керуван-

ня 

        _ 

       D Густина Різниця, 
перепад 

        _         _         _ 

       E Будь-яка 

електрична 
величина 

        _          _         _          _   

       F Витрати Відношення, 

доля, 
дріб 

        _         _         _  

      G Розмір, по-

ложення, пе-
реміщення 

        _         _         _          _ 

      H Ручна дія         _         _         _  Верхнє 

значення 
вимірю- 

вальної 

величини 
       І 

       

        _         _ Покази         _          _ 

       J                    _ Автоматич-

не переми-
кання            

        _          _         _ 

      K Час, часова 

програма 
        _         _            _         _     
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Продовження таблиці 2.2 

 

 П
о

зн
ач

ен
н

я
 

        Вимірювальна 

              величина 

      Функції,   що  виконує прилад 

Основне 
значення 

першої 

літери  
 

Додаткове 
значення, 

яке уточняє           

першу літеру 

Відображен-
ня 

інформації 

Формування 
вихідного 

сигналу 

Додаткові 
значення 

 

      L Рівень         _         _          _    Нижнє 

значення  

вимірюва-
ної величини 

      M Вологість         _          _               _             _ 

      N         _          _          _           _          _ 

      O         _            _           _          _          _ 

       P Тиск, вакуум         _           _           _          _ 

      Q Якість, 

концентра-

ція, склад    

        _             _          _  Інтегруван-

ня, додаван-

ня за часом 

       R  Радіоактив-

ність 
        _ Реєстрація         _         _ 

       S Швидкість, 

частота 
        _         _ Вмикання, 

вимикання, 

перемикання 

        _ 

       T Температура         _ Передача 
інформації 

на відстань 

        _          _    

      U Декілька 
різних 

величин 

        _          _         _         _ 

      V В’язкість         _          _          _           _ 

      W Маса         _          _            _         _ 

      X         _         _            _          _           _  

      Y           _         _          _           _         _  

      Z         _         _           _            _         _ 
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              Літерне позначення приладів автоматизації виконується згідно зі 

схемою (рисунок 2.1). 

 

     

 

                            

                                                                                       

                                                                                                               

                                       

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                         

  

             

    

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Принцип побудування умовного літерного позначення на 

функціональних схемах. 

 

 Схеми автоматизації можуть виконуватись як спрощено, так і 

розгорнуто. У першому випадку не показують первинних 

перетворювачів, а також усю допоміжну апаратуру. Прилади і засоби 

автоматизації, що виконують складні   функції і виконані у вигляді 

окремих блоків, показують одним умовним  графічним позначенням. 

Розгорнутий спосіб використовують у тих випадках,  коли необхідно 

конкретизувати функцію кожного приладу і засобу автоматизації, що 

входять до єдиного вимірювального, регулюючого або управляючого 

комплекту. 

 Схеми автоматизації можуть виконуватись як з умовним 

зображенням щитів або пультів управління, так і без них. У першому 

випадку побудова   схем дещо ускладнена, але вони більш наочні, у 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювальна 

величина 
Тиск 

Перепад тиску 
Додаткова  ознака 

вимірювальної величини 

Показ 

Реєстрація 

Регулювання 

Функції, що  

виконуються 

приладом 

 РDI RС 

C 
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другому випадку - навпаки, спрощується підготовка схем, але наочність 

погіршується. 

 Якщо  схеми автоматизації складні, то лінії зв’язку допускається 

розривати. При цьому обидва кінці  лінії у місцях розриву нумерують 

однією і тією ж арабською цифрою. Для нижнього ряду номери повинні 

йти в порядку зростання зліва направо; для верхнього ряду подібна 

умова не  є обов’язковою. 

 Позиційне позначення приладів та засобів автоматизації 

розміщують у нижній частині умовного графічного позначення. Цифра в 

позиційному позначенні вказує на номер комплекту,  а мала літера - 

місце даного приладу в певному комплекті обладнання. 

 

 

               Приклад 2 

 

 Розробка функціональної схеми автоматизації системи 

автоматичного    управління    вентиляцією в приміщенні молодняку  

ВРХ  на   336 голів.  

 При використанні системи припливної вентиляції приміщення   

функціонально - технологічна схема (рисунок 2.2)  складається  з:                     

1 - вентилятор;     2 – розподільчий повітропровід;   3 -  приміщення. 

Схема передбачає  керування   виконавчим   механізмом    вентилятора 

(електродвигуном)  в автоматичному та ручному режимах, які задаються 

перемикачем режимів НS. В автоматичному режимі  керування  

здійснюється терморегулятором ТС в залежності від температури 

повітря в приміщенні, яка контролюється датчиком температури ТЕ.  В 

ручному режимі керування здійснюється за допомогою апарата ручного 

керування  Н  та безпосередньо пускової апаратури  NS.  
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Рисунок 2.2 - Функціонально - технологічна схема системи вентиляції 

приміщення: 1 - вентилятор; 2 - розподільчий повітропровід; 3 – 

приміщення. 
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3  Розробка принципової  електричної схеми 

 

Принципові електричні схеми є найбільш повними 

електричними схемами виробу, на яких зображено всі електричні 

елементи, що необхідні для здійснення і контролю в виробах 

електричних процесів, зв'язки між цими елементами. 

При виконанні принципових електричних схем керуються в 

першу чергу такими нормативними документами: ГОСТ 2.701-2008 

"Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению";   

ГОСТ 2. 702 - 2013 "Правила выполнения электрических схем". 

У загальному випадку принципові електричні схеми 

складаються з умовних позначень елементів і зв'язків між ними; 

пояснюючих написів; окремих елементів даної схеми, що 

використовуються в інших схемах, а також елементів з інших схем; 

діаграми перемикань контактів багатопозиційних пристроїв; 

переліку пристроїв, засобів автоматизації та апаратури, що 

використовується в даній схемі; переліку креслень, що належать до 

даної схеми, загальних пояснень та приміток. 

Електричні елементи і пристрої на схемах зображують в 

вигляді умовних графічних позначень, що установлені стандартами 

ЄСКД. Перелік часто використовуємих умовних графічних 

позначень елементів та їх розміри наведено в таблиці 3.1. При виборі 

розмірів умовних графічних позначень необхідно враховувати 

об'єм і складність проектуємих виробів, забезпечувати 

компактність, наочність схем та зручність у використанні. При 

виконані схем на великих форматах допускається умовні графічні 

позначення пропорційно збільшувати порівняно з наведеними в 

стандартах, з метою підвищення компактності схеми - пропорційно 

зменшувати. 

Графічні позначення необхідно виконувати лініями тієї ж 

товщини, що і лінії зв'язку, товщину яких вибирають в межах від 

0,2 до 1,0 мм. 

Розміщення умовних графічних позначень на схемах 

повинно забезпечувати найбільш простий рисунок з мінімальною 

кількістю пересікань ліній електричного зв'язку. Рекомендується 

зображувати умовні графічні позначення в положенні, що вказано в 

стандартах, чи повернутим на кут 90°. Для більш наглядного 

зображення окремих ланцюгів допускається повертати умовні 

графічні позначення на кути кратні 45°. Якщо повороти чи 

дзеркальні зображення умовних графічних позначень призводять до 
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спотворення (наприклад, позначення контактів), то такі позначення 

виконують в положеннях, що наведенні в стандартах. 

Усі апарати (реле, контакти, кнопки та ключі управління, 
автоматичні вимикачі, перемикачі ланцюгів тощо) на 
електричних схемах необхідно зображувати у вимкненому 

положенні, тобто при відсутності напруги в усіх ланцюгах схеми та 
зовнішніх механічних діях на апарати. 

Контакти реле, контакторів, кнопкових перемикачів 
показують таким чином, щоб сила, необхідна для спрацювання, діяла 
на рухомий контакт зверху вниз при горизонтальному зображенні 
ланцюгів схеми та зліва направо - при вертикальному. 

Для доповнення умовного графічного позначення 
елементів на принципових електричних схемах за ГОСТ 2. 710-81 
застосовують літерно-цифрові позначення, перелік яких вказано в 
таблиці 3.2. Виконують літерно-цифрові позначення таким чином: 
при горизонтальному зображенні ланцюгів схеми - над графічним 
зображенням елементів; при вертикальному зображенні - 

справа від графічних зображень апаратів і їх елементів. 
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Таблиця 3. 1- Графічне позначення  на принципових електричних схемах 

 

 

Умовне графічне позначення 

 

 

Елементи 

     
         а)              б)               в)  

Конденсатор: 

а) постійної ємності; 

б) змінної ємності; 

в) електролітичний 

         

 
      а)             б)           в)            г) 

Джерела світла: 

а) лампи розжарювання; 

б) газорозрядна лампа низького 

тиску з двома виводами; 

в) газорозрядна лампа низького 

тиску з чотирма виводами; 

г) газорозрядна лампа високого 

тиску  

 

Запобіжник 

       
          а)                 б)               в)      

а) електродзвоник 

б) електросирена 

в) електрогудок 

                  

Котушка електромагніта, реле, 

контактора, електромагнітного 

пускача 

 

 

 R 4 

4 

1
0
 

1
,5

8
 

10 

+ 

 6-8 

10 

1
9
 

  12 

6
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Продовження таблиці 3.1 

 

 

Умовне графічне позначення 

 

 

Елементи 

                   

Сприймаючий   пристрій 

теплового струмового реле 

 
      а)             б)                в)     

Контакти комутаційних апаратів: 

а) замикаючий; 

б) розмикаючий; 

в) перемикаючий 

 

Символи, що класифікують 

функції комутаційних пристроїв: 

а) контактора; 

б) вимикача; 

в) роз’єднувача; 

г) вимикача-роз’єднувача; 

д) шляхового вимикача; 

е) автоматичного спрацювання; 

ж) самоповернення; 

з) відсутність самоповернення; 

и) дугогасіння 

                      

Розмикаючий    контакт 

теплового струмового реле 

 

 

 

 

 

1
,5

  
3

  

3  6  
6

  

 30  

6
  

 30 

5 
6

  

 30 

5 

6 

 а)        б)          в)         г)         д)      

      е)         ж)         з)         и)  

3
  

4
  

7  3 
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Продовження таблиці 3.1 

 

 

Умовне графічне позначення 

 

 

Елементи 

        
                 а)        б)       в)         г)  

Контакт реле часу: 

а) замикаючий з витримкою в 

часі на замикання; 

б) розмикаючий з витримкою в 

часі на розмикання; 

в) замикаючий з витримкою в 

часі на розмикання; 

г) розмикаючий з витримкою в 

часі на замикання; 

           
                     а)               б) 

Котушка індуктивності: 

а) без магнітопровода; 

б) з магнітопроводом 

 
            а)                        б) 

а) електромашиний привід; 

б) електромашина змінного 

струму 

         

Прилад 

      
                 а)                     б) 

Автоматичний вимикач: 

а) однополюсний; 

б) триполюсний 

 

 

 10  10 

 20 

7 

R2,5 

R
1

,5
-4

 

 1
0
 

 10  10 

2
  

1,5  
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Продовження таблиці 3.1 

 

 

Умовне графічне позначення 

 

 

Елементи 

 
           а)                б)                 в)  

Резистор: 

а) постійний; 

б) змінний; 

 в) терморезистор 

           
     

Вимикач кнопковий 

           
 

Вимикач шляховий 

            
                 а)                       б)  

Трансформатор: 

а) спрощений однолінійний 

спосіб зображення; 

б) розгорнутий спосіб 

зображення 

               

Діод 

 

 

 10  

R
1

,5
-4

 
6

  

 8  

 2  

 4
 

 10 

 t 

6
  

 30  

6
  

 8  

 2  

 60  

 4-5  

5
-6

 



 27 

Продовження таблиці 3.1 

 

 

Умовне графічне позначення 

 

 

Елементи 

 

Стабілітрон 

                 

Тиристор з управлінням по 

катоду 

 
               а)                          б)   

Біполярний транзистор: 

а) р-п-р типу; 

б) п-р-п типу 

 

 

 

 

 

               а)                          б)   

Напівпровідникові прилади з 

фотоелектричним ефектом: 

а) фоторезистор, 

б) фотодіод 

 

 

 

 

 

 

Світлодіод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              а)                       б) 

Електронагрівники: 

а) прямого нагріву; 

б) опору, загальне позначення 

 1,5-2  

30  
4-5 

4,5-5,5 

12-14 

9
-1

1
 

6
0
 

 10 -12 

 10 -12  
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Таблиця 3.2 - Літерні коди найпоширеніших видів елементів 

  

Одно-

літерний 

код 

 

 

Група видів елементів 

 

 

Приклади видів 

елементів 

 

 

Дволітер-

ний код 

А Пристрій (загальне 

позначення) 

- - 

В Перетворювачі    неелек- 

тричних величин на 

електричні або навпаки 

(крім генераторів та 

джерел живлення); 

аналогові або багато-

розрядні перетворювачі 

або датчики, що 

використо-вуються для 

показу або вимірювання 

Гучномовець ВА 

 Магнітострокційний 

елемент 

ВВ 

 Детектор іонізуючого 

випромінювання 

ВО 

 Сельсин-приймач 

 

ВЕ 

 

 Сельсин-датчик ВG 

  Телефон BF 

  Термопара, тепловий 

датчик 

BK 

  Фотоелемент BL 

  Мікрофон BM 

  Датчик тиску BP 

  П’єзоелемент BQ 

  Датчик швидкості BV 

  Звукознімач BS 

  Датчик частоти обер-

тання 

BR 

C Конденсатори - - 

D Логічні елементи, мікро-

схеми 

Пристрої зберігання 

інформації 

DS 

  Пристрої затримки DT 

  Інтегральна аналогова 

мікросхема 

DA 

  Інтегральна цифрова 

мікросхема 

DD 
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Продовження таблиці 3.2 

 

Одно-

літерни

й код 

 

 

Група видів 

елементів 

 

 

Приклади видів 

елементів 

 

Дволітер

-ний код 

E Елементи різні (освіт-

лювальні, нагрівальні)  

Нагрівальний елемент ЕК 

 Освітлювальна лампа EL 

 Пірапатрон ET 

F Розрядники, запобіж-

ники, пристрої 

захисту 

Елементи захисту від 

перенапруги 

FV 

 Елементи захисту від 

струму миттєвої дії 

FP 

  Плавкий запобіжник FU 

  Розрядний елемент FR 

G Генератори, джерела 

живлення, кварцові 

осцилятори 

Батарея GB 

   

   

H Індикатори та 

сигнальні елементи 

Прилад  звукової 

сигналізації 

HA 

 Символічний індикатор HG 

  Прилад світлової 

сигналізації 

HL 

K Реле, контактори, 

пускачі 

Вказівне реле KH 

  Струмове реле KA 

  Електротеплове реле KK 

  Контактор, магнітний 

пускач 

KM 

  Поляризоване реле KP 

  Реле часу KT 

  Реле напруги KV 

L Котушки 

індуктивності, дроселі 

Дросель люмінісцен-

тного освітлення 

LL 

M Двигуни постійного та 

змінного струму 

- - 
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Продовження таблиці 3.2 

Одно-

літерний 

код 

 

 

Група видів 

елементів 

 

 

Приклади видів 

елементів 

 

 

Дволітер-

ний код 

 

Р Прилади, 

вимірювальне 

обладнання 

Амперметр PA 

 Лічильник імпульсів PC 

  Частотомір PF 

  Лічильник реактивної 

енергії 

PK 

  Лічильник активної 

енергії 

PI 

  Омметр PR 

  Прилад, що реєструє PS 

  Годинник, вимірювач 

часу 

PT 

  Вольтметр PV 

  Ватметр PW 

Q Вимикачі та 

роз’єднувачі  

Автоматичний 

вимикач 

QF 

 в силових ланцюгах Короткозамикач QK 

  Роз’єднувач QS 

R Резистори Терморезистор RK 

  Потенціометр RP 

  Шунт для 

вимірювання 

RS 

  Варистор RU 

S Комутаційні пристрої в 

ланцюгах управління, 

сигналізації, вимірюва-

ння 

Вимикач, перемикач SA 

 Кнопковий вимикач SB 

 Автоматичний 

вимикач 

SF 

 Вимикач, що спра-

цьовує від різних дій: 

 

     рівня SL 

     тиску   SP 

     положення 

(шляховий)  

SQ 

     кутової швидкості      SR 

     температури SK 
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Продовження таблиці 3.2 

 

Одно-

літерний 

код 

 

 

Група видів 

елементів 

 

 

Приклади видів 

елементів 

 

 

Дволітер-

ний код 

 

T Трансформатори, авто-

трансформатори 

Трансформатор струму TA 

 Трансформатор 

напруги 

TV 

U Пристрої зв’язку та пе-

ретворювачі 

електричних величин 

на електричні 

Модулятор UB 

 Демодулятор UR 

 Дискримінатор UI 

  Частотний перетворю-

вач, інвертор, 

випрямляч 

UZ 

V Електровакуумні, 

напів-провідникові 

прилади 

Діод, стабілітрон VD 

 Електровакуумний 

прилад 

VL 

  Транзистор VT 

  Тиристор VS 

W Лінії та елементи ЗВЧ Антени WA 

X Контактні з’єднання Струмознімач ковзаю-

чий 

ХА 

  Роз’ємне з’єднання XT 

     штир ХP 

     гніздо XS 

Y Механічні пристрої з 

електромагітним 

приводом 

Електромагніт YA 

 Гальмо з електро-

магнітним приводом 

YB 

  Муфта з 

електромагнітним  

приводом 

YC 

  Електромагнітний пат-

рон або плита 

YH 
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При виконанні принципових електричних схем рекомендується 

дотримуватися певних правил. Лист із схемами заповнюють так: у лівій 

частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що 

пояснює дію схеми (циклограми, діаграми замикання контактів тощо), а 

в правій частині текстовий матеріал. 

 

 При виконанні даного питання необхідно з урахуванням 

обумовлень прийнятих раніше та функціонально-технологічної схеми  

розробити принципову електричну схему управління об’єктом 

автоматизації та описати її. Схема виконується в графічній частині  на 

листі формату А1. Можливе  також прийняття типових  схем, які 

виконано заводами розробниками, поставляючими обладнання з 

комплектним пристроєм керування, чи вдосконалення типових схем. 

 

Приклад 3 

 

 Згідно з завданням та функціонально-технологічною схемою 

(рисунок 2.2) принципова електрична схема керування вентиляційною 

установкою  повинна передбачати режими ручного та автоматичного 

керування вентилятором, захист силових та кіл керування від 

ненормальних та аварійних режимів, контроль про роботу установки. 

В першу чергу розробляємо силові кола принципової 

електричної схеми (рисунок 3.1 а), які передбачають підготовку  кола 

двигуна М до роботи та  його захист  від коротких замикань і 

перевантажень.  

Наступним   етапом   є   розробка  кіл  керування  в  ручному   

режимі (рисунок 3.1 б). В колах керування передбачаємо дистанційне 

керування двигуном за допомогою кнопкового поста    SB1 і захист 

безпосередньо кіл керування від коротких замикань за допомогою 

запобіжника FU. 

Для забезпечення автоматичного керування електродвигуном 

вентилятора по температурі повітря в приміщенні передбачаємо 

терморегулятор SK. Переведення схеми з режиму ручного керування в 

автоматичне здійснюється за допомогою перемикача SA. Контроль за 

роботою вентилятора здійснюється сигнальною лампою HL. Отже 

розроблена принципова  електрична  схема (рисунок 3.1 в)  забезпечує 

вимоги завдання. 
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Рисунок 3.1- Принципова електрична схема керування вентиляційною 

установкою: а) силові кола; б) принципова електрична схема 

дистанційного керування  двигуном вентилятора; в) принципова 

електрична схема з колами автоматики. 

 

а)                         б)                     

в)                     
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4 Вибір технічних засобів 

 
 У сільськогосподарських електроустановках для керування 

електричними колами, регулювання, контролю параметрів роботи 

об’єкта та автоматичного захисту обладнання  використовують: апарати  

керування, командні   апарати, регулятори, сигнальні апарати, апарати 

захисту. Вибирають апарати за напругою, родом і величиною струму,  

кліматичним   виконанням,  умовами   захисту   від впливу оточуючого 

середовища  та  іншим  показникам.  При виборі треба враховувати 

також характер і режим роботи   електроприймачів,  для керування 

якими призначені апарати, вимоги   техніки   безпеки, протипожежні 

правила тощо. Послідовність вибору приймається згідно алгоритму 

керування. 

Вибір електротехнічного обладнання з урахуванням 

кліматичного виконанння, категорії розміщення та виконання  за 

захищеністю  виконуємо керуючись рекомендаціями та стандартами, що 

вказані в таблицях 4.1-4.5.   

 

Таблиця 4.1-Позначення  кліматичних виконань електротехнічних 

виробів 

 

 

Виконання виробів для 

макрокліматичних районів 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

Нормальні значення 

температури повітря, С 

верхні 
межі 

 

нижні 
межі 

 

3 помірним кліматом 

3 холодним кліматом 

3 помірним і холодним кліматом 

3 вологим тропічним кліматом 

3 сухим тропічним кліматом 

Як з сухим, так і з вологим тропічним 

кліматом 

Для всіх районів на суші 
(загальнокліматичне виконання)  

У 

ХЛ 

УХЛ 

ТВ 

ТС 

Т 

 

О 

+40 

+40 

+40 

+45 

+45 

+45 

 

+45 

-45 

-60 

-60 

+1 

-10 

-10 

 

-60 
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Таблиця 4.2 - Укрупнені категорії розміщення електрообладнання 

 

 

Характеристики 

 

 

Позначення 

Для роботи на відкритому повітрі.  

Для роботи у приміщеннях, де коливання 

температури і вологості повітря неістотно 

відрізняються від коливань на відкритому повітрі, 

наприклад у наметах, кузовах, причепах, 

металевих приміщеннях без теплоізоляції, а також 

у кожухах комплектних пристроїв виробів категорії 1 

або під навісом (відсутня пряма дія сонячної радіації 

і атмосферних опадів на виріб). 

Для роботи у закритих приміщеннях з природною 

вентиляцією без штучного регулювання кліматичних 

умов, де коливання температури і вологості повітря, 

а також дія піску та пилу значно менші, ніж зовні, 

наприклад, у металевих з теплоізоляцією, кам'яних, 

бетонних, дерев'яних приміщеннях (значне 

зменшення дії  сонячної радіації, вітру, 

атмосферних опадів, відсутність роси). 

Для роботи у приміщеннях з штучно регульованим 

мікрокліматом, наприклад у закритих з опаленням чи 

охолодженням і вентиляцією виробничих та інших, в 

тому числі підземних приміщеннях з хорошою 

вентиляцією (відсутність прямої дії сонячної 

радіації, відсутність дії атмосферних опадів, вітру, а 

також піску та пилу зовнішнього повітря). 

Для роботи у приміщеннях з підвищеною 

вологістю 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 
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Таблиця 4.3 -  Ступінь захисту ІРХХ, що забезпечується оболонками 

згідно ГОСТ Р50030.1-2000 

 

Захист від проникнення твердих тіл 

 

Захист персо-

налу від 

торкання до 

частин, що 

знаходяться під 

напругою  

Перша 

цифра 

 

Короткий опис 

 

Позначення 

 

0 

 

Без захисту 

  

 

Без захисту 

 

1 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 50мм, а 

також доторкання до частин, що 

знаходяться під напругою 
 

Тильна сторона 

руки 

 

2 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 12,5мм. 

Палець при випробуваннях 

повинен знаходитися на 

достатній відстані від частин, 

що знаходяться під напругою 

 

 

Палець при 

випробуваннях 

 

3 

 

 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 2,5мм. 
 

 

Інструмент 

 

4 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 1мм. 

 

 

Дріт 

 

5 

 

Допускається обмежене 

проникнення пилу, що 

незаважає роботі апарата 
 

 

Дріт 

 

6 

 

Повністю перешкоджає 

проникненню пилу 

 

 

Дріт 
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Таблиця 4.4 -  Ступінь захисту ІРХХ, що забезпечується оболонками 

згідно ГОСТ Р50030.1-2000 

 

Захист від проникнення води 

 

Захист персо-

налу від 

торкання до 

частин, що 

знаходяться під 

напругою  

Друга 

цифра 

 

Короткий опис 

 

Позначення 

 

0 

 

Без захисту 

  

 

Без захисту 

 

1 

 

Захист від краплин води, що 

падаюють вертикально. 

Допускається обмежене 

проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Краплини води, 

що падають 

вертикально 

 

2 

 

Захист від краплин води, що 

падаюють під кутом 15. 

Допускається обмежене 

проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

    

 

Краплини води, 

що падають під 

кутом 15.  

 

3 

 

 

Захист від струменів води, що 

падаюють під кутом 60. 

Допускається обмежене 

проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

  

Струмені води 

 

4 

 

Захист від бризок води  в будь 

якому напрямку. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

  

Бризки води  в 

будь якому 

напрямку 

 

5 

 

Захист від водяного потоку зі 

слабким напором. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Водяний поток зі 

слабким напо-

ром. 

 

6 

 

Захист від водяного потоку з 

сильним напором. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Водяний поток з 

сильним напо-

ром. 

 

7 

Захист від занурення на 

глибину від 0,15 до 1,00м 
 

Короткочасне 

занурення 

 

8 

 

Захист при тривалому 

зануренні під тиском води 
 

Тривале 

занурення 
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Таблиця 4.5 - Рекомендовані виконання електрообладнання залежно від 

умов експлуатації 

Категорії 

приміщень за 

умовами 

мікроклімату 

 

Призначення приміщень 

Виконання   за 

захищеністю, 

кліматичному виконанню 

та категорії розміщення 

Сухі  

(відносна воло-

гість не переви-

щує60 %) 

 

Приміщення для обслуго-

вуючого персоналу ферм, 

інкубаторів, обладнання 

для обробки яєць, примі-

щення для розміщення 

шаф, ящиків та пультів 

керування 

Захищене або закрите 

обдувне ІР23 або ІР44 (УЗ) 

 

Вологі  

(відносна воло-

гість більше     

60%, але не 

перевищує 75 %) 

 

Неопалювані склади 

 

Закрите обдувне ІР44 (УЗ) 

 

Сирі  

(відносна воло-

гість тривало 

перевищує 75 %) 

 

Молочні та доїльні зали. 

При наявності установок 

для створення мікроклі-

мату: корівники, свинарни-

ки, телятники, пташники та 

ін. 

 

Закрите обдувне ІР44 (УЗ) 

або стійке проти дії вологи 

та морозу ІР44(У2) 

 

Особливо сирі 

(вологість повіт-

ря близька до 

100 %) 

 

Кормоцехи для приготу-

вання вологих кормів, 

доїльні зали мийні та 

насосні відділення 

парники, теплиці. Зовнішні 

установки (під навісом) 

Стійке проти дії вологи та 

морозу ІР44 (У2) 
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Продовження таблиці 4.5 

 

Категорії 

приміщень за 

умовами 

мікроклімату 

 

Призначення приміщень 

Виконання за 

захищеністю, 

кліматичному виконанню 

та категорії розміщення 

Особливо сирі з 

хімічно актив-

ним середови-

щем при віднос-

ній вологості 

повітря близько 

100 %, постійно 

або тривало міс-

тять пари аміака, 

сірководню або 

інших газів у 

невибухонебезпе

чній концентра-

ції) приміщення, 

в яких техноло-

гічне облад-

нання підлягає 

дезинфекції 

Корівники, свинарники,   

телятники, пташники та 

інші тваринницькі примі-

щення при відсутності в 

них установок для 

створення мікроклімату. 

Склади хімдобрив, примі-

щення для протруювання 

насіння 

 

 

Сільськогосподарське ІР44 

(СУ1) або стійке проти дії 

хімічних речовин Х2 (УЗ) 

 

Запилені 

приміщення із 

вмістом  пилу в 

концентраціях 

до 1,3 г/м3 

Зернопункти, агрегати для 

приготування трав'яного 

борошна, кормоцехи, 

комбікормові заводи 

Захищене із ступенем 

захисту ІР54, 

пилозахищене УП (УЗ) 

 

 

4.1 Апарати ручного керування 

 
 Для ручного керування електроустановками у сільському 

господарстві використовують рубильники і перемикачі серії Р і РП, 

призначені для неавтоматичної комутації силових електричних кіл та  

розподілу електричної енергії.  Пакетно-кулачкові перемикачі серії 

ПКП, пакетні вимикачі і перемикачі серії ПВ і ПП, використовуються як 
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ввідні вимикачі, перемикачі головних кіл і як пускові апарати для 

асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. Пускачі 

натискні вібростійкі серії ПНВ і ПНВС,   призначені для пуску і зупинки 

трифазних і відповідно однофазних   асинхронних    двигунів    з   

короткозамкненим    ротором  3, 10. 

 Вибираємо  апарати ручного керування за умовами: 

 

 а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   Iр ,  
де Ін – номінальна   сила  струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електроустановки, А;   

  

*Примітка. Якщо апарат ручного керування призначений для 

безпосереднього вмикання чи вимикання електричних кіл під 

навантаженням, то необхідно перевірити комутаційну здатність апарата. 

Комутаційні струми вказані в технічній характеристиці апарата. 

  
 Приклад 4.1  Вибрати рубильник QS, що використовується як 

ввідний комутаційний апарат схеми 4.1 - прямого пуску двигуна 

4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 4.1- Силові кола принципової 

електричної схеми прямого пуску двигуна. 

    3N, 380 В, 

50Гц 

QS 

FU1-3 

KM 

KK 

    М 
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Вибираємо  рубильник QS за  умовами: 

 

 а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

                   Uн  380В , 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   Iр ,  
де Ін – номінальна   сила  струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електродвигуна М, А;   

                   Iн   56,2А,  
 

З посібника 10 приймаємо рубильник серії                               

Р11–3032000У3, що може використовуватися для ручної комутації без 

навантаження в мережах з номінальною напругою до 660 В змінного 

струму частотою 50 Гц. Даний рубильник з боковою незнімною 

рукояткою, Ін=80А, триполюсний, без дугогасильних камер, без 

додаткових контактів, з виконанням за ступенем захисту ІР00.  

 

 

4.2  Контактори, електромагнітні пускачі 

 
 Автоматизоване та автоматичне керування електро-

установками здійснюють    за    допомогою    електромагнітних   

пускачів,  контакторів.  У сільськогосподарських електроустановках 

рекомендується застосовувати: електромагнітні пускачі серії ПМА, 

ПМЛ, які  призначені для дистанційного пуску безпосереднім 

вмиканням в електромережу і  зупинки асинхронних електродвигунів з 

короткозамкненим ротором та інших електроприймачів, а при наявності 

теплових стумових реле вони захищають також електродвигуни   від    

перевантажень; контактори  серії МК  і  КМ15   застосовують   для 

замикання і  розмикання силових кіл установок з великими струмами 

навантаження   3,10. 
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Вибираємо  контактори і електромагнітні пускачі за умовами: 

 

    а) за номінальною напругою  

                   Uн   Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн    Iр , 

де Ін - номінальна сила струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електроустановки, А;   

   

 в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В;  

 

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній 

схемі. 

 При виборі  декількох магнітних пускачів, вибір одного 

показують повністю, а інші зводять в таблицю 4.1. 

 

Таблиця 4.1 - Електромагнітні  пускачі 
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Приклад 4.2 Вибрати електромагнітний пускач КМ з тепловим 

струмовим реле КК, що використовується для прямого пуску двигуна 

(рисунок 4.2) 4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Принципова електрична схема прямого пуску двигуна. 

 

Вибираємо  електромагнітний пускач КМ за умовами: 

 

    а) за номінальною напругою  

                   Uн   Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

    Uн   380В , 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн    Iр , 

де Ін - номінальна сила струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електродвигуна М, А;   

                     Iн    56,2А , 

 

 в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В;  

                   Uн. кот = 220В , 

 

    3N, 380 В, 50Гц 



 44 

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній 

схемі. 

Принципова електрична схема вимагає від електромагнітного 

пускача 1з додатковий контакт. 

 
З    довідника  3 приймаємо електромагнітний пускач серії  

ПМЛ – 4200О4А – пускач четвертої  величини з Iн =63А при напрузі 

380В, розрахований для роботи при напрузі до 660 В, нереверсивний з 

тепловим реле, з виконанням за ступенем захисту ІР00, без кнопок, з 

номінальною   напругою    втягувальної котушки 220 В (змінний струм), 

з 1з  + 1р допоміжними контактами. 

 

 Електромагнітний пускач КМ комплектується тепловим 

струмовим реле РТЛ, яке передбачено для захисту  електродвигуна від 

перевантажень.  

 

Вибираємо теплове струмове реле КК за умовами: 

 а)  за номінальною напругою   

  Uтр. ном   Uм , 

де Uтр. ном  - номінальна напруга теплового струмового реле, В; 

Uм – напруга мережі, В, 

Uтр. ном 380В; 

 

 б) за номінальним струмом теплового реле 

Ітр. ном  І дв.ном , 

де Ітр. ном - номінальний струм теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний струм електродвигуна, А,  

 Ітр. ном 56,2А; 

 

 в) за номінальним струмом нагрівного елемента 

              Ін.е =  Ідв.ном , 

де Ін.е - номінальний струм нагрівного елемента теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний  струм електродвигуна, А, 

             Ін.е =56,2А 

Вибираємо теплове струмове реле РТЛ-2059О4 з номінальною 

напругою 660В, струмом реле 80А, номінальним струмом нагрівного 

елемента 64А. Теплове реле з номінальним струмом нагрівного елемента 

Ін.е=64А, має діапазон регулювання номінального струму неспрацювання 

47…64А. Під час наладки регулятор уставки   струму   неспрацювання   

реле  треба  поставити   в положення,  при якому Іу = Ідв.ном  тобто 56,2 А. 
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4.3 Командні  апарати 

 
 Командні апарати призначені для створення первинних 

імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну режиму роботи 

електроустановки. До них належать  кнопки  керування,  пакетно-

кулачкові перемикачі, перекидні перемикачі, шляхові вимикачі тощо. 

 Для дистанційного керування електромагнітними апаратами,  

замикання і розмикання кіл керування і контролю в 

сільськогосподарських електроустановках здебільшого застосовують 

кнопки серії КЕ і кнопкові пости серії ПКЕ 3, 10. 

  Пакетно-кулачкові перемикачі серії  ПКУ3 призначені для 

комутації електричних кіл в схемах керування і автоматики як вольт-

амперні перемикачі, а   також для керування багатошвидкісними 

асинхронними двигунами невеликої потужності 3, 10. 

 Перекидні  вимикачі та перемикачі типу ТВ1,ТВ2, Т2, Т3 та 

інші призначені для комутацій електричних кіл в схемах керування і 

автоматики 14. 

 Вимикачі шляхові серії ВПК2000А, ВП21 призначені для 

комутацій електричних кіл під дією керуючих упорів в певних точках 

шляху об’єкта, що контролюється  3, 10. 

 

  Вибираємо командні апарати за умовами:  

      

 а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів апарата,  А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу,  А;   

 

 в) відповідність наявних контактів принциповій електричній 

схемі, а для перемикачів необхідно також урахувати, щоб діаграма 

замикання його контактів  відповідала вимогам схеми. 
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Приклад 4.3  Вибрати кноповий пост SB1, що призначений для 

керування  прямим пуском  електродвигуна (рисунок 4.3) з 

використанням нереверсивного електромагнітного пускача КМ серіїї 

ПМЛ – 4200О4А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3- Принципова електрична схема прямого пуску двигуна. 

 

Вибираємо кнопковий пост SB1 за умовами:  

  

а) за номінальною напругою  

               Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В, 

Uн 220 В; 

  

б) за номінальним струмом 

              Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів апарата, А; 

І дов. к - довготривалий струм, що протікає по комутуємому колу, А , який 

визначаємо за формулою 

де SKM – потужність, яку споживає котушка магнітного пускача при 

утримуванні (приймаємо з таблиці 5,31 посібника  3.  , ВА; 
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Iн  0,11А; 

 

в) відповідність наявних контактів принциповій електричній 

схемі. 

Принципова електрична схема вимагає від кнопкового поста:  

для кнопки "стоп" – 1р контакт; кнопки "пуск" – 1з контакт. 

 

З довідника 3 приймаємо кнопковий пост серії                       

ПКЕ612-2У3, що призначений  для комутації електричних кіл керування 

з напругою змінного струму до 660 В і номінальною силою струму  3,4А 

при напрузі 220В. Кнопковий пост призначений для вбудови в нішу або 

панель, із ступенем захисту зі сторони керуючого елемента - ІР40 та 

ІР00 - зі сторони монтажу проводів, матеріал деталей корпусу-

пластмаса, кліматичне виконання – У, категорія розміщення – 3. 

Кнопковий пост має два керуючих елемента: "Ц" "Ч", 1з, "пуск" та "Ц" 

"К", 1р, "стоп" ( з чорним  та   червоним штовхачами циліндричної 

форми),  

 

4.4 Реле керування 

 

 Серед реле керування в схемах автоматизації 

сільськогосподарських електроустановок найбільшого розповсюдження 

здобули проміжні реле та реле   часу,    технічна  характеристика  деяких  

із  них  наведена  в  посібниках  6, 7, 8,10. 

 Проміжні    реле    серії     РПУ-0,  РПУ-2, РПУ- 3, РПУ-4,                

РПК-1, РП-21 призначені для передачі команд з одного електричного 

кола  в інше і використовуються для розмноження сигналів і збільшення 

їх потужності. 

 

 Вибираємо проміжні реле за умовами:  

 

 а)  за номінальною напругою  

                  Uн   Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 

б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 
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де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;   

   в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

  

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній 

схемі. 

 

 Приклад 4.4.1 Вибрати проміжне реле KV (рисунок 4.4.1), за 

умови що в схемі використано електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ 

– 1100О4А  (потужність, яку споживає котушка електромагнітного 

пускача при утримуванні становить 8,2 ВА) та світлосигнальна 

арматура HL2 потужністю  22 ВА. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4.1-Принципова електрична схема кип’ятильника КНЭ-25М. 

 

 Вибираємо проміжне реле KV за умовами:  

 

 а)  за номінальною напругою  

                  Uн   Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

      HL2   

      KV                                               KM 

     S2                    S1                       KV        

 3N, 380 В, 50Гц 
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   Uн   220В , 
б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, який 

визначаємо за формулою,  А;   

 де SKM  та SHL - відповідно потужності котушки електромагнітного 

пускача та світлосигнальної арматури, ВА 

 

 

в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

                   Uн. кот = 220В , 

 

 г) відповідність наявних контактів принципіальній електричній 

схемі. 

 Принципова електрична схема вимагає від проміжного реле 1з 

контакт. 

З посібника 6 приймаємо проміжне реле типу  РП 21-200О4А, 

що призначений  для комутації електричних кіл  з напругою змінного 

струму до 380 В і номінальною силою струму  5А. Реле має 2з контакти. 

Номінальна напруга втягувальної котушки 220В змінного струму.  

 

Реле часу  призначені для передачі команд з одного 

електричного кола в інше з відповідними, попередньо встановленими 

витримками часу в різних схемах автоматики. В схемах автоматики  

сільськогосподарських електроустановок здобули розповсюдження 

програмні реле часу ВС-10, 2РВМ,  пневматичні РВП-72,  електронні 

серії ВЛ і РВ. 

 Вибираємо реле часу за умовами: 

 а) за діапазоном уставок, виду та кількості контактів, які 

вимагає принципова електрична схема; 
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 б) за номінальною напругою контактів 

                   Uн    Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

  

 в) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;   

 

 г) за напругою живлення та родом струму 

                   Uн. р= Uк. к , 

де Uн. р - номінальна напруга живлення реле, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

 
Приклад 4.4.2 Вибрати реле часу (рисунок 4.4.2), за умови що в схемі 

використано електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ–2100О4А  

(потужність, яку споживає котушка електромагнітного пускача при 

утримуванні становить 9,5 ВА) та світлосигнальна арматура HL2 типу 

АСЛ11У2 потужністю  0,3 ВА. 

 

Вибираємо реле часу КТ за умовами: 

 

 а) за діапазоном уставок, виду та кількості контактів, які 

вимагає принципіальна електрична схема; 

Принципова електрична схема вимагає від реле часу 1з контакт 

з витримкою в часі на розмикання 1хв. Витримка потрібна на 

відключення електродвигуна розбризкувача з метою видалення 

залишків води після припинення її подачі.  

  

б) за номінальною напругою контактів 

                   Uн    Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

                   Uн    220В , 
в) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, який 

визначаємо за формулою, А;   
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де SKM  та SHL2 - відповідно потужності котушки електромагнітного 

пускача та світлосигнальної арматури, ВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.4.2-Принципова електрична схема зволожувача повітря К-П-6 

   г) за напругою живлення та родом струму 

                   Uн. р= Uк. к , 

де Uн. р - номінальна напруга живлення реле, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

                   Uн. р= 220В , 

З посібника 7 приймаємо  реле часу типу РВП 72-312100, яке 

має 1з + 1р контакти з діапазоном регулюємих витримок  часу  

0,4...180с. Контакте реле розраховані для комутації електричних кіл  з 
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напругою змінного струму до 660 В і номінальною силою струму  10А. 

Номінальна напруга втягувальної котушки 220В змінного струму. 

Потужність, що споживає реле, не більше 40 ВА.  

 

 

4.5 Регулятори 

 
  Вибір регуляторів  для управління об’єктами виконується на 

основі  визначення властивостей об’єктів автоматизації, які дають 

можливість визначити алгоритм управління та закон регулювання. Дані 

питання розглянуто в пункті  1.2.  На основі визначеного закону 

регулювання приймають тип регулятора. Вибір конструкції регулятора 

виконується по довідниковій літературі  2, 10 по заданому параметру 

та його допуску. В сільськогосподарському виробництві 

використовуються в основному  релейні регулятори. 

 

 Вибір релейних регуляторів виконуємо за умовами: 

 

а)  за діапазоном регулюємої величини, який повинен бути дещо 

більшим ніж потрібно підтримувати при управлінні об’єктом та  виду і 

кількості контактів. 

 

б) за номінальною напругою контактів 

                   Uн    Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 

 в) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;   

 

 г) за напругою живлення та родом струму 

                   Uн. р= Uк. к , 

де Uн. р - номінальна напруга живлення регулятора, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 
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Приклад 4.5 Для керування вентиляційною установкою по температурі 

повітря в приміщенні (рисунок 4.5), на основі визначеного в пункті  1.2  

закону регулювання,  необхідно вибрати релейний регулятор SK. В 

схемі використано електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ–2100О4А  

(потужність, яку споживає котушка електромагнітного пускача при 

утримуванні становить 9,5 ВА) та світлосигнальна арматура HL типу 

ЛС-53 потужністю  22 ВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибираємо регулятор температури за умовою: 

  

а)  за діапазоном регулюємої величини. 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 -  Принципова електрична схема управління вентиляційною 

установкою. 

 

Вибираємо релейних регулятор SK за умовами: 

 

а)  за діапазоном регулюємої величини, який повинен бути дещо 

більшим ніж потрібно підтримувати при управлінні об’єктом та  виду і 

кількості контактів. 

В  приміщенні   необхідно  підтримувати температуру на рівні 

8С; 

б) за номінальною напругою  контактів 

                   Uн    Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В, 

  Uн  220В; 

в) за комутуємою потужністю (за номінальним струмом 

контактів) 
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                   Sн   S дов. к , 

де Sн - номінальна потужність контактів, ВА; 

 S дов. к – потужність, споживаєма комутуємим колом, ВА ( сумарна 

потужність, споживаєма    котушкою   магнітного   пускача КМ  та  

світлосигнальною    арматурою HL),   

Sн     31,5ВА 
 

 З довідника 2 приймаємо датчик-реле температури ТР-ОМ5-03 

з регульованими уставками температури  (+5…+30) 1 С та 

потужністю  контактів 300 ВА на змінному струмі напругою 220 В. 

  

 

4.6 Захисні апарати 

  
 Сільськогосподарські електроустановки треба захищати від 

струмів короткого замикання, перевантаження, зникнення, або 

надмірного зниження напруги та неповнофазних режимів роботи. 

Здебільшого захист від струмів короткого замикання виконують 

плавкими запобіжниками або автоматичними вимикачами з 

електромагнітними розчіплювачами, а від тривалих   перевантажень,  що 

виникають внаслідок технологічних або будь-яких інших причин, 

автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами, тепловими 

струмовими реле та приладами температурного захисту типу УВТЗ. 

Захист від зникнення  або надмірного   зниження напруги здійснюється 

за допомогою магнітних пускачів або автоматичних вимикачів з 

розчіплювачами мінімальної напруги. Від неповнофазних режимів 

роботи електроустановки здебільшого захищають тепловими реле та 

автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами, а для захисту 

електродвигунів можливе використання фазочутливих пристроїв захисту  

ФУЗ. 
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4.6.1 Плавкі запобіжники 

 

 Для захисту сільськогосподарських електроустановок від 

струмів короткого замикання використовують різьбові плавкі 

запобіжники серії ПРС, трубчаті запобіжники ПН2 і НПН2 - 60  3 . 

 

 Вибираємо запобіжники за умовами: 

 

 а)  за номінальною напругою   

       Uз. н   Uм , 

де Uз. н - номінальна напруга запобіжника, В; 

Uм - напруга мережі, захищаємої запобіжниками , В; 

 

 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

де Із. н - номінальний струм запобіжника, А; 

Ів.н - номінальний струм плавкої вставки, А;  
 

 в) за номінальним струмом плавкої вставки 

                   Ів.н  Ів.р , 

де Ів.р - розрахунковий струм плавкої вставки, А, який залежить від 

характеру навантаження захищаємого кола. 

 Для запобіжників, призначених для захисту електроприймачів 

або ділянок електромережі, що мають невеликі пускові струми 

(електронагрівальні прилади, електроосвітлювальні установки тощо), 

вважають, що розрахунковий струм їх плавких вставок дорівнюватиме 

1,1...1,2Ір максимального розрахункового струму, протікаємого по 

захищаємому колу, тобто Ів.р= 1,1...1,2Ір 

 Для запобіжників, призначених для захисту окремих 

асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, 

розрахункові струми плавких вставок визначають за формулою 

 

 
I

k I
в

i н

.р =  ,  

 

де Ін – номінальний  струм електродвигуна, А; 

ki -  кратність пускового струму; 

 - коефіцієнт, що враховує умови пуску двигуна. 

 При нормальних умовах пуску ( рідких пусках, тривалості пуску 
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не більше 10 с )  = 2,5, а при важких умовах пуску ( частих пусках, 

тривалості пуску понад 10 с  )  = 2,0...1,6. 

 Розрахунковий струм плавких вставок запобіжників, 

призначених для захисту лінії , від якої одночасно живиться кілька 

електродвигунів, визначають за формулою 

 

 

І І
І

.рв o з н
н i

n

k k
k

 


 1 1

1

1

  , 

де   

k ko з н

n

І
1

1


 - сумарний робочий струм одночасно працюючих 

електродвигунів,   за  винятком   струму  двигуна,  який   має   

найбільший  пусковий струм, А; 

ko - коефіцієнт одночасності роботи усіх електродвигунів, що живляться 

від лінії електропередачі, для захисту якої вибирають запобіжники; 

kз  і  Iн - коефіцієнт завантаження і номінальний струм, А, кожного 

двигуна; 

Ін1  і  k i1 - номінальній струм, А, і кратність пускового струму двигуна, 

який має найбільший пусковий струм; 

 - коефіцієнт, що враховує умови пуску електродвигуна з найбільшим 

пусковим струмом. 

 В житлових будинках, побутових і суспільних приміщеннях    

(там, де  мережі   не знаходяться постійно під наглядом кваліфікованого 

персоналу ) плавкі вставки повинні задовольняти умові: 

 

 Ів.н = 0,8 Ідоп.пр  , 

 

де Ідоп.пр - довготривалий допустимий струм проводу, А.  

 

 

Приклад 4.6.1  Вибрати запобіжники FU1-3 для захисту електродвигуна 

(рисунок 4.1) 4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А, ki=7,5), умови пуску 

легкі.  

 

Визначаємо розрахунковий струм плавких вставок за формулою 

 

 
I

k I
в

i н

.р =  ,  

де Ін – номінальний  струм електродвигуна, А; 

ki -  кратність пускового струму; 
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 - коефіцієнт, що враховує умови пуску двигуна. 

 

 

 
А6,168

5,2

2,565,7Ik
I нi

р.в 






  

Вибираємо запобіжники FU1-3: 

 

 а)  за номінальною напругою   

       Uз. н   Uм , 

де Uз. н - номінальна напруга запобіжника, В; 

Uм - напруга мережі, захищаємої запобіжниками , В; 

           Uз. н   380В , 

 

 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

де Із. н - номінальний струм запобіжника, А; 

Ів.н - номінальний струм плавкої вставки, А;  
 

 в) за номінальним струмом плавкої вставки 

                   Ів.н  Ів.р , 

де Ів.р - розрахунковий струм плавкої вставки, А, 

                   Ів.н  168,6А , 

 

Для захисту електродвигуна від струмів короткого замикання  з 

посібника 3 до вибору приймаємо запобіжник серії  ПН2-250-11У3 з 

плавкою вставкою на 200А, який використовується в колах змінного 

струму напругою до 380 В. Основа запобіжника розрахована на 

номінальну силу струму 250 А.  

 

 Визначаємо розрахунковий струм плавкої вставки запобіжника 

FU, що призначений для захисту кіл керування  (рисунок 4.5). В схемі 

використано електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ–2100О4А  

(потужність, яку споживає котушка електромагнітного пускача при 

утримуванні становить 9,5 ВА) та світлосигнальна арматура HL типу  

ЛС-53 потужністю  22 ВА. 

 

 Ів.р= 1,2Ідов.к , 

де Ів.р – розрахунковий струм плавкої вставки, А; 

Ідов.к – довготривалий струм кола керування, А, який визначаємо за 
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формулою  

де SKM – потужність, яку споживає котушка магнітного пускача при 

утримуванні, ВА; 

SHL – потужність, яку споживає світлосигнальна  арматура HL, BA; 

Uкк – напруга кола керування, В. 

 

 Ів.р= 1,2Ідов.к=1,2 0,143= 0,172А.  

 

Вибираємо  запобіжник  за  умовами: 

 а)  за номінальною напругою   

  Uз. н   Uкк , 

де Uз. н - номінальна напруга запобіжника, В; 

Uкк - напруга кола керування, захищаємого запобіжником , В, 

  Uз. н  220 В; 

 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

де Із. н - номінальний струм запобіжника, А; 

Ів.н - номінальний струм плавкої вставки, А; 

 в) за номінальним струмом плавкої вставки 

                        Ів.н  Ів.р , 

де Ів.р - розрахунковий струм плавкої вставки, А, 

          Ів.н   0,172А.  

 Для захисту кіл керування від струмів короткого замикання  з 

посібника 3 до вибору приймаємо запобіжник серії  ПРС – 6У3-П з 

плавкою вставкою ПВД-І-1У3, який використовується в колах змінного 

струму напругою до 380 В. Основа запобіжника розрахована на 

номінальну силу струму 6А, а плавка вставка на 1А.  

 

4.6.2 Автоматичні вимикачі 

Електричні установки повинні мати захист від коротких 

замикань, перевантажень  і  мінімальної напруги. Найбільш досконалим 

і поширеним апаратом є автоматичний вимикач. 

,
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 В сільськогосподарських електроустановках найбільш 

широкого розповсюдження здобули автоматичні  вимикачі серії 

А3700Ф, АЕ20  і АЕ20М, ВА51, ВА16, ВА14, АП50Б.     Автоматичні 

вимикачі серії ВА51, рекомендовані для використання в сільському 

господарстві, поступово замінять автоматичні вимикачі серії А37 та 

АЕ20. Вони призначені для захисту електричних кіл змінного струму 

при перевантаженнях та струмах короткого замикання, для пуску, 

зупинки і захисту асинхронних електродвигунів від струмів тривалих 

перевантажень і коротких замикань, а також для оперативних вмикань і 

вимикань електричних кіл. Автоматичні вимикачі випускаються також з 

розчіплювачами мінімальної напруги та незалежними розчіплювачами. 

Автоматичні вимикачі ВА16 призначені для проведення струму в 

нормальному режимі і вимикання струму при коротких замиканнях і 

перевантаженнях в електричних освітлювальних колах, а також для 

нечастих оперативних вмикань і вимикань цих кіл вручну. Автоматичні 

вимикачі серії ВА14 встановлюють в електричних колах загального та 

побутового призначення. Вони призначені для проведення струму в 

нормальному режимі та вимикання кола при коротких замиканнях і 

тривалих перевантаженнях. Автоматичні вимикачі серії АП50Б 

призначені для захисту від     перевантажень   і  коротких   замикань   

електричних кіл та допускають оперативні вмикання і вимикання кіл, в 

тому числі вмикання асинхронних двигунів. Автоматичні вимикачі 

випускаються також з незалежними розчіплювачами та розчіплювачами 

мінімальної напруги. 

Технічна характеристика автоматичних вимикачів наведена в 

довідниках  3, 10 . 

Автоматичні    вимикачі    характеризуються такими 

параметрами: 

номінальним струмом Іа. ном, проходження якого допустиме 

протягом необмежено тривалого часу; 

номінальною напругою Uа. ном, при якій може застосовуватися 

автоматичний вимикач даного типу; 

граничним комутаційним струмом Ігр, струмом КЗ, який може 

бути вимкнений автоматичним вимикачем. 

Розчіплювачі характеризуються такими основними 

параметрами: 

номінальним струмом Ін.р , проходження    якого протягом 

необмежено тривалого часу не викликає спрацювання розчіплювача; 

струмом уставки Іуст – найменше      значення   струму, при 

проходженні якого розчіплювач спрацьовує. 
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Вибираємо автоматичні вимикачі за умовами:   

 

а)  за номінальною напругою   

       Uа. ном   Uм , 

де Uа. ном - номінальна напруга автоматичного вимикача, В; 

Uм – напруга мережі,  захищаємої автоматичним вимикачем, В; 

 

 б) за номінальним струмом автомата 

     Іа. ном   І р , 

де Іа. ном - номінальний струм автоматичного вимикача, А; 

Ір - розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, 

А.  

Здебільшого вважають, що розрахунковий струм окремого 

електроприймача дорівнює його номінальному струму  (Ір = Ін); 

        
 в) за номінальним струмом розчіплювача 

                   Ін.р   Ір , 

де Ін.р - номінальний струм розчіплювача, А; 

Ір - розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, 

А. 

Автоматичний вимикач з таким розчіплювачем здатний, не 

перегріваючись, як завгодно тривало пропускати розрахунковий струм 

навантаження. 

Щоб забезпечити надійний захист електроприймача або ділянки 

мережі від струму короткого замикання та не допустити вимикання їх 

при максимальному короткочасному струмі, можливому в умовах 

експлуатації, електромагнітні розчіплювачі автомата треба вибирати за 

умови 

Іуст.е  kне Імакс , 

де Іуст.е - струм уставки електромагнітного розчіплювача, А; 

kне - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму 

спрацювання електромагнітного розчіплювача (приймаємо 1,25 ); 

Імакс - максимальний короткочасний струм електроприймача або ділянки 

мережі, А. 

Теплові розчіплювачі вибирають за умовою: 

Іуст.т  kнт Ір , 

де Іуст.т – струм уставки теплового розчіплювача, А; 

kнт  - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму 

спрацювання теплового розчіплювача (приймаємо 1,1…1,3); 

Ір–розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, А. 
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Для асинхронного короткозамкненого двигуна за розрахунковий 

струм беруть його номінальний струм (Ір = Ін), а за максимальний 

короткочасний – пусковий струм 

 Імакс  kі Ін дв , 

де Ін дв – номінальний струм двигуна; 

 kі – кратність пускового струму. 

Для електричної лінії, від якої живиться декілька 

електродвигунів та інших електроприймачів, тривалий робочий 

(розрахунковий) і максимальний короткочасний струми визначаються за 

формулами: 

тривалий робочий струм 

  максимальний короткочасний струм 

 

Імакс =

k ko з н

n

І
1

1


+ kі1 Ін1, 

 

де 


n

1

нзo Іkk

   - сумарний робочий струм одночасно працюючих 

електродвигунів та інших електроприймачів, що живляться  від 

електричної лінії, для захисту якої вибирається автомат, А; 

ko  - коефіцієнт одночасності роботи усіх електродвигунів, що живляться 

від лінії  електропередачі,  для  захисту якої вибирають автоматичний 

вимикач; 

kз  і  Iн - коефіцієнт завантаження і номінальний   струм ,   А,   кожного   

двигуна   та   іншого    електроприймача; 

 
k ko з н

n

І
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1


- сумарний робочий струм одночасно працюючих 

електродвигунів та інших електроприймачів, крім струму 

електродвигуна, який має найбільший пусковий струм, А; 

Ін1  і  k i1 - номінальній струм, А, і кратність пускового струму 

електродвигуна, що має найбільший пусковий струм. 

 

 


n

1

нзoр ,ІkkІ
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Таблиця  4.2 - Коефіцієнти завантаження електродвигунів деяких 

технологічних установок. 

 

Технологічні установки Коефіцієнт 

завантаження 

Зерноочисні та зерносушильні машини 1,0 

Транспортні засоби  для подачі зерна, кормів і ін. 0,8 

Транспортні засоби прибирання гною 0,6 

Кормоприготувальні машини 0,6-1,0 

Доїльні установки 0,8 

Сепаратори, пастеризатори 0,95 

Охолоджувальні установки 0,65 

Вентилятори, насоси, інкубатори 1,0 

Млини 0,7-0,9 

 

В автоматичних вимикачах можуть встановлюватись 

розчіплювачі мінімальної напруги , що спрацьовують при зникненні 

напруги чи при зниженні її до уставки спрацювання розчіплювача, а 

також незалежний розчіплювач для вимкнення автоматичного вимикача 

при подачі імпульсу від ключа чи кнопки керування. 

 

 

Таблиця 4.3 -  Автоматичні вимикачі 
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Приклад 4.6.2 Вибрати  автоматичний вимикач QF для захисту 

електродвигуна (рисунок 4.6.2) від струмім короткого замикання та 

перевантаження. В схемі використано електродвигун 4АМ180М2У3 

(Рн=30кВт, І н=56,2А, ki=7,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.2-  Принципова електрична схема керуванння 

електродвигуном. 

 

Визначаємо струми  електродвигуна. 

Для окремого електродвигуна за розрахунковий струм 

приймаємо його номінальний струм, тобто Ір =  Ін.дв, а  максимальний 

короткочасний струм визначаємо за формулою 

 Імакс = kі Ін.дв, 

де kі – кратність пускового струму електродвигуна; 

Ін.дв– номінальний струм електродвигуна, А, який приймаємо з таблиці 

2.1.7 

 Імакс = kі Ін.дв= 7,5 56,2=421,5А 

 

              Вибираємо автоматичний вимикач QF за умовами:   

а)  за номінальною напругою   

  Uа. ном   Uм , 

де Uа. ном - номінальна напруга автоматичного вимикача, В; 

Uм – напруга мережі,  захищаємої автоматичним вимикачем, В, 

Uа. ном   380В ; 

 3N, 380 В, 50Гц 
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 б) за номінальним струмом автомата 

 Іа. ном   І р , 

де Іа. ном - номінальний струм автоматичного вимикача, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А,  

Іа. ном  56,2 А ; 

         

в) за номінальним струмом розчіплювача 

              Ін.р   Ір , 

де Ін.р - номінальний струм розчіплювача, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А. 

              Ін.р    56,2 А. 

 

Для захисту електродвигуна  від струмів коротких замикань  та 

перевантажень з довідника 3 таблиця 5.22 приймаємо автоматичний 

вимикач серії ВА51-31-34, розрахований для роботи в мережах   

змінного   струму   напругою  до  660 В,  з  номінальним струмом 

Іа.ном=100А, з номінальним струмом розчіплювача Ін.р=80А, 

триполюсний, з електромагнітним  розчіплювачем та тепловим 

розчіплювачем. 

 

Визначаємо струм уставки електромагнітного розчіплювача 

Іуст.е  kне Імакс , 

де Іуст.е - струм уставки електромагнітного розчіплювача, А; 

kне - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму 

спрацювання електромагнітного розчіплювача (приймаємо 1,25 ); 

Імакс – максимальний   короткочасний  струм електродвигуна ( пусковий 

струм ), А, 

Іуст.е  kне Імакс,=1,25421,5=526,9 А.  

Приймаємо уставку по струму спрацювання в зоні короткого 

замикання Іуст.е =10Ін.р , тобто Іуст.е =10 80 = 800 А. 

 

Визначаємо струм уставки теплового розчіплювача 

Іуст.т  kнт Ір , 

де Іуст.т – струм уставки теплового розчіплювача, А; 

kнт  - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму 

спрацювання теплового розчіплювача (приймаємо 1,1…1,3); 

 Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А. 

Іуст.т  kнт Ір =1,2∙56,2=67,44А 
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Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача має діапазон 

регулювання струму неспрацювання в межах (0,8-1) Ін.р тобто                      

(0,8-1) 80=64 -80А. Під час наладки уставку теплового розчіплювача 

необхідно налагодити на струм 67, 44А.                         

 

4.6.3 Теплові струмові реле 

 
 Теплові струмові реле призначені для захисту трифазних 

асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором від струмів 

перевантаження недопустимої тривалості, в тому числі від 

перевантажень, що виникають при обриві однієї з фаз. Реле мають 

обмежену термічну стійкість при наскрізних струмах короткого 

замикання. Тому теплові струмові реле застосовують лише спільно із 

захисними апаратами, які захищають електроустановку від струмів 

короткого замикання. В сільськогосподарських електроустановках 

використовують теплові струмові реле типу ТРН, РТЛ, РТТ.  Технічна   

характеристика  теплових  струмових  реле  наведена  в                   

довідниках  3, 10. 

 Серію і тип реле, необхідного для захисту електродвигуна від 

перевантаження, вибирають відповідно до серії і типу магнітного 

пускача, в який воно вмонтовується, або залежно від характеристики  

станції керування електроустановкою, в якій реле буде встановлено.  

 Вибирають теплові струмові реле за умовами: 

 а)  за номінальною напругою   

       Uтр. ном   Uм , 

де Uтр. ном  - номінальна напруга теплового струмового реле, В; 

Uм – напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом теплового реле 

     Ітр. ном   І дв.ном , 

де Ітр. ном - номінальний струм теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний струм електродвигуна, А; 

        
 в) за номінальним струмом нагрівного елемента 

                   Ін.е =  Ідв.ном , 

де Ін.е - номінальний струм нагрівного елемента теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний  струм електродвигуна, А. 

Тепловий елемент реле вибирають так, щоб його номінальний 
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струм Ін.е якомога менше відрізнявся від тривалого робочого струму 

електроустановки (номінального струму електродвигуна). Після вибору 

теплового елемента (під час наладки) регулятор уставки   струму   

неспрацювання   реле  треба  поставити   в положення,  при якому                  

Іу = Ідв.ном  

 

*Примітка. Приклад вибору теплового струмового реле 

наведено в пункті 4.2 при виборі електромагнітного пускача. 

 

4.6.4 Пристрої вбудованого температурного захисту 

 
 Під час експлуатації сільськогосподарських електроприводів 

захист електродвигунів від перевантажень та інших ненормальних 

режимів автоматичними вимикачами і тепловими реле не задовольняє 

вимогам високої надійності. Для ряду електроприводів з важкими 

умовами роботи застосовують температурний захист електродвигунів. 

При цьому контролюється основний фактор, що може спричинити вихід 

із ладу двигуна – температура його обмоток. 

Вбудований температурний захист призначений для запобігання 

перегрівання статорних обмоток асинхронних електродвигунів з 

короткозамкненим ротором. 

 Для здійснення температурного захисту в лобовій частині 

обмоток електродвигунів вбудовують  термочутливі елементи – 

позистори, по одному на кожну фазу обмотки статора. Такі 

електродвигуни мають у позначенні типу допоміжний індекс Т3       (в 

серії АО2) або Б (в серії  4АМ та АИР), наприклад,4АМ...БСУ1. 

Позисторами типу СТ14-1А захищають електродвигуни  з  класом 

ізоляції за нагрівостійкістю В, а позисторами СТ14-1Б – А, позисторами 

СТ14-2 –F. 

 Датчики  температури вмикають в схему контролюючого 

приладу,  який підсилює сигнал від температурних датчиків і 

перетворює його в сигнал для керування електромагнітними пускачами. 

Пристрої УВТЗ – 1М уніфіковані для всіх типорозмірів електродвигунів, 

можуть взаємно замінятись і не потребують регулювання і 

настроювання.                                                                                 

 При виборі пристрою УВТЗ можливість використання 

перевіряють за умовами: 

 а) за номінальною напругою  контактів 
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                   Uн  Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

  б) за номінальним струмом контактів 

  І н   І дов.к , 

де І н - номінальна сила струму контактів , А; 

І дов.к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;  

 

 в) за номінальною напругою живлення 

                   Uн. у = Uк. к , 

де Uн. у – номінальна   напруга   живлення   УВТЗ, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

  

Приклад 4.6.4  Перевірити можливість використання  пристрою  F типу 

УВТЗ-1М  для захисту електродвигунів гноєприбирального 

транспортера ТСН-160А (рисунок 4.6.4) від перегіву по будь-якій 

причині. В схемі використано електродвигуни 4АМ112В6БСУ1 

горизонтального та 4АМ80В4БСУ1похилого транспортерів,                                                                                                                                                 

керування якими здійснюється за допомогою електромагнітних пускачів 

ПМЛ-1100О2.                                                                                            

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.4 - Принципова електрична схема гноєприбирального 

транспортера ТСН-160А. 

 3N, 380 В, 50Гц 
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Можливість використання пристрою УВТЗ-1М перевіряємо за 

умовами: 

 а) за номінальною напругою  контактів 

                   Uн  Uк. к , 
де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

    Uн  220В , 
  б) за номінальним струмом контактів 

  І н   І дов.к , 

де І н - номінальна сила струму контактів , А; 

І дов.к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А, який 

визначаємо за формулою,  

 

 де SKM1 та SKM1 – потужність, яку споживають котушки 

магнітних пускачів при утримуванні, ВА; 

Uкк – напруга кола керування, В. 

І н   0,074А , 

в) за номінальною напругою живлення 

                   Uн. у = Uк. к , 

де Uн. у – номінальна   напруга   живлення   УВТЗ, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

                                                                              

                   Uн. у = 220В , 

 

З посібника 3 приймаємо пристрій УВТЗ-1М, який 

забезпечить  захист електродвигунів гноєприбирального транспортера  

від перегріву. Пристрій розрахований для комутації електричних кіл 

напругою до 380 В. Комутований струм повинен становити не більше 3 

А. Напруга живлення пристрою становить 220В. При установці на 

двигуні позисторів СТ14-1А  температура спрацювання пристрою 

становить 130С, що забезпечує ефективний захист електродвигунів з 

класом ізоляції В. 
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4.6.5 Пристрої фазочутливого захисту 

 
Для захисту трифазних електродвигунів від перевантаження, 

заклинювання з витримкою часу, що залежить від величини 

перевантаження, та неповнофазних режимів у різних галузях 

використовують пристрої фазочутливого захисту ФУЗ – М, ФУЗ - У. 

Пристрої ФУЗ – У, крім того, включають в себе температурний захист .   

Фазочутливі пристрої випускаються промисловістю   п’яти типорозмірів 

з діапазонами робочих струмів електродвигунів від 1 до 32 А. Пристрої 

фазочутливого захисту вибираються за номінальним струмом 

електродвигуна, відповідно діапазону робочого струму  даного 

типорозміру. При введенні  в експлуатацію пристрій необхідно 

налагодити на робочий режим шляхом установки робочого струму 

відповідно номінальному струму електродвигуна. Технічна 

характеристика пристроїв ФУЗ вказана в підручнику 4 . 

 

Приклад 4.6.5 Вибрати пристрій  F типу ФУЗ-М для захисту 

електродвигуна 4АМ80В4У3 (Рн=1,5кВт; Ін= 3,6А), схема керування 

яким вказана на рисунку  4.6.5.  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.5 - Принципова схема пуску двигуна з використанням 

фазочутливого захисту. 

З посібника 4 приймаємо пристрій ФУЗ-М2, з діапазоном 

робочого струму 2...4А. При наладці пристрою фазочутливого захисту  

відповідний змінний резистор необхідно установити на поділку +0,2, що 

відповідає номінальному струму захищаємого дигуна 3,6А.   

 3N, 380 В, 50Гц 
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4.7  Пристрої контролю 

 

В сільськогосподарських установках серед пристроїв контролю 

найбільшого розповсюдження здобули контрольно-вимірювальні 

прилади та засоби сигналізації. КВП дозволяють контролювати, 

вимірювати, записувати параметри технологічних процесів тощо. Їх 

вибір обгрунтовується: а) для вимірювання, контролю параметрів з 

точністю 0,2% потрібна ширина поля запису 250мм; з точністю 0,5% - 

ширина поля запису 160мм; з точністю 1% - ширина поля запису 100мм; 

шкали приладів підбирають так, щоб характерні зміни технологічного 

параметра розміщувалися в другій половині шкали; б) кількість каналів 

вимірювання повинна бути такою, яка кількість параметрів 

контролюється; в) інерційність КВП повинна бути меншою від 

інерційності об’єкта: КВП= (0,2…0,3)об., ТКВП=(0,2…0,3)Тоб.  

Для вимірювання технологічних параметрів широкого 

застосування знайшли  електронні компенсаційні мости типів КСМ, 

КПМ, КВМ, які працюють з терморезисторами. 

Пристрої сигналізації призначені для подачі сигналів про 

початок роботи та стан механізмів і машин, про положення заслінок 

бункерів, про заповнення та спорожнення бункерів, про рівень рідини в 

резервуарі і т. д. 

За принципом дії сигналізацію поділяють на звукову, світлову і 

візуальну, а за призначенням – на робочу, попереджувальну та аварійну. 

Звукова сигналізація здебільшого застосовується як попереджувальна. 

За її допомогою обслуговуючий персонал сповіщається про початок 

роботи установки, про появу аварійного стану тощо. До апаратів 

звукової сигналізації належать сирени, гудки і дзвінки.  

Світлова сигналізація здійснюється за допомогою сигнальних 

ламп і світлових табло. Залежно від кольору лінзи сигнал може мати 

різні значення. Наприклад, зелений колір – нормальний стан, жовтий 

колір – попереджувальний сигнал, червоний колір – аварійний стан. 

Візуальна сигналізація здійснюється за допомогою сигнальних 

пристроїв в схемах захисту і автоматики. 

Основними   умовами   вибору сигнальних пристроїв є 

призначення та  відповідність  номінальної  напруги  пристрою напрузі в 

колі живлення (Uн.п = Uк. к ).      

  Технічна    характеристика    пристроїв контролю   наведена    в     

посібниках 1, 8, 10.  
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Приклад 4.7.1  Вибрати світлосигнальну арматуру HL1 в схемі 

керування гноєприбиральним транспортером ТСН-160А, що вказана на 

рисунку 4.6.4. Даний світлосигнальний пристрій повинен 

попереджувати про подачу напруги на щит керуання. 

 

Вибираємо світлосигнальну арматуру HL1 за умовою: 

 

Uн.п= Uк. к , 

де Uн.п – номінальна напруга пристрою, В (номінальна напруга 

світлосигнальної арматури); 

Uк. к – напруга кола керування, В, 

Uн.п =220 В  

 

З  посібника  8  приймаємо   світлосигнальну арматуру  типу 
АСЛ-11У2  з номінальною напругою 220 В. Світлосигнальна арматура 

комплектується люмінісцентною лампою типу ТЛ-О – оранжевого 

кольору. Потужність, яку    споживає     світлосигнальна   арматура 0,3 

ВА. 
 

Приклад 4.7.2  Вибрати амперметр РА для контролю струмового 

завантаження електродвигуна М серії 4АМ200L4У3 (Рн=45кВт, 

Ін=83,3А), згідно зі схемою рисунок 4.7.1. 

                         

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7.1- Силові кола пуску електродвигуна з контролем його 

струмового завантаження.  

 

 Вибираємо амперметр РА за умовами: 

а) за класом точності  

 Амперметр РА, що використовується для контролю струмого 

завантаження двигуна відноситься до щитових приладів які повині мати 

клас  точності не гірше 4. 

б) за верхньою межею вимірювання 

 Іа ≥  Ір , 

     TA    

M               KK        KM                                    PA  



 72 

де Іа – верхня межа вимірювання струму амперметра, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А, 

Іа ≥ 83,3А  

З  посібника  8  приймаємо   амперметр  типу Э8030, 

призначений для вимірювання струму в колах змінного струму 50 Гц. 

Клас точності амперметра - 2,5. При включені через трансформатор 

струму 1/5 амперметр має верхню межу вимірювання струму 100А. 

Амперметр необхідно комплектувати трансформатором струму               

Т-0,66-5-1У3, 100/5 А.   

 

 4.8 Вибір нестандартних  елементів схеми керування. 

  

 До нестандартних елементів слід віднести  ті елементи, які 

можуть бути використанні  тільки в данній конкретній схемі керування. 

Це блоки живлення, випрямлячі напруги, додаткові опори тощо. 

  

4.8.1 Вибір і розрахунок блоків живлення. 

 
При  розробці блоків живлення необхідно вибрати вентилі, 

вибрати чи розрахувати силовий трансформатор і елементи 

згладжуючого фільтра. Вихідною величиною для розрахунку 

випрямляча є потужність споживача Рн і напруга, при якій він 

працює Uн. Звідси можна визначити струм споживача  Ін =Рн/Uн. 

Порівнюючи струм споживача з допустимим струмом діода 

Ідоп, вибирають діоди для схеми випрямляча.  

Для однофазного однопівперіодного випрямляча повинна 

виконуватись умова Ідоп ≥ Ін. 

Для двопівперіодної і мостової схем випрямлення умова вибору 

діодів така: Ідоп ≥ 0,5Ін.  

Вибирають діоди, враховуючи також зворотну напругу Uзв, яка 

діятиме на діод у непровідний період. 

Для однофазного однопівперіодного і двопівперіодного 

випрямляча Uзв=3,14Uн.  

Для мостового однофазного Uзв≥1,57Uн.  

Напруга вторинної обмотки трансформатора залежить від 

схеми випрямляча.  

Так, для однопівперіодної схеми U2=2,22Uн. 



 73 

Для двопівперіодної і мостової U2=1,11Uн. 

Типова (габаритна) потужність трансформатора для 

однопівперіодної схеми Ртр=3,09Рн, для двопівперіодної Ртр=1,48Рн, для 

мостової – Ртр=1,23Рн. 

 

Таблиця 4.4 - Параметри вибору випрямлячів 

 

Тип випрямляча  Ідоп Uзв U2 P2 І2 

Однопівперіодний 

однофазний  
≥Ін 3,14Uн 2,22Uн 3,09Рн 1,57Ін 

Двоперіодний однофазний 

(з нульовим виводом)  
≥0,5Ін 3,14Uн 1,11Uн 1,48Рн 0,785Ін 

Мостовий однофазний  ≥ 0,5Ін 1,57Uн 1,11Uн 1,23Рн 0,9Ін 

 

Приклад 4.8.1 Мостовий однофазний випрямляч  (рисунок 4.8.1) 

повинен живити споживача постійним струмом. Потужність 

споживача Рн=80Вт при напрузі Uн=12B. 

  

 
 

Рисунок 4.8.1- Мостовий однофазний випрямляч. 
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           Визначаємо струм споживача 

         І н =Р н /U н =80/12=6,7А  

 

Вибираємо діоди для мостової схеми випрямляча за умовами 

  а) за допустимим струмом 

                  Ідоп ≥0,5І н  

де Ідоп – допустимий постійний прямий струм діода, А; 

І н –  номінальний струм споживача,  А, 

                 Ідоп ≥ 0,5∙6,7=3,35А; 

            

б) за зворотньою напругою 

                        Uзв ≥1,57Uн  

де Uзв  – максимально допустима зворотня напруга діода, В; 

Uн – номінальна напруга споживача, А, 

                      Uзв ≥1,57∙12= 18,8 В. 

 

З довідника [15] приймаємо діоди типу КД202А з Ідоп =5А; Uзв = 50В. 

 

 Визначаємо габаритну потужність трансформатора 

              Ртр = 1,23Рн ,  

де Р тр – типова габаритна потужність трансформатора, Вт; 

Рн – потужність споживачів, Вт,  

              Ртр = 1,23Рн= 1,23∙80 = 98,4 Вт, 
Напруга вторинної обмотки трансформатора  для  мостової схеми 

випрямляча визначається за формулою 

U2=1,11Uн. 

де U2 – напруга вториної обмотки трансформатора, В; 

Uн – номінальна напруга споживачів, В,  

U2=1,11∙12=13,3В. 

Струм вторинної обмотки трансформатора  для  мостової схеми 

випрямляча визначається за формулою 

І2=0,9Ін. 

де І2 – Струм вториної обмотки трансформатора, А; 

Ін – номінальний струм  споживачів, А,  
І2=0,9∙6,7=6,3А 

 

Технічна характеристика найбільш розповсюджених трансформаторів 

наведена в посібниках [8], [14]. 
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Якщо типовий трансформатор не задовільняє умовам вибору,  

проводимо  його розрахунок. 

 Визначаємо площу поперечного перерізу магнітопровода 

 

           S = 
2

тр см92,94,98Р 
      приймаємо 10 см2. 

Визначаємо кількість витків, яка припадає на 1В.  

W ' =50/S=50/10=10 витків/B 

 

Визначаємо кількість витків кожної обмотки: 

                    Wі= W ' ∙Uі 

           для первинної обмотки 

                    W1= W ' ∙U1=10∙220=2200 витків 

          для вторинної обмотки 

                    W2= W ' ∙U2=10∙13,3=133  витків 

з метою компенсації втрат напруги на  активному опорі 

обмоток збільшуємо кількість витків на 5 -30% (чим тонший дріт 

обмотки, тим більший береться відсоток). 

                    W1= 2200 ∙1,05=2310 витків 

                    W2=133 ∙1,05=140  витків 

Визначаємо струм первинної обмотки 

           I1=Ртр/U1=98,4/220=0,45А 

Визначаємо діаметр проводу первинної обмотки 

          

 

З урахуванням ізоляції з довідника [15] приймаємо провід                       

ПЭВ-1 -0,61 мм.  

Визначаємо струм вторинної обмотки 

            І2=0,9Ін=0,9∙6,7=6,3А 

Визначаємо діаметр проводу вторинної обмотки 

          

 

З урахуванням ізоляції з довідника [15] приймаємо провід                   

ПЭВ-1-2,11 мм. 

 

мм54,045,08,0І8,0d 11 

мм007,23,68,0І8,0d 22 
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Випрямлена напруга має пульсуючий харарактер. Для живлення  

окремих споживачів (більшість схем електронних пристроїв) змінна 

складова випрямленого струму є шкідливою, тому постає необхідність 

установки  згладжуючого фільтра. 

 

Найпростішим є ємнісний фільтр (конденсатор С на схемі  рисунок 

4.8.1). 

Визначаємо опір навантаження 

                         Rн= Uн/Iн=12/6,7=1,79Ом 

            Визначаємо ємність конденсатора С на вході фільтра, що 

забезпечує задану величину пульсації Кп.з 

 

 

                      

,
КRfm2

10
С

з.пнc

6




 

де m - число фаз випрямлення, fc - частота пульсацій на вході фільтра. 

Необхідний   (допустимий)   коефіцієнт   пульсацій   на   виході фільтра 

залежить від виду споживача (для транзисторної апаратури  Кп.з≤ 0,01%). 

 

 

            

мкф2793
179,110012

10

КRfm2

10
С

6

з.пнc

6









 

 Визначаємо робочу напругу конденсатора С. Ця напруга 

повинна бути не менш ніж у 1,5 рази більшою від випрямленої 

Uс =1,5Uн =1,5∙12 = 18 В. 

З довідника [15] приймаємо конденсатор фільтра С типу                          

К50-16 -   3000мкФ ∙ 25В . 

  

*Примітка. Слід відмітити, що при використанні згладжуючого 

фільтра постійна напруга на виході блока живлення вище діючої напруги 

вторинної обмотки трансформатора і наближується до його амплітудного 

значення. Тому при виборі трансформатора в блоках живлення зі 

згладжувальним фільтром  напруга вторинної обмотки трансформатора 

визначається за формулою 

               U2=Uн/1,41 

де U2 – напруга вториної обмотки трансформатора, В; 

Uн – номінальна напруга споживачів, В,  
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4.8.2  Вибір  знижувального трансформатора. 

 

Живлення окремих споживачів, що мають низькі значення 

номінальної напруги та з метою безпеки обслуговування, здійснюють 

через знижувальні трансформатори. 

 

Вибираємо знижувальний трансформатор за умовами 

 

 а) за напругою первинної обмотки 

U1=Uм , 
де U1 – номінальна напруга первинної обмотки трансформатора, В; 

Uм – номінальна напруга мережі, В,  

 

 б) за напругою вторинної обмотки обмотки 

U2=Uн , 
де U2 – номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В; 

Uн – номінальна напруга споживачів, В,  

 

 в) за струмом вторинної обмотки трансформатора (за  потужністю 

вторинної обмотки) 

              І 2 ≥ Ін ,  

де І 2 –  струм  вторинної оботки трансформатора, А; 

Ін – струм споживачів, А,  

 

Приклад 4.8.2 Трансформатор повинен живити кола світлової 

сигналізації, які включають в себе 20 світлосигнальних ламп 

загальною потужністю 50ВА. Номінальна напруга лампи Uн=24B. 

Напруга мережі 220В змінного струму. 

 

Вибираємо знижувальний трансформатор за умовами 

 

 а) за напругою первинної обмотки 

U1=Uм , 
де U1 – номінальна напруга первинної обмотки трансформатора, В; 

Uм – номінальна напруга мережі, В,  

U1=220В , 
 б) за напругою вторинної обмотки обмотки 

U2=Uн , 
де U2 – номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В; 

Uн – номінальна напруга споживачів, В,  
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 U2=24В , 
в) за  потужністю вторинної обмотки трансформатора  

              S2 ≥ Sн ,  

де S 2 –  потужність   вторинної оботки трансформатора, А; 

Sн – потужність споживачів, А,  

S2 ≥50ВА , 

З посібника [8] приймаємо трансформатор ОСМ1-0,16, 220/110/24  

потужністю 0,16 кВА, напруга первинної обмотки 220В, вторинних 110 та  

24В. Потужність обмотки 24В становить 60ВА. 

 

 

4.8.3. Вибір  додаткових опорів. 

 

 З метою зниження напруги живлення окремих електронних 

пристроїв в колах змінного та постійного струму використовють 

послідовне включення додаткових резисторів.  

 При розрахунку додаткових резисторів необхідно визначити 

струм споживачів і з урахуванням його значення та значення напруги на 

даній ділянці визначають загальний опір послідовного кола.  

 Rзаг=U/Iн,  

де U – напруга на діляці розрахункового кола, В, 

Ін – номінальний струм споживача, А. 

 Значення додаткового опору  визначаємо за формулою 

 Rд=Rзаг - Rн ,  
де Rн – опір навантаження, Ом; 

Rзаг – загалний опір кола, Ом. 

Розрахунковий спад напруги на резисторі визначаємо за 

формулою 

Uр=U-( Iн ∙Rн) 

Потужність розсіювання додаткового резистора визначаємо за 

формулою 

Р=І н
 2∙Rд , 

де І н – номінальний струм споживача,А; 

Rд – опір додаткового резистора, Ом. 
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 Перевіряємо  умови вибору додаткового резистора 

 а) за спадом напруги 

 
,RРU rrр 
 

б) за допустимою напругою 

Uр≤ Uдоп , 

в) за розрахунковим струмом 

 ,
R

P
I

r

r
н 

 

г) за допустимим струмом 

 ,
R

U
I

r

доп
н 

 

Приклад 4.8.3 Для фрагменту електричної схеми (рисунок 4.8.3) з 

датчиком рівня вибрати додатковий опір. В схемі використано реле   

постійного струму РП21 з напругою втягувальної котушки 24 В, та 

потужністю, що споживає котушка 2,5Вт. Електродний датчик має 

висоту 0,1м, діаметр його електрода – 0,01м, відстаннь між 

електродами 0,01м.   

 
Рисунок 4.8.3 - Схема електродного датчика рівня. 

Визначаємо опір обмотки реле 

 ,
Р

U
R

н

2

н
н 

 

де Uн – номінальна напруга реле,В; 

Рн – номінальна потужність, що споживає котушка, Вт. 
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 80 

Визначаємо струм в котушці реле 

 

             

А1,0
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Визначаємо загальний опір послідовного кола. 

  

 

,
I

U
R

н

заг 

  

де U – напруга на діляці розрахункового кола, В, 

Ін – номінальний струм котушки реле, А. 
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Значення додаткового опору  визначаємо за формулою 

 Rд=Rзаг - Rн - Rsl  ,  
де Rн – опір котушки реле, Ом; 

Rзаг – загалний опір кола, Ом; 

Rsl – опір електродного датчика, Ом, який визначаємо за формулою, 

 
,

S

l
Rsl 

 

де ρ – питомий опір  води ρ=20 Ом∙м; 

l – відстань між електродами, м; 

S – площа поверхні контактів датчика рівня, м2, яку визначаємо за 

формулою, 

 
2м00314,01,0005,014,32rh2S    

 
Ом7,63

00314,0

01,0
20

S

l
Rsl  

 

Rд=Rзаг - Rн - Rsl=2200-230,4-63,7=1905,9Ом  

Розрахунковий спад напруги на резисторі визначаємо за 

формулою 

Uр=U-( Iн ∙Rн)=220-(0,1∙2000)=200В 

Потужність розсіювання додаткового резистора визначаємо за 

формулою 

Р=І н
 2∙Rд , 

де І н – номінальний струм споживача,А; 
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Rд – опір додаткового резистора, Ом. 

Р=І н
 2∙Rд=0,12∙2000=20Вт 

З довідника  [14] приймаємо резистор ПЭВ-20, 2кОм. Потужність 

резистора Рr=20 Вт , опір Rr=2кОм , допустима напруга резистора 

Uдоп=650В. 

Перевіряємо  умови вибору додаткового резистора 

 а) за спадом напруги 

 
,RРU rrр 
 

,В200200020В200   

б) за допустимою напругою 

Uр≤ Uдоп , 

200В≤650В , 

в) за розрахунковим струмом 
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г) за допустимим струмом 

 ,
R

U
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r
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А33,0

2000
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А1,0 

 

*Примітка. Перелік  елементів  принципової  електричної  схеми            

(таблиця 4.5) розміщують на першому аркуші графічної частини схеми 

над основним написом (рисунок 1.5), або після вибору технічних засобів 

у розрахунково-пояснювальній записці курсового проекту з основним 

написом (рисунок 1.3).  
 Елементи в переліку записують групами в алфавітному порядку 

буквеного коду позиційних позначень. В межах кожної групи елементи 

розташовують по зростанню номерів.                                                                                       

         Приклад переліку елементів наведено до схеми, що вказана на 

рисунку 3.1в. 
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Таблиця 4.5 - Перелік елементів принципіальної електричної схеми. 
 

Поз. 

позн. 

 

                      Найменування 

 

Кіл. 

 

Примітки 

FU          Запобіжник    ПРС-6У3-П   з    1  

 плавкою вставкою  ПВД-І-1У3.   

HL   Арматура світлосигнальна ЛС – 53  1  

 з напругою лампи Uл = 24В   

KM Електромагнітний       пускач  1  

 ПМЛ – 3200О4А   

M Електродвигун АИР160М6У3 1  

QF Автоматичний вимикач ВА51-29-32 1  

SA Перемикач ПКУ3-12-С 1  

SB1 Кнопковий пост ПКЕ-612-2У3 1  

SK Регулятор температури  ТР-ОМ5-03 1  
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5  Розробка щита керування 

 

5.1  Проектування щита керування 

 
          Класифікація і позначення щитів і пультів 

Щити і пульти систем автоматизації виконують роль постів 

контролю, управління і сигналізації автоматизованого об’єкта. Вони  є 

зв’язуючою ланкою між об’єктом  управління та оператором. На щитах і 

пультах розташовують засоби контролю, управління і сигналізації 

технологічних процесів (контрольно-вимірювальні прилади, апаратуру 

управління і регулювання, пристрої сигналізації і захисту). Крім того, на 

фасадних сторонах щитів і пультів розміщують мнемонічні схеми, 

надписи, які пояснюють призначення окремих панелей щитів і ін. 

По конструкції щити поділяють на шкафні і панельні.  

Панельний щит має плоску конструкцію. Він складається з 

кутової рами (куток 4040 або 5050 мм), до якої приварена обшивка з 

листової сталі завтовшки 3 - 4 мм. Щит шкафного типу являє собою 

паралелепіпед з кутової сталі, який обшитий з усіх сторін листовою 

сталлю. Шкафний щит має дверці. Щити бувають і безкаркасні. При 

цьому листова сталь панелі з усих  чотирьох сторін  відгинається і кути 

зварюються. 

Шкафні щити застосовують у виробничих приміщеннях, які 

характеризуються запиленістю, високим  рівнем вологості та 

можливістю механічних пошкоджень апаратів і проводок. 

Панельні щити  з каркасом  застосовують здебільш в спеціально 

передбачених приміщеннях (диспетчерських, центральних і 

операторських пунктах управління). 

Пульти використовують для розміщення на них апаратури 

управління, сигналізації і перемикачів вимірювальних кіл. 

При проектуванні щитів і пультів необхідно користуватися 

такою нормативною документацією: ГОСТ  20504 – 81 ”Система 

унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. 

Типы и основные размеры”;ОСТ 36.13 – 76 “ Щиты и пульты систем 

автоматизации технологических процессов. Общие технические 

условия” РМ4-107 – 82 (розроблені  в доповнення до  ОСТ 36.13 – 76 ). 

 У відповідності з даними нормативними документами щити і 

пульти в загальному призначаються для установки в закритих 



 84 

приміщеннях з температурою оточуючого повітря – 30 …+ 50С при 

відносній вологості, яка не перевищує 80%. Виготовляють щити і пульти 

спеціального призначення  для умов навколишнього середовища 

відмінних від вказаних. 

 Щити  і  пульти  прийнято   позначати   згідно    вимог       ОСТ 

36.13 – 76 (таблиця 5.1 13). Наприклад,  запис      модифікації     щит 

ЩПК-3-ЗЛ/1000+800+600/У 4 ІР00 ОСТ 36.13 – 76 означає, що вибраний 

панельний щит з каркасом, трисекційний, закритий з лівої сторони, його 

габаритні розміри 1000800600 мм, кліматичне виконання У, категорія 

розміщення 4, ступінь захисту ІР00. 

 Графічне зображення та габаритні розміри  щитів і пультів 

рекомендуються згідно номенклатури, наведеної в  додатку 15 13 .   

 

Вимоги до розробки креслень щитів і пультів 

В проектах по автоматизації сільськогосподарського 

виробництва нема необхідності детально розробляти весь комплект 

технічної документації на щити і пульти, тому що на заводах-

виробниках вона є в повному комплекті. Документація повинна 

включати особливості проектуємої системи автоматизації, які можуть 

бути відображенні в кресленнях загальних видів, переліку 

встановлюємих приладів і апаратури, їх розміщенні на щиті, характері 

з’єднань, надписах в таблицях до приладів і апаратів. 

Креслення загальних видів щитів і пультів розробляють згідно 

номенклатури передбаченої ОСТ 36.13 – 76. Креслення загального виду 

щита повинне включати: вид спереду з координацією апаратури    

(рисунок 5.1); вид внутрішньої площини щита з координацією апаратури 

(рисунок 5.2)  (як правило виконується на окремому листі); технічні 

вимоги; таблиці ”Надписи на табло і в рамках”, “З’єднання проводок” і 

“Підключення проводок”; перелік складових частин щита. 

Прилади та інші засоби автоматизації на кресленнях загальних 

видів зображують спрощено ( показують зовнішні форми). 

Надписи на табло і в рамках виконують в спеціальних таблицях, 

які можуть бути приведені на окремих листах. Кожному надпису на 

кресленні присвоюють номер, починаючи з одиниці зліва направо і 

вказують його всередині контуру табло чи рамки. Форма таблиці 

надписів на табло і в рамках приведена  в таблиці 5.2. 

При проектуванні щитів, пультів прилади і апарати 

розташовують у відповідності з прийнятими принципами компоновки, 

виходячи з умов забезпечення простоти і ефективності роботи 
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оператора, а також безпеки обслуговування. При розміщенні приладів і 

апаратів  необхідно врахувати їх  положення відносно   рівня підлоги за  

рекомендаціями  згідно таблиці 5.1. 

  

Таблиця 5.1 - Рекомендації установки засобів автоматизації 

 

 

                           Засоби автоматизації  

 

 

   Висота, мм 

Показуючі прилади і сигнальна апаратура    800  -  2100 

Самопишучі і регулюючі прилади  

            щит з приставним пультом  1000  -   1600 

            щит без пульта 

Цифрові показуючі прилади 

Апаратура  керування (перемикачі, ключі, кнопки 

керування і т. п.) 

Покажчики положення виконавчих механізмів 

   900  -   1900  

   700  -   1500 

   700  -   1600 

 

  1000 -   1500 

 

 

В щитах, в яких відстань  від дверей до протилежної стінки не 

перевищує 600 мм ( відносять до обслуговуємих ззовні ), апарати і 

прилади можна установлювати на любих стінках. 

В пультах для розміщення апаратів і приладів слід, як правило, 

використовувати поверхню пульта і передню стінку приставки. На 

внутрішніх стінках пульта рекомендується установлювати тільки зборки 

затискачів. 

Апарати і прилади ( чи блоки з них) необхідно групувати по 

належності до систем вимірювання, управління, сигналізації і т. п., а в 

групах – по  роду струму, значенню напруги, типам апаратів. 

При розміщенні приладів і апаратів на щитах і пультах відстань 

між відкритими струмопровідними елементами, а також між елементами 

і неізольованими металевими частинами (корпусом) повинна бути не 

менше 20 мм по поверхні ізоляції і 12 мм по повітрю. 

Апаратуру, що виділяє при роботі велику кількість тепла               

(резистори, лампи і т. п. ), необхідно, як правило, розміщувати в верхній 

частині щитів. Апарати і прилади, характеристики яких суттєво залежать 

від температури оточуючого середовища, установлюють в місцях, 

віддалених від пристроїв, що виділяють тепло. 

Апарати з рухомими струмопровідними частинами                            

( рубильники, автомати, пускачі, реле і т.п.) необхідно розміщувати так, 
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щоб вони не могли самовільно замкнути коло під дією сили тяжіння. 

Рухомі частини апаратів у вимкнутому стані не повинні бути під 

напругою. 

Не допускається  установлювати на одній панелі щита 

електричні апарати і прилади, до яких підводяться трубки з горючими 

рідинами. 
Вимоги до виконання проводок щитів і пультів 

Проводки вторинних кіл щитів і пультів керування виконують 

ізольованими проводами з непоширюючою горіння ізоляцією 

наступними способами: 

з жорстким кріпленням – безпосередньо по металевим або 

ізольованим поверхням, а також на струнах або консолях; 

вільно – пучками  або пакетами, як у вертикальному, так і у 

горизонтальному напрямку, без жорсткого кріплення проводів до панелі. 

Пучки і пакети скріплюють по усій довжині з відстанню між суміжними 

місцями кріплень 150 - 200  мм; 

сховано – у коробах, трубах і таке інше, маючих антикорозійне 

покриття або офарблення, при цьому не потрібно додаткової ізоляції 

коробів, а також кріплення у них проводів; 

напряму – з заднього боку панелі щита по найкоротшим 

відстаням між затискачами без кріплення до панелі. 

Монтаж кіл у межах щитових пристроїв ( ящики, шафи, панелі, 

пульти) за умовами механічної міцності повинен виконуватися 

проводами або кабелями з мідними жилами перерізом , мм 2, не менше: 

для однопроволочних жил, приєднуємих гвинтовими 

затискачами –1,5; 

      для однопроволочних жил, приєднуємих пайкою –1,5; 

для багатопроволочних жил, приєднуємих пайкою або під гвинт 

за допомогою спеціальних наконечників – 0,35. 

Однопроволочні жили допускається приєднувати під гвинт або 

пайкою тільки до нерухомих елементів апаратів. Приєднання до 

рухомих або виємних елементів апаратів треба виконувати       гнучкими  

(багатопроволочними) проводами. 

При переході на дверці пристроїв треба використовувати 

багатопроволочні проводи перерізом не менше 0,5 мм 2; допускається 

застосування провода з однопроволочними жилами перерізом   не   

менше   1,5 мм 2 за умовою, що вони сформовані у жгут, працюючий 

тільки на кручення. 
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Приклад 5 Для управління та контролю за роботою вентиляційної 

установки, схема керування якою зображена на рисунку 5.1.1,  з додатка 

17 посібника 13 до вибору приймаємо щит ЩШМ-ІІ/400300250/У3ІР23  

ОСТ36.13-76 - щит  шкафний  малогабаритний, для навісної установки 

(виконання ІІ), з габаритними розмірами  400300250 мм, кліматичне 

виконання У, категорія розміщення 3, ступінь захисту ІР23. 

 

 
Рискнок 5.1.1 - Принципова електрична схема вентиляційної установи. 

 

Вибір даного щита виконано з урахуванням розміщення приладів і 

апаратів у відповідності з прийнятими принципами компоновки, 

виходячи з умов забезпечення простоти і ефективності роботи 

оператора, а також безпеки обслуговування. 

При розміщенні приладів і апаратів  враховано їх  положення 

відносно   рівня підлоги за  рекомендаціями  згідно таблиці 5.1. 

На рисунках 5.1.2 та 5.1.3 показано зовнішній вигляд прийнятого 

щита керування.  
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Рисунок 5.1.2 - Загальний вид щита керування вентиляційною 

установкою (фронтальна площина з координацією апаратури і 

надписами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.3 - Загальний вид щита керування вентиляційною    

установкою (задня стінка з координацією апаратури). 
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Таблиця 5.2 - Форма таблиці для надписів на табло і в рамках 

 
Номер 

надпису 

 

 

Надпис 

 

Кількість 

1, 3 Вентилятор 2 

 

2 

Режим роботи  

1 Ручне 

керування 

Вимкнено Автоматичне 

керування 

 

5.2  Розробка схем з’єднань 

 

Схеми з’єднань – це схеми, на яких зображують з’єднання 

складових частин установки або виробу, що автоматизується, а також 

проводи, кабелі або трубопроводи. Указані схеми розробляються на 

основі схем автоматизації, принципіальних схем живлення, а також 

загальних виглядів щитів і пультів. 

Схемами з’єднань користуються при виконанні монтажних та 

налагоджувальних робіт на об’єкті, а також у процесі експлуатації. 

Загальні правила виконання схем  з’єднань такі: 

розробляють на один щит, пульт, станцію управління; 

усі типи апаратів, приладів та арматури, передбачені 

принципіальною електричною схемою, повинні бути повністю 

відображені на схемі з’єднань; 

позиційне призначення приладів та засобів автоматизації, а 

також маркірування ділянок ланцюгів, що прийняті на принципіальних 

схемах, необхідно зберегти на схемі з’єднань. 

Застосовують три способи виконання схем з’єднань: адресний, 

графічний і табличний. 

Для перших двох способів, крім перерахованих правил , слід 

виконувати ще кілька: 

щит або шафу керування розвертають в одній площині, 

позначаючи лише ті їх конструктивні елементи, на яких розміщуються 

прилади та засоби автоматизації, при цьому зберігають взаємне 

розміщення приладів та засобів автоматизації; 

прилади та засоби автоматизації зображують спрощено без 

збереження масштабу у вигляді прямокутників, над якими 

розташовують коло розділене рискою навпіл. Цифри над рискою 

вказують порядковий номер виробу (номери присвоюються попанельно 
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зліва направо і зверху вниз), а під рискою – позиційне позначення цього 

виробу (відповідно до принципової електричної схеми); 

при потребі вказують внутрішню схему апаратів; 

для кількох реле, розміщених в одному ряду, внутрішню схему 

показують лише один раз (якщо вона у них одна й та ж сама); 

вивідні затискачі приладів умовно зображають колами, у 

середині яких показують їх заводську маркіровку; якщо у вивідних 

затискачів апаратів заводської маркіровки немає, їх маркірують умовно 

арабськими цифрами, що обумовлюють у пояснюючих надписах; 

маркіровка проводів і позначення затискачів на схемах з’єднань 

незалежні; 

платам, на яких розміщуються резистори, конденсатори та інші   

елементи,       присвоюється         лише      порядковий       номер  

(проставляється в колі над рискою); 

 позиційне позначення елементів розміщують безпосередньо 

біля їх  умовного графічного позначення. 

Адресний спосіб найбільш поширений і полягає в тому,  що лінії 

зв’язку між окремими елементами апаратів, що встановлюються на щиті  

або пульті, не показують. Замість цього у місці приєднання проводу на 

кожному апараті або елементі проставляють цифрову або літерно-

цифрову адресу того апарата чи елемента, з яким він електрично 

повинен бути з’єднаний (позиційне позначення відповідно до 

принципової схеми або порядкового  номера елемента). Це не 

загромаджує креслення лініями зв’язку і дозволяє її легко читати. 

Графічний спосіб полягає в тому, що на кресленні умовними 

лініями показують усі  з’єднання між елементами апаратів. Цей спосіб 

застосовують лише для щитів і пультів, відносно мало насичених 

апаратурою. Схеми трубних проводок виконують лише графічним 

способом. Якщо в   одному   щиті,     пульті    прокладають труби із 

різного матеріалу   ( стальні, мідні, пластмасові ), то умовні позначення 

при цьому використовують різні (суцільні лінії, штрихові, штрихові з 

двома крапками та ін. ). 

Табличний спосіб застосовують у двох варіантах. Для першого 

складають монтажну таблицю, де зазначають номери кожного ланцюга, 

у свою чергу, для кожного ланцюга послідовно перелічують умовні 

літерно-цифрові позначення приладів, апаратів та їх контактів, до яких 

ці ланцюги під’єднані. 

Другий варіант відрізняється від першого тим, що у таблицю 

вписують по зростанню номери маркіровки ланцюгів принципіальних 

електричних схем. 
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На рисунку 5.2 показано схему з’єднань шафи керування  

вентиляційної установки (згідно з принциповою електричною схемою 

рисунок 5.1). Схема з’єднань виконана адресним способом. Вона 

зображується в графічній частині на другому листі. 

При виконанні даної схеми на розгорнутій площині з 

урахуванням компоновки апаратів, що вказана на зовнішніх виглядах 

щита  керування (рисунки 5.1.2 та 5.1.3), показали апарати щита 

керування. Апарати показано з зображеням їх внутрішньої схеми.  

   Задня стінка                             Бокова                          Двері   

                                                       стінка              ( з боку монтажу) 

Рисунок 5.2 - Схема  з’єднань  шафи  керування   вентиляційної 

установки  

 

Біля графічних позначень апаратів в колі розділеному рискою 

навпіл вказують порядковий номер виробу (номери присвоюються 

попанельно зліва направо і зверху вниз), та під рискою – позиційне 



 92 

позначення цього виробу (відповідно до принципової електричної 

схеми). 

У місці приєднання проводів на кожному апараті або елементі 

проставляємо цифрову або літерно-цифрову адресу того апарата чи 

елемента, з яким він електрично повинен бути з’єднаний. Проставляння 

адрес доцільно проводити спочатку для силових кіл а потім для кіл 

керування, починаючи від джерела живлення і закінчуючи споживачем. 

Ввід щита керування виконано через збірку затискачів ХТ, тому 

розпочинаємо з неї. Праворуч біля виводів перших чотирьох клем 

проводимо маркування кіл А, В, С, N відповідно з принциповою 

електричною схемою. Назустріч виводам проставляєм порядковий 

номер 1 тобто номер автоматичного вимикача QF,  з яким   виконюється 

електричне з’єднання. На ввідних затискачах автоматичного вимикача 

QF   проставляємо зворотню адресу тобто номер 4 – збірки затискачів 

ХТ, а праворуч маркування кіл  А, В, С. Після автоматичного вимикача 

маркування кіл згідно з принциповою електричною схемою буде А1, 

В1,С1 а назустріч  затискачам 2, 4, 6 номер 3 – порядковий номер 

електромагнітного пускача КМ. Аналогічно виконується маркування 

інших силових кіл. Маркування виводів апаратів кіл керування 

розпочинаємо з запобіжника FU. Біля виводу затискача 1 коло має 

маркування А1 і він повинен бути  з’єднаний з затискачем 2 апарата  1 – 

автоматичним вимикачем QF. Коло затискача 2 запобіжника має номер 1 

і його провідник повинен бути з’єднаний з клемою 9 збірки затискачів          

2 – ХТ та подальше з клемою 1 перемикача режимів SA. Аналогічно 

виконується маркування інших кіл керування.  Слід відмітити,  що при 

виконанні схеми з’єднаннь, доцільно проводити з’єднання з 

мінімальною кількістю переходів між задньою стінкою та дверками. 

З’єднання затискачів одного апарата виконують у вигляді перемичок. Це 

забезпечить більшу економічність  та надійність роботи схеми 

установки.     

5.3 Розробка схем підключень 

 Схеми підключень показують зовнішнє підключення апаратів, 

установок, щитів, пультів  тощо. Їх виконують на основі схем 

автоматизації, принципіальних електричних, принципіальних живлення, 

специфікації приладів і обладнання а також креслень виробничих 

приміщень із розміщенням технологічного обладнання та 

трубопроводів. Схеми підключень використовують при монтажі 

проводок, за допомогою яких установку, прилад, апарат підключають до 

джерела живлення, щита, пульта та ін. 
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 Практично використовують два варіанти побудови схем 

підключень: графічний та табличний. Найбільш поширений графічний, 

при якому умовними графічними позначеннями показують: відбірні 

пристрої та первинні перетворювачі: щити, пульти та локальні пункти 

управління, контролю, сигналізації та вимірювання; позащитові прилади 

й засоби автоматизації; з’єднувальні та протяжні коробки, вільні 

коробки кінців термопар; електропроводки та кабелі, що прокладаються 

поза щитами; вузли приєднання електропроводок до приладів, апаратів, 

коробок; запірну апаратуру, елементи для з’єднання та відгалуження; 

комутаційні затискачі, розміщені поза щитами; захисне заземлення. 

 Шкафи , пульти, окремі прилади та апарати зображують у 

вигляді прямокутників або кола, у середині яких розміщують відповідні 

написи.  

 Зв’язки одного призначення на схемах підключень показують 

суцільною лінією  і лише в місцях під’єднання до приладів, виконавчих 

механізмів та інших апаратів проводи розділяють, щоб привести їх 

маркіровку. 

 На лініях зв’язку, що означають проводи або кабелі, вказують 

номер проводки, марку, переріз та довжину проводів і кабелів (якщо 

проводка виконана в трубопроводі, то необхідно також навести 

характеристику труби). Проводи, джгути та кабелі показують лініями 

товщиною 0,4 – 1,0 мм. Для більш повної інформації  про проводки 

складається кабельний журнал згідно таблиці 5.3.  

Схеми підключень виконують без збереження масштабу у 

вигляді, зручному для користування.   

На рисунку 5.3 показано схему підключень шафи керування  

вентиляційної установки (згідно з принципіальною електричною схемою 

рисунок 5.1), яку  виконано графічним способом.  

 

Таблиця 5.3 -  Кабельний    журнал 
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Рисунок 5.3 - Схема підключень шафи керування вентиляційної 

установки. 
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6 Визначення  показників надійності 

  

 Під надійністю автоматизованих систем керування розуміється 

імовірність безвідмовної роботи елементів і системи в цілому протягом 

заданого проміжку часу, обумовленого технологічним процесом, або 

між двома профілактичними ремонтами. 

З точки зору теорії надійності будь-яку складну систему можна  

подати  у вигляді системи, що складається з  n  послідовно з’єднаних 

елементів. Надійність такої системи визначається кількістю даних 

елементів та надійністю  кожного з них. Надійність системи 

характеризується цілим рядом показників. 

Інтенсивність відмов (1/год) системи автоматики або системи 

керування дорівнює сумі інтенсивностей відмов кожного елемента.         

 

  =  n k , 

 

де   n – сума інтенсивностей відмов елементів системи автоматичного 

керування  ( значення  інтенсивності  відмов  елементів  приймаємо  з 

таблиці 6.1) , 1/год; 

k - поправочний  коефіцієнт, який враховує вплив оточуючого 

середовища на інтенсивність відмов (для лабораторних умов k=1; для 

стаціонарних сільськогосподарських установок k=10…15; для 

мобільних агрегатів k=25…30). 

Наробіток на відмову (год), тобто середній час наробітку 

відновлюємого виробу між двома послідовно виниклими відмовами, 

визначаємо за формулою 

  Імовірність безвідмовної роботи, тобто імовірність того, що в 

заданий інтервал часу при заданих умовах і режимах не виникне відмови 

виробу, визначаємо по формулі 

 

де Т  – заданий час роботи обладнання, год. 

 Якщо в результаті розрахунків імовірність безвідмовної роботи 

входить в межі  0,75 – 0,999, то система працюватиме надійно. При 

менших значеннях імовірності безвідмовної роботи необхідно 
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передбачити заходи по підвищенню надійності системи. 

 У процесі проектування найбільший ефект дають схемні 

способи підвищення надійності, в основі яких лежать удосконалення та 

спрощення схем автоматизації.  

 Схеми  повинні проектуватися так, щоб вони могли надійно 

працювати при заміні любого елемента однотипним,  мали захист від 

коротких замикань. Крім того, важливе значення має правильний вибір 

елементів і пристроїв автоматизації (надійних, уніфікованих, 

ремонтопридатних). 

 До ефективних способів підвищення надійності відноситься 

також резервування. Розрізняють гаряче та холодне резервування.  

До гарячого відноситься  такий метод резервування, при якому 

виконується паралельне  з’єднання однотипних елементів. При даному 

методі резервування, якщо відмовить зарезервований елемент, то його 

функції виконуватиме резервний. Недоліком даного способу 

резервування  є зайві витрати на установку та підтримання в робочому 

стані  резервних елементів.   

 Холодним резервуванням називається процес заміни 

вийшовшого з ладу елемента запасним. Холодне резервування є 

найбільш дієвий спосіб підвищення надійності, який зарекомендував 

себе в практиці. 

 В процесі проектування для впровадження холодного 

резервування необхідно вибрати елементи, що підлягають 

резервуванню. До них відносять  елементи, що мають найбільше 

значення інтенсивності відмов.  

         Не лише при  проектуванні забезпечується необхідна надійність 

функціонування систем автоматизації на неї впливають також умови 

монтажу та експлуатації. Під час монтажу треба проводити попередні 

випробування і налагодження найбільш відповідальних пристроїв та 

вузлів автоматичних систем, а також контролювати якість монтажних 

робіт.  

 Для збільшення довговічності автоматичних систем треба 

суворо дотримуватись правил експлуатації елементів і вузлів систем 

відповідно до заводських інструкцій та загальних вимог експлуатації 

засобів автоматизації. Необхідно вивчати й узагальнювати досвід 

експлуатації та розробляти заходи підвищення надійності роботи 

пристроїв і систем автоматизації. 
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Таблиця 6.1  - Інтенсивність відмов елементів АСК 

 
      

  

     Елемент АСК 

 

Інтенсив-

ність від-

мов 

елемента, 

10-6,1/год 

 

              

          Елемент АСК 

Інтенсив-

ність від-

мов еле-

мента, 

10-6,1/год 

 

Автоматичний       0,22  Напівсуматор     на       39,0  

вимикач  дискретних елементах  

Вимикачі:  Потенціометри :  

      кнопочні      0,063        сплавні        7,0 

      пакетні       0,175        дротяні      1,4 

      кінцеві      0,161 Провід, кабель         1 

Виконавчі механізми:  Регулятор тиску РД-8      26,0 

      КДУ       220  Регулятор рівня       42,0  

      МИМ        110 електронний  

Вимірювальні мости:  Регулюючі  електричні 60,0 

     КВП, КВН    105,0 прилади  

     РБА      60,0 Резистори   1,5…8,0      

Випрямляч       1,0 Реле електромагнітні 0,25…0,3 

Датчики:  Реле часу       1,2 

     температури         4,5 Рубильник       6,6 

     рівня          2,5 Серводвигун        0,23  

Діоди        0,3 Сильфон , мембрана      47,0  

Електродвигуни     10…22 Тахогенератор       0,8 

Елемент нагрівний          0,3 Тепловий вимикач           0,14 

Запобіжник        0,5 Терморезистор        3,8 

Заглибний насос з       250 Тиристори       1,8  

електродвигуном  Транзистори   0,7…5,0     

Кнопки керування        1,4   Трансформатори         5  

Конденсатори:   Тригери на дискретних       53 

     паперові        1,8 елементах  

     керамічні        0,1   

Контакти        0,25   

Лампи розжарювання      0,625      

Логічний елемент   1,0…5,0        

Логометри       380   

Магнітний пускач        10   

Манометр          100   

Мікровимикачі      0,25    

Мікроконтролери       40,0   
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Приклад 6  Визначення показників надійності АСК виконуємо для 

схеми керування вентиляційною установкою (рисунок 3.1в). Розрахунки 

робимо при умові,  що система має номінальний режим завантаження і 

схема працює в автоматичному режимі керування. 

 

 Інтенсивність відмов (1/год)системи керування визначаємо 

шляхом зведення інтенсивностей відмов елементів в таблицю 6.2 

 =  n k ,  

 

де   n –сума інтенсивностей відмов елементів системи автоматичного 

керування  ( значення  інтенсивності  відмов  елементів  приймаємо  з 

таблиці 6.1) , 1/год; 

k - поправочний  коефіцієнт, який враховує вплив оточуючого 

середовища на інтенсивність відмов (для лабораторних умов k=1; для 

стаціонарних сільськогосподарських установок k=10…15; для 

мобільних агрегатів k=25…30). 

 

 =  n  k =23,6610-610=2,366  10-4  1/год. 

 

Наробіток на відмову, тобто середній час наробітку 

відновлюємих виробів між двома послідовно виниклими відмовами, 

визначаємо за формулою 

  

 Імовірність безвідмовної роботи, тобто імовірність того, що в 

заданий інтервал часу при заданих умовах і режимах не виникне відмови 

виробів, визначаємо за формулою 

де Т = 1000 – заданий час роботи обладнання, год. 
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Таблиця 6.2 - Інтенсивність відмов елементів схеми автоматизації 

вентиляційної установки 
 

 

      

        Елементи АСК 

 

 Кількість         

     еле-        

   ментів,     

        шт. 

 

 

Інтенсивність 

відмов елемента, 

, 10-6  1/год 

    Сумарна      

інтенсивність 

відмов 

елемента, 

, 10-6  1/год 

Автоматичний вимикач  1 0,22 0,22 

Запобіжники 1 0,5 0,5 

Магнітні пускачі 1 10 10 

Електродвигун  1 10 10 

Перемикачі  1 0,175 0,175 

Регулятор  температури 1 0,14 0,14 

Сигнальна лампа 1 0,625 0,625 

Кабель  2 1,0 2,0 

Всього    23,66 

   

 В результаті розрахунків імовірність безвідмовної роботи  

входить в межі 0,75 – 0,999, отже схема автоматизації вентиляційної 

установки буде працювати надійно.   

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висноках необхідно коротко розповісти  про вирішення 

основних питань  при впровадженні різних видів автоматизації заданого 

об’єкта курсового проєктування. При цьому слід    вказати  доцільність 

прийнятих принципів та засобів автоматизвції, особливості розроблених 

схем.  

   Також необхідно пояснити результати розрахунку імовірності 

безвідмовної роботи схеми автоматизації об'єкта проєктування. 
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