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Пояснювальна записка 

Програмою дисципліни "Автоматизація технологічних процесів 
і системи автоматичного керування" передбачено вивчення 
студентами основ автоматизації сільськогосподарського виробництва, 
основ проектування систем автоматизації,  типових системами 
автоматизації сільськогосподарських виробничих процесів і 
придбання практичних навичок із налагодження автоматичних систем 
на заданий режим роботи і усунення неполадок основних елементів 
системи автоматизації виробничих процесів. 

Розглядаються дані питання з урахуванням досягнень науки та 

передової практики з автоматизації сільськогосподарського 

виробництва та  з урахуванням міжпредметних зв’язків. При вивченні 

дисципліни окремі  засоби автоматизації, електрообладнання чи інші 

елементи розглядаються в складі електрифікованого, 

автоматизованого обладнання, як система керування, контролю та  

захисту даного обладнання. 

При вивченні дисципліни використовуються: теоретичні та 

лабораторно-практичні заняття, курсове проектування, самостійна 

робота. 

Контролюючими заходами вивчення дисципліни  є контрольна 

робота та екзамен. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 

технологічні та наукові основи автоматизації сільськогосподарського 

виробництва, системи автоматизації типових технологічних  процесів.  

Повинні уміти складати та читати схеми автоматизації, що 

виконані на релейних та типових логічних елементах, досліджувати 

автоматичні системи керування, аналізувати роботу окремих елементів 

та автоматичної системи в цілому, налагоджувати автоматичну 

систему на заданий режим роботи, ліквідовувати можливі неполадки 

при роботі системи, вибирати основні елементи  автоматичних систем. 
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Вступ 

 

 Завдання   і   зміст   дисципліни її зв’язок  з   іншими  

дисциплінами навчального  плану. Історія, сучасний  стан  і  

перспектива  розвитку автоматизації технологічних    процесів 

сільськогосподарського виробництва. 

      

 

 Прочитайте і опрацюйте 

 1 с. 3 - 5;   2 с. 3 – 4 

 

Теоретичні відомості  

  

Програмою дисципліни " Автоматизація  технологічних  

процесів  і системи   автоматичного  керування" передбачено 

ознайомлення студентів з основами автоматизації 

сільськогосподарського виробництва, основами проектування  систем 

автоматизації, вивчення типових систем автоматизації технологічних 

процесів та методик їх випробування  і наладки. 

Розглядаються дані питання з урахуванням міжпредметних 

зв’язків. При вивченні дисципліни окремі  засоби автоматизації, 

електрообладнання чи інші елементи розглядаються в складі 

електрифікованого, автоматизованого обладнання, як система 

керування, контролю, захисту даним обладнанням. 

При вивченні дисципліни використовуються: теоретичні, 

лабораторно-практичні заняття, курсове проектування, самостійна 

робота. 

Автоматизація сільськогосподарського виробництва набула 

розвитку тільки у 60-тих роках  20 століття. Цьому сприяли успіхи в 

комплексній механізації та електрифікації сільськогосподарського 

виробництва. Спочатку автоматизація була лише частковою, тобто 

автоматизувалися окремі виробничі процеси та установки (водокачки, 

вентиляція тощо). Згодом почали створювати системи комплексної 

автоматизації, за яких автоматизувалися не тільки основні а й 

допоміжні виробничі процеси і операції. Виникли автоматизовані 
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потокові лінії та виробничі об’єкти: птахофабрики, тваринницькі 

комплекси, кормоцехи, тепличні комбінати, зернопункти тощо.  

 

  Питання для самоконтролю 

 

1    Що вивчає дисципліна "АТП і САК"? 

2 Вкажіть основні  завдання в галузі автоматизації 

сільськогосподарського виробництва. 

 

  

1 Основи автоматизації сільськогосподарського 

виробництва 

    

 1.1  Загальні відомості про автоматизацію виробничих 

процесів.    

 Основні поняття систем автоматизації. Техніко-економічні 

показники ефективності автоматизації технологічних процесів. 

 

 Прочитайте і опрацюйте 

 

 1 с. 6 – 14;   2 с. 5 – 6 

 
Теоретичні відомості  

 

Автоматизація – це використання технічних засобів, 

математичних методів і систем управління, які частково чи повністю 

звільняють  людину від безпосередньої участі у процесах одержання, 

перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи 

інформації. 

 В залежності від функцій виконуваних спеціальними 

автоматичними пристроями, розрізняють такі основні види 

автоматизації: автоматичний контроль, автоматичний захист, 

автоматичне керування. 

 Автоматичний контроль являє собою сукупність технічних 

засобів, які виконують функції сигналізації, вимірювань, сортування, 

збору інформації. 
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Автоматичний захист являє собою сукупність технічних 

засобів, які при виникненні ненормальних і аварійних режимів, 

припиняють контролюємий технологічний процес чи усувають 

ненормальні режими. 

Автоматичне керування – комплекс технічних засобів  і 

методів по керуванню об’єктами без участі обслуговуючого 

персоналу.  

В залежності від ступеня автоматизації, керування розрізняють 

як ручне, автоматизоване,  автоматичне. Ручне керування – це таке 

керування, при якому всі функції управління виконуються людиною. 

При автоматизованому керуванні частина функцій  виконується 

автоматичними пристроями,  а інша – людиною. При автоматичному 

керуванні всі функції виконуються автоматичними пристроями. 

Залежно від обсягу покладених на автоматизацію завдань, її 

характеризують як часткова, комплексна та повна.  

  Автоматизація сільськогосподарського виробництва 

опирається на досвід промисловості, але методи і засоби автоматизації 

особливо в тваринництві і рослинництві обумовлені характерними 

особливостями. Це  і тісний зв’язок машинної технології з 

біологічними процесами, безперервність виробничих процесів, 

розосередженість об’єктів тощо. Специфіка роботи засобів автоматики 

пов’язана також з умовами навколишнього середовища, сезонністю 

роботи. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, 

комплексна механізація і електрифікація, досягнення науки і практики 

підготували необхідні умови для розвитку автоматизації сільського 

господарства. Це пояснюється тим, що лише сучасні системи машин 

можуть задовольнити вимоги технології, а електрична енергія як одна 

з найбільш універсальних  забезпечує простоту, надійність та 

ефективність управління цими машинами. 

Визначення ефективності системи  автоматизації здійснюється 

рядом якісних критеріїв – показників ефективності. Показники 

ефективності  можуть бути технічними та економічними. В якості 

технічних показників звичайно використовують показники надійності, 

а в якості економічних – зведені розрахункові витрати порівнюваних 



 7 

варіантів, річний економічний ефект, строк окупності 

капіталовкладень тощо.  

 

  Питання для самоконтролю 

 

1. Дати означення поняттю автоматизація. 

2. Вказати види автоматизації  в залежності від функцій, 

виконуваних автоматичними пристроями.  

3. Класифікація управління в залежності від ступені 

автоматизації. 

4. Класифікація автоматизації в залежності від обсягу, 

виконуваних нею завдань.  

5. Доцільність та ефективність автоматизації, чим вони 

визначаються. 

 

 

 

1.2  Об’єкти автоматизації. 

Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва. 

Основна задача автоматизації. Технологічні установки як об’єкти 

автоматизації. 

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 14 – 35. 
 

Теоретичні відомості 

 

Автоматизація сільськогосподарського виробництва 

опирається на досвід промисловості, але методи і засоби автоматизації 

особливо в тваринництві і рослинництві обумовлені характерними 

особливостями. Це  і тісний зв’язок машинної технології з 

біологічними процесами, безперервність виробничих процесів, 

розосередженість об’єктів тощо. Специфіка роботи засобів автоматики 

пов’язана також з умовами навколишнього середовища, сезонністю 

роботи. 
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Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, 

комплексна механізація і електрифікація, досягнення науки і практики 

підготували необхідні умови для розвитку автоматизації сільського 

господарства. Це пояснюється тим, що лише сучасні системи машин 

можуть задовольнити вимоги технології, а електрична енергія як одна 

з найбільш універсальних  забезпечує простоту, надійність та 

ефективність управління цими машинами. 

              Основною задачею автоматизації є створення системи 

автоматичного керування, контролю, захисту, що забезпечує 

виконання покладених на неї технологічних та технічних функцій, 

дозволяє підвищити продуктивність і поліпшити умови праці, 

збільшити кількість і якість одержуваної продукції, звільнити 

працівників від важкої фізичної праці й одноманітного розумового, 

знизити втрати і собівартість продукції, підвищити терміни служби 

сільськогосподарської техніки. 

Об’єкт автоматизації – поєднання технологічного обладнання і 

реалізуємих на ньому технологічних процесів і операцій, що 

підлягають автоматизації. 

У сільськогосподарському виробництві найбільш сприятливі 

умови для автоматизації забезпечуються для стаціонарних процесів у 

тваринництві, закритому ґрунті, переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції. Завдяки  розвитку мікроелектроніки 

стала можливою автоматизація мобільної техніки: тракторів, 

комбайнів, сівалок. 

Об’єкт автоматизації – це одне із центральних понять у теорії 

автоматичного регулювання та управління. При розробці системи 

автоматизації, в першу чергу визначаються  з видом автоматизації, 

який планується впровадити. 

При управлінні сільськогосподарськими об’єктами 

застосовуються системи автоматичного контролю, сигналізації, 

захисту, керування.  

Системи 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 
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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 системи підтримання рівня води у баках водокачок, 

температури  води у водонагрівниках та ін. 
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  Питання для самоконтролю 

 

1. З чим пов’язані особливості розвитку автоматизації 

сільського господарства? 

2. Що   є технічною базою автоматизації? 

3. Що називають об’єктом автоматизації? 

4. Які види автоматизації широк використовують при 

управлінні сільськогосподарськими обʼєктами? 

 

 
 
 

1.3   Схеми систем автоматизації. 

 
Класифікація схем автоматизації. Структурні схеми. Функціональні     

схеми. Принципові електричні схеми. Схеми з’єднань. Схеми 

підключень.  

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 36 – 75 

Теоретичні відомості 
 

В проектах автоматизації технологічних процесів,  в 

залежності від призначення, використовуються такі типи схем: 

структурні – Е2, функціональні – Е2, принципові електричні – Е3, 

схеми з’єднань - Е4, схеми підключень – Е5 6 - загальна,                              

7 - розташування. Дана класифікація, а також обумовлення різних 

схем  виконана  згідно ГОСТ 2.701-84 "Схемы. Виды и типы. Общие 

требования к выполнению". 

 Структурні схеми визначають основні елементи установки, 

процесу, виробництва і розробляються на першій стадії проектування. 

На цих схемах в спрощеній формі зображуються основні елементи в 

вигляді прямокутників і ліній зв’язку між ними. Дані схеми дають 

тільки якісні поняття про структуру і виражають суть об’єкта.  
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 Функціональна схема - 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. Розробляються дані схеми на основі детального знання 

технології та визначення необхідності впровадження того чи іншого 

виду автоматизації. 

 Таким чином, на цій схемі повинно бути: 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. Вид вимірювальної величини і функціональне 

призначення приладів розрізняють за допомогою системи літерних 

позначень, які вписуються в середині умовного графічного 

позначення.  

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 2.701-84 

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

ГОСТ 2. 702 - 75* " Правила выполнения электрических схем";  

ГОСТ 2. 708 - 81 "Правила выполнения электрических схем 

цифровой вычислительной техники". 

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.  
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Розробляються принципові електричні схеми згідно з 

технічним завданням та функціонально-технологічною схемою. 

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 принципових електричних схем, 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 

принциповою електричною схемою, повинні бути повністю 

відображені на схемі з’єднань; 

позиційне призначення приладів та засобів автоматизації, а 

також маркірування ділянок ланцюгів, що прийняті на принципових 

схемах, необхідно зберегти на схемі з’єднань. 

Застосовують три способи виконання схем з’єднань: адресний, 

графічний і табличний. 

 Схеми підключень показують зовнішнє підключення апаратів, 

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

живлення, принципових електричних схем, схем з’єднань, 

специфікації приладів і обладнання а також креслень виробничих 

приміщень із розміщенням технологічного обладнання та 

трубопроводів. Схеми підключень використовують при монтажі 

проводок, за допомогою яких установку, прилад, апарат підключають 

до джерела живлення, щита, пульта та ін. Практично використовують 

два варіанти побудови схем підключень графічний та табличний.  

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Які типи схем використовуються в проектах автоматизації? 

2. Призначення функціональних схем автоматизації та 

принципи їх побудови. 

3. Призначення принципових електричних схем автоматизації 

та принципи їх побудови 
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4. Призначення  схем з’єднань та принципи по їх побудови. 

5. Призначення схем підключень та принципи по їх побудови. 
 

 

 1.4 Вибір елементів систем автоматизації. 
 

Загальні вимоги до вибору технічних засобів автоматизації. Вибір 

командних апаратів. Вибір реле керування. Вибір пристроїв контролю. 

Вибір автоматичних пристроїв. Вибір датчиків. Вибір виконавчих  

механізмів. 

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с.76– 87; 4 с.33 – 80 

 

Теоретичні відомості 
 

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. В першу чергу при 

виборі технічних засобів звертають увагу на призначення апаратів 

відповідно до прийнятої системи автоматизації. 

Подальше вибір здійснюється згідно технічних умов та умов 

експлуатації. 

 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Загальні вимоги до вибору технічних засобів автоматизації. 

2. Методика  вибору командних апаратів. 

3. Методика вибору реле керування. 
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4. Методика  вибору пристроїв контролю. 

5. Методика вибору регуляторів та датчиків. 

6. Методика вибору виконавчих механізмів. 

  
 

1.5  Розробка та аналіз математичної моделі об’єкта керування. 

 

Властивості обʼєктів автоматизації. Методи досліджень обʼєктів 

автоматизації.    

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с.87– 94 

 

Теоретичні відомості 

 

Об’єкт автоматизації – це одне із центральних понять у теорії 

автоматичного регулювання та управління. При розробці системи 

автоматизації, визначившись з видом автоматизації, який необхідно 

впровадити,  одним із перших етапів  є визначення властивостей  

об’єкта. Властивості об’єктів автоматизації дозволяють визначити 

алгоритм, тобто зміст і послідовність управління  та підібрати  

комплекс технічних засобів для його реалізації. 

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 на основі 

математичної моделі обʼєкту проектування, що представляється у 

вигляді передаточних функцій. Метою досліджень є визначення змін  

керуємої  величини в функції часу  у(t). 

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. 
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 Питання для самоконтролю 

 

1.  Мета досліджень властивостей об'єкта управління? 

2. Суть  аналітичного методу визначення властивостей об'єктів 

автоматизації? 

3. Суть  дослідницького методу визначення властивостей об'єктів 

автоматизації? 

 

1.6  Вибір алгоритму управління об’єктом 

Методика вибору алгоритму управління об’єкту автоматизації.   

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с.94 – 99 

 

Теоретичні відомості 

 

На основі моделі об’єкта автоматизації визначають параметри 

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.  

 

На практиці, якщо відомості про динамічні властивості об'єкта 

недостатні чи відсутні зовсім, вибір регуляторів проводиться по 

аналогії з діючими САУ. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1.  Яка послідовність визначення алгоритму управління? 

2. Якими показниками характеризується закон регулювання обʼєкта 

автоматизації?  
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1.7  Аналіз параметрів автоматичної системи 

керування 
 

Стійкість системи та методики перевіркі. Основні показники надіності 

автоматизованої системи. 

 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с.99 – 107 

 

Теоретичні відомості 

 

Одним з основних показників, що характеризують автоматичну 

систему, є її стійкість. Стійкість - це властивість системи повертатися 

в початковий стан після припинення дії обурення. Нестійка система не 

повертається в стан рівноваги. Вихідна величина такої системи 

безперервно збільшується або скоює неприпустимо великі коливання. 
Для визначення стійкості автоматичної системи застосовуються 

алгебраїчні критерії стійкості Вишнеградського, Рауса, Гурвіца і 

графоаналітичні критерії Михайлова і Найквіста. 

Надійність - це властивість об'єкта (схеми) виконувати задані 

функції протягом часу, що обумовлені вимогами експлуатації. Якщо 

на стадії проектування не врахувати надійність, то в реальних умовах 

розроблена схема керування може виявитись непрацездатною. 

Основними показниками надійності є інтенсивність відмов, наробіток 

на відмову, імовірніть безвідмовної роботи. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Коли система автоматизації вважається стійкою? 

2. Критерії стійкості системи автоматизації. 

3. Основні показники надійності автоматизованої системи. 
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2.  Автоматизація  технологічних  процесів  в   тваринництві і 

птахівництві. 

2.1. Автоматизація установок водопостачання і зрошення. 

 

Загальні відомості. Автоматизація баштових насосних установок. 

Автоматизація безбаштових насосних установок. 

 

 Прочитайте і опрацюйте 

 1 с. 107–143   

Теоретичні відомості 

 

Для сільськогосподарського водопостачання   використо-

вуються  відкриті (поверхневі)  джерела – річки, озера, водосховища, а 

також підземні води. Вода, яка  використовується на господарсько-

питні потреби, повинна відповідати санітарним вимогам. Для  

забезпечення даних потреб використовують підземні  води, а 

використання відкритих водойм допускається для технологічних 

потреб та у виняткових випадках для питних  з  застосування 

спеціальної очистки. 

Виходячи  з цього, в якості   водозабірних пристроїв в основному 

використовують трубчасті (артезіанські) свердловини та шахтні 

колодязі. Використання  того чи іншого типу насосу для підйому води 

залежить від  виду водозабірних пристроїв  та необхідних об’ємів 

споживання води.  

Для споживачів з витратами понад 65 м3/год насос підключається 

безпосередньою до мережі (зрошувальні системи). Якщо витрати 

становлять 30-65 м3/год (водопостачання великих ферм, комплексів, та 

інших споживачів води),  використовують заглибні і плаваючі 

відцентрові насоси у складі баштових водокачок. При менших 

витратах води, як  правило, використовують водонасосні установки, з 

водонапірним котлом.  

Для споживачів з потребами до 1м3/год  та побутових споживачів 

використовують вібраційні  насоси (НЕБ 1/20, " Малыш"), а для 
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споживачів віддалених від  центральної електромережі (пасовища) 

насоси агрегатують з автономними електроустановками. 

Найперспективнішими в даному випадку є водопідйомні установки з 

відновлюваними джерелами енергії: вітрові ("Вітерець" ВНВ – 4), або 

сонячні (СВ –1) установки з термоелектричними генераторами і 

акумуляторами сонячної енергії. Потужність таких установок не 

перевищує 1м3/год при висоті підйому 10 – 12 м. 

До 90 насосних установок сільськогосподарського 

призначення складають баштові водокачки. Особливістю  

водопостачання з використанням баштових водокачок є висока 

стабільність і надійність управління водопостачання. Це пов’язано з 

тим, що резервуари підняті над поверхнею землі тобто башти, мають 

достатньо великий запас води.  Основним параметром управління в 

такій системі є рівень води в резервуарі, який контролюється 

електродними датчиками рівня чи тиск води в напірному 

трубопроводі, який контролюється електроконтактними манометрами 

і реле тиску. 

 Автоматизація баштових водонасосних установок 

розвивається у напрямку від використання релейно-контактних схем з 

електродними датчиками рівня, електроконтактними манометрами чи 

реле тиску до використання спеціалізованих безконтактних 

комплектних пристроїв. Сучасні комплектні пристрої крім системи 

автоматичного керування включають в себе системи автоматичного 

захисту електронасосного агрегату від коротких замикань, 

перевантажень, "сухого ходу" та інших аварійних режимів. 

Автоматизовані водопідіймальні установки з 

гідроакумуляторами призначенні для механізації і автоматизації 

водопостачання невеликих тваринницьких ферм. Обов’язковою 

умовою нормальної роботи установки з гідроакумулятором є 

безперебійне електропостачання ферми. Максимальні щогодинні 

витрати води на фермі мають не перевищувати подачі насоса у 

робочій зоні. Як водозабірні пристрої використовують трубчасті 

колодязі (для свердловинних електронасосних агрегатів), або відкриті 

водойм, шахтні та трубчасті колодязі (для відцентрових консольних 

насосів). Електронасосні установки з гідроакумулятором можуть 

виконуватися з одним чи двома насосами. При двохагрегатному 
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виконанні забезпечується можливість регулювання подачі води, 

залежно від її споживання, тобто передбачається робота одного чи 

двох насосів. Управління роботою насосів виконується за допомогою 

реле тиску, що установлені в верхній зоні гідроакумулятора (два реле 

використовують при двохагрегатному виконанні).  

Автоматизація гідромеліоративних систем має специфічні 

особливості, що пов'язані з будовою розгалужених систем водогонів та 

водосховищ. Оскільки кожен елемент системи пов’язаний через водне 

середовище,  то зміни параметрів рівня витрат в одному призводить до 

змін тих же параметрів в інших. Гідромеліоративні системи, як 

об’єкти автоматизації характеризуються великим часом запізнення і 

значною інерцією при транспортуванні води, можливістю виникнення 

гідроударів. Виходячи з цього схеми автоматизації повинні 

передбачати управління електронасосами та запірними заслінками по 

рівню та витратам води з забезпеченням захисту водогонів від 

гідравлічних ударів тощо. 
 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Які водонасосні установки використовуються в сільському 

господарстві, галузь їх застосування? 

2. Будова баштових водонасосних установок та принципи 

управління їх електронасосними агрегатами. 

3. Будова безбаштових водонасосних установок з 

гідроакумулятором та принципи управління їх 

електронасосними агрегатами. 

4. Які особливості управління зрошувальними системами? 
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2.2. Автоматизація   мікроклімату                                                           

в     тваринницьких   і  птахівницьких  приміщеннях.  

 

Загальні відомості. Автоматизація вентиляційних установок.  

Автоматизація установок обігріву. Автоматизація зволожувачів 

повітря. Автоматизація інкубаторів. 
 

 Прочитайте і опрацюйте 

 1 с.144–181   

  

Теоретичні відомості 

 

При інтенсивному веденні сільськогосподарського 

тваринництва, птахівництва  тобто при їх значній концентрації на 

обмежених площах в  інших галузей мікроклімат приміщень має 

суттєвий вплив  на вихід продукції. Установлено, що в тваринницьких    

приміщеннях вихід продукції на 20 %  залежить від мікроклімату.  

Під мікрокліматом розуміють сукупність параметрів повітря 

(температура, вологість, швидкість переміщення, газовий склад), які 

характеризують його стан в приміщенні. Так пониження  температури 

призводить до зменшення привісу тварин, тому що енергія корму 

частково покриває потреби терморегуляції тіла. Підвищення  

температури вище межі знижує апетит тварин, що також зменшує  

привіс. Висока  відносна вологість підсилює схильність до хвороб.  

Мікроклімат приміщення впливає також на стан самої споруди  і  

технологічне  обладнання. 

Формування мікроклімату залежить від теплотехнічних якостей  

будівельних конструкцій (стін, підлоги, перекриття), ефективності 

роботи системи опалення і вентиляції, наявності тварин, птахів, 

сільськогосподарської  продукції в приміщенні. Для  тваринницьких  

приміщень  параметри  мікроклімату крім того залежатимуть від виду 

тварин, їх віку та способу утримання.  

Утримання сільськогосподарських тварин на фермах та 

комплексах характеризується трьома основними періодами: зимовим, 
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коли повітрообмін у приміщенні мінімальний, а кількість теплоти, що 

подається від додаткових джерел, підвищена; літнім, коли 

повітрообмін максимальний; перехідним (весняно-осіннім), коли має 

забезпечуватися досить інтенсивний повітрообмін та певне 

надходження теплоти. У ці періоди працює відповідне технологічне 

обладнання: система вентиляції та система теплозабезпечення. 

В першу чергу опалення передбачається в родильних 

відділеннях, профілакторіях, відділеннях для молочних телят, 

свинарниках-маточниках, пташниках, молочних, кормоцехах, і 

приміщеннях для обслуговуючого персоналу. Для кожного 

приміщення вибирають найбільш надійну дешеву по капітальним і 

експлуатаційним витратам систему опалення. Систему опалення 

вибирають виходячи з санітарно-гігієнічних і зоотехнічних вимог, 

економічної доцільності, виробничих умов  та інших показників. Для 

тваринницьких приміщень і  пташників застосовують повітряне 

опалення. Приміщення для молодняку додатково обладнують 

системами  водяного чи парового опалення від централізованої чи 

загальнофермської котельні. Для одержання локального мікроклімату 

при вирощуванні телят, поросят і молодняку птахів використовують 

допоміжний місцевий обігрів (інфрачервоні випромінювачі, 

підігріваєму підлогу ). 

Для підтримання оптимальних параметрів мікроклімату 

необхідно видаляти з приміщень вуглекислоту, вологу, надлишки  

тепла, поповнювати приміщення свіжим повітрям. Для тваринницьких 

приміщень в якості припливної вентиляції, як  правило, застосовують 

механічну.   Якщо механічна вентиляція з підігрівом припливного 

повітря  (повітряне опалення) задовольняє необхідному повітрообміну, 

то вона приймається  основною.  При невиконанні  вона приймається  

як допоміжна, а для покриття потреб в повітрообміні приймають 

самостійну припливну вентиляційну  систему. В якості витяжної 

вентиляції, як правило, приймають природну систему вентиляції, тому 

що вона проста  конструктивно, економічна в експлуатації і безшумна. 

Однак радіус дії витяжних шахт не перевищує 7…8 м, а надійність їх 

роботи залежить від температури  атмосферного повітря і сили вітру. 

Виходячи з цього, для будівель великої кубатури в якості витяжної 

вентиляції застосовують механічну. Можливе також застосування 
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механічних припливно-витяжних систем вентиляції. В системах 

водяного та парового опалення приміщень використовують 

теплогенеруючі установки працюючі на рідкому, твердому паливі, 

природному газі чи електричні. При повітряному обігріві приміщень 

система обігріву передбачає підігрів  припливного повітря. Виконання 

даної мети забезпечується використанням теплогенераторів ТГ, 

електрокалориферів СФО, тепловентиляторів ТВ тощо. В якості 

припливних і витяжних використовують системи з осьовими                         

("Клімат-4") та відцентровими вентиляторами. Установки ПВУ-4М, 

Клімат-2, Клімат-3 в комплексі забезпечують підігрів припливного 

повітря та витяжку. 

Управління системами обігріву та вентиляції тваринницьких 

приміщень виконується з використанням регуляторів температури, 

реалізуючих позиційний та неперервний закон регулювання, рідше 

використовують регулятори вологості. Управління обігрівом 

зводиться до зміни температури теплоносія, інтенсивності його подачі. 

Управління повітрообміном зводиться до зміни подачі вентилятора чи 

кількості працюючих вентиляторів.  

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Параметри мікроклімату тваринницьких приміщень та вимоги 

до них. 

2. Особливості побудови систем вентиляції та опалення 

тваринницьких приміщень. 

3. Які системи відносять до місцевого обігріву? 

4. Принципи автоматизації вентиляційного обладнання. 

5. Принципи автоматизації опалювального обладнання. 
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2.3.Автоматизація годування та напування тварин і птахів. 
 

Загальні відомості. Автоматизація роздачі корму на СТФ. 

Автоматизація  роздачі корму на фермах ВРХ. Автоматизація роздачі 

корму в пташниках. 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с.191–213   

  

Теоретичні відомості 

 

Головною умовою оптимальності годування тварин є 

збалансованість кормів і необхідна періодичність та дозованість їх 

видачі. Виходячи з цього до кормороздавальних пристроїв 

пред’являються такі вимоги:  рівномірність роздачі корму в годівниці з 

відхиленням маси від норми з розрахунку на одну голову не більше 

10; втрати корму не більше 3; тривалість роздачі корму не більше 

30 хв. для мобільних і 20 хв. для стаціонарних кормороздавачів; 

можливість регулювання норми корму від максимального до 

мінімального значення. 

Потребу в кормороздавальних пристроях, їх марку та  кількість 

визначають з урахуванням виду та віку тварин,  способів їх утримання, 

раціонів годування, норм видачі корму одній тварині, розрахункового 

поголів’я тварин. Для роздачі корму на фермах використовують, як 

мобільні, обмежено-мобільні  і стаціонарні кормороздавачі. 

Для роздачі кормів на  СТФ  переважно використовують 

електромобільні та стаціонарні кормороздавачі. Електромобільні 

кормороздавачі КЭC-1,7, КС-1,5, КСП-0,8, РС-5А забезпечують 

дозований розподіл корму в годівниці при русі по рейковому шляху. 

Управління електромобільних кормороздавачів передбачає місцеве 

(оператором) та автоматизоване (в функції положення при 

переміщенні - кінцевими вимикачами) керування реверсивним 

електроприводом переміщення кормороздавачів та електроприводом 

вивантаження корму в годівницю. Дозування видачі кормів в 

годівницю може здійснюватися відповідними заслінками та в функції 
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часу роботи вивантажувальних транспортерів. Разом з засобами 

завантаження кормів в кормороздавач обладнання створює потокову 

лінію кормороздачі. Для роздачі сипких комбікормів переважно 

використовують стаціонарні тросошайбові і спіральні кормороздавачі. 

Електропривод  спіральних транспортерів має програмне керування, 

що забезпечує необхідну періодичність роздачі корму. Дозування 

видачі корму контролюється датчиками рівня в індивідуальних та 

групових бункерах дозаторах. 

Для роздачі кормів на фермах ВРХ використовують 

кормороздавачі КТУ-10А, РВК-Ф-74, ТВК-80А, КЛО-75 та ін. 

Тракторні універсальні кормороздавачі КТУ-10А, призначені для 

транспортування і роздавання подрібнених листостеблової маси 

кукурудзи, злакових або бобових трав, грубих кормів, силосу, жому 

або суміші їх із сипкими кормами в годівниці на один або два боки в 

тваринницьких приміщеннях, на вигульних майданчиках та в літніх 

таборах. Може бути використаний для перевезення різних вантажів, а 

також як живильник-дозатор у технологічних кормоприготувальних 

лініях. Стаціонарні роздавачі РВК-Ф-74, ТВК-80А, КЛО-75 призначені 

для роздавання усіх видів кормів, крім рідких, на молочнотоварних та 

відгодівельних фермах ВРХ в приміщеннях з фронтом годівлі не 

більше 75м. Вони являють собою транспортери в середині годівниці, 

що приводиться в рух електроприводом. При управлінні 

стаціонарними  кормороздавачами передбачається місцеве та 

автоматизоване керування реверсивним електроприводом 

переміщення стрічки в функції положення при переміщенні. 

Управління періодичністю видачі корму забезпечується як правило з 

використанням добових програмних пристроїв. При роботі стрічкових 

кормороздавачів з засобами завантаження корму,  потоково-

транспортна лінія кормороздачі повинна передбачати також необхідну 

послідовність включення обладнання.  

Кормороздача в птахівництві в значній мірі залежить від 

способів утримання птахів.  Розглядають такі способи вирощування та 

утримання птиці: підлоговий, клітковий та комбінований. 

При підлоговому утриманні птахи утримуються на підлозі 

пташника з можливим вигулом або без нього. Така технологія 
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пебередбачає використання тросошайбових та спіральних 

транспортерів кормороздачі.  

При клітковому утриманні, птахів  розміщують у кліткових 

батареях, які складаються з кількох ярусів кліток. У кожну клітку 

вміщують по 3-10 курей або 10-60 курчат. Для годівлі птахів при 

клітковому утриманні застосовують жолобкові і бункерні 

автогодівниці різної конструкції. Обладнання роздачі корму при 

утриманні в кліткових батареях складається: з зовнішнього бункера  

зберігання  та видачі сухих кормів; розподільного транспортера подачі 

кормів від зовнішнього бункера в бункери-дозатори  рядів батарей; 

засобів розподілу корму в жолобкові годівниці. В якості засобів 

розподілу корму  в жолобкові годівниці використовують ланцюгові 

транспортери, або рухомі бункери дозатори. Автоматизація 

кормороздачі зводиться до програмного керування періодичністю 

видачі кормів, контролю рівня корму в бункерах дозаторах. 

При аналізі рівнів механізації та  автоматизації при різних 

способах утримання птахів слід відмітити, що при утриманні в 

кліткових батареях вони найбільші. У батареях передбачається 

автоматизоване керування фактично повним комплексом 

технологічних процесів і операцій: роздавання корму, напування 

птахів, видалення посліду, збирання яєць, підтримання оптимальних 

параметрів  мікроклімату.  

 

 Питання для самоконтролю 
 

1. Які кормороздавачі використовуються для годування тварин та від 

чого залежить вибір типу кормороздавача? 

2. Технологія роздачі корму з використанням стаціонарних 

стрічкових транспортерів для годівлі ВРХ та принципи їх 

автоматизації. 

3. Технологія роздачі корму з використанням електромобільних 

кормороздавачів для годівлі свиней та принципи їх автоматизації. 

4. Технологія роздачі корму в пташниках та принципи автоматизації 

обладнання кормороздачі.  
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2.4. Автоматизація прибирання гною та посліду. 

 

Загальні відомості.   Автоматизація прибирання гною в тваринницьких 

приміщеннях. Автоматизація прибирання посліду.    

 Прочитайте і опрацюйте 

 1 с.220–238   

  

Теоретичні відомості 

 

Роботи по прибиранню і видаленню гною характеризуються 

значною трудомісткістю. Використання того чи іншого типу 

установок залежить в основному від способу утримання тварин. Для 

прибирання гною з вигульних майданчиків, приміщень безвигульного 

утримання тварин на глибокій підстилці, а також транспортування 

його з приміщень у гноєсховище або гноєплощадки використовують 

мобільні механізми: скрепери та бульдозери, причіпні тракторні візки, 

електрифіковані вагонетки. Для прибирання гною з корівників і 

свинарників використовують скребкові, скреперні транспортери, 

гідравлічні та пневматичні системи видалення гною і ін. 

Скреперні установки типу УС призначені для прибирання 

гною ВРХ з відкритих проходів при безприв’язно-боксовому 

утриманні  тварин, а також при утриманні свиней на щільовій підлозі. 

При утриманні тварин на щільовій підлозі та для видалення 

гною з каналів можливе використання гідравлічних систем. 

Пневматичні системи використовують для транспортування гною в 

гноєсховища. 

Найбільшого розповсюдження для прибирання гною з 

приміщень і одночасного вивантаження його в транспортні засоби 

отримали скребкові транспортери типу ТСН. При управлінні  

гноєприбиральним транспортером ТСН передбачається необхідна 

послідовність включення електродвигунів похилого та 

горизонтального транспортерів та їх захист від ненормальних і 

аварійних режимів. В тваринницьких комплексах з розгалуженими 

лініями прибирання та видалення гною скребкові та скреперні 
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транспортери комплексно працюють з пневматичними системами. При 

цьому управління лінією прибирання та транспортування гною 

передбачає програмне керування періодичністю  роботи, 

взаємопов’язану роботу всіх засобів та контроль за роботою системи в 

цілому.  

   Вибір того чи іншого способу прибирання посліду в 

пташниках залежить в основному від технології утримання, виду і віку 

птиці. Засоби механізації прибирання посліду можна класифікувати за 

мобільністю - на стаціонарні та пересувні. До стаціонарних належать 

механізми, які входять до комплектів технологічного обладнання 

пташників і змонтовані як усередині, так і за їхніми межами. Вони 

призначені для прибирання посліду з місць утримання птиці і 

транспортування його до пересувних транспортних засобів або 

безпосередньо до місця утилізації. До пересувних належать 

бульдозери, тракторні причепи та спеціальні автомобілі.  

Якщо птиця утримується в багатоярусних кліткових батареях, то 

послід прибирають з кожного ярусу канатно-скребковими установками 

і ними ж скидають на горизонтальні конвеєри. 

Головними робочими органами канатно-скребкових установок є 

скребки, що закладаються по одному або по кілька на один ярус у 

міжярусний простір. Скребки з'єднуються тросом у вигляді замкненого 

контуру і приводяться в рух від електропривода. 

Можливе прибирання посліду по ярусам кліткових батарей за 

допомогою стрічкових транспортерів, які розміщують між ярусами 

кліток. Для видалення посліду зі стрічки в кінці кліток встановлюють 

нерухомі скребки.   

При утриманні птахів на підлозі використовують канатно-

скребкові конвеєри, що встановлюють в спеціальні послідні канали, 

які розміщені під настилом. 

Для транспортування посліду за межі приміщень застосовують 

похилі конвеєри, скребкові гноєнавантажувачі та інші пристрої. 

Канатно-скребкові установки призначені для видалення 

посліду з каналів, розміщених вздовж пташника, при підлоговому 

утриманні птиці, а також при утриманні в одноярусних та каскадних 

кліткових батареях. 
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У системах де відбувається об'єднання декількох 

технологічних операцій у загальну потокову лінію найчастіше 

спільно проектуються лінії збирання посліду, видалення з 

приміщення та транспортування  в сховище. Для керування 

потоковими лініями прибирання посліду передбачають  місцеве,  

дистанційне та автоматизоване (програмне) керуванням  

електроприводами машин і механізмів. Системи автоматизації 

повинні забезпечувати послідовність автоматичного і ручного 

включення машин і механізмі в порядку, зворотному напрямку 

руху посліду, щоб виключити завал установок і  зупинку  лінії в 

заданій послідовності у випадку аварійної зупинки однієї з 

установок; контроль і сигналізацію роботи всіх машин і механізмів.  

 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Які установки використовуються для прибирання гною в 

тваринницьких приміщеннях? 

2. Принципи автоматизації скребкових та скреперних 

гноєприбиральних транспортерів. 

3. Принципи автоматизації ліній прибирання гною та його 

транспортування в гноєсховища. 

4. Які установки використовуються для прибирання посліду  та 

принципи його автоматизації? 

2.5. Автоматизація доїльних  установок                                                    

та     машин     первинної     обробки     молока. 
 

Загальні відомості. Автоматизація доїльних установок. Автоматизація 

машин первинної обробки молока. 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 239 – 252 
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Теоретичні відомості 

 

Як об’єкт автоматизації доїльні установки являють собою 

складні технологічні системи, на яких реалізуються цілий ряд 

взаємопов'язаних технологічних процесів і окремих операцій. Це 

підготовка вимені до доїння, стимуляція молоковіддачі, доїння, збір 

молока з попереднім очищенням та обліком, миття доїльної апаратури 

і ін. Головним і найбільш складним та відповідальним є процес доїння. 

Його складність пов’язана з біологічною основою. Враховуючи 

фізіологічні особливості тварин було досліджено, що в процесі доїння 

корови молоковіддача проходить нерівномірно. Спочатку 

молоковіддача проходить по зростанню, а через 40…45с  досягає 

максимального значення. Потім протягом  3…4хв проходить 

інтенсивна віддача, а подальше молоковіддача різко знижується. 

Із машинних способів доїння в нинішній час використовують в 

основному спосіб відсмоктування  молока при допомозі вакууму 

(можливий спосіб механічного вижимання).  

Для механізації та автоматизації процесів доїння при 

утриманні корів на прив’язі використовують доїльні установки з 

доїнням у відра ДАС-2Б і АД-100Б, а також молокопроводні доїльні 

агрегати АДМ-8. Для обслуговування тварин при безприв’язному їх 

утриманні й доїнні в доїльних залах – доїльні установки, "Тандем-

автомат" УДА-8А "Ялинка-автомат" УДА-16А та "Карусель" УДА-

100. Доїння в літніх таборах та на пасовищах здійснюється доїльними 

установками УДС-3Б і ін. 

 Системи автоматизації доїльних агрегатів  забезпечують 

управління: переддоїльною підготовкою агрегату до роботи; доїнням 

та подальшою подачею молока у резервуари для зберігання; 

післядоїльною промивкою агрегату. Управління етапами роботи 

агрегатів здійснюється програмними пристроями. Крім того 

передбачається автоматизований облік молока, контроль рівня. 

Для  збереження товарної якості та споживчої цінності молока 

на фермах і комплексах використовують установки  його первинної 

обробки. До первинної обробки молока відносять: очистку для 

видалення  механічних і частково бактеріальних домішок; 

охолодження для затримання життєдіяльності мікроорганізмів, які 
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викликають прокисання та псування молока; пастеризацію – теплову 

обробку, яка призводить для знешкодження мікроорганізмів в молоці. 

При відправленні молока  на реалізацію молоко підлягає первинній 

обробці по схемі: очистка – пастеризація – охолодження а також 

можливо з розфасовкою, молоко може відправлятися на переробні 

заводи.  Підприємства віддаленні від центрів споживання молока  

можуть працювати   по схемі: очистка  - пастеризація – отримання 

сливок та масла, а на деяких господарствах можлива організація 

виробництва молочнокислих продуктів. 

Для охолодження молока на МТФ використовують: басейни чи 

ванни з проточною чи льодяною водою в які поміщують ємності з 

молоком; пластинчаті апарати (теплообмінник з протиточною та 

однонаправленою подачею молока та охолоджуваної рідини), які 

входять в склад  молокоочисних установок ОМ-1, ОМ-1А, ООТ-М. На 

великих фермах використовують компресійні холодильні  установки 

ТХУ-14, УВ-10, резервуари-охолоджувачі РНО та  РПО. Пастеризація 

молока може здійснюватися в ваннах тривалої пастеризації, 

пластинчатих пастеризаторах ОПФ та установках для обробки молока 

інфрачервоними променями. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Технологія та способи машинного доїння корів. 

2. Особливості використання різних типів доїльних установок та 

агрегатів, принципи їх автоматизації. 

3. Технологічні процеси первинної обробки молока. 

4. Технологія пастеризації молока з використанням установки 

ОПФ-1 та принципи її автоматизації. 
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2.6 Автоматизація установок освітлення та 

опромінення 

       

Автоматизація освітлювальних установок. Автоматизація  установок 

УФ опромінення. Автоматизація  установок ІЧ опромінення. 

 Прочитайте і опрацюйте 

 1 с.259–280 

Теоретичні відомості 

 

Дія видимого опромінення на живі організми різноманітна і в 

першу чергу визначається  інтенсивністю, періодичністю і спектром. 

Але прийнято рахувати, що найбільшу дію на біологічні процеси 

життєдіяльності організму тварин і птиці має періодичність тобто 

зміна тривалості світлого періоду доби і частота зміни темного та 

світлого періоду. Найбільш чутливими до даного фактора є птахи, де 

зміна періодичності дії видимого опромінення дозволяє керувати 

яйценосністю і підвищувати продуктивність м’ясного напрямку 

виробництва. Сучасна  наука  рекомендує чітко слідкувати за 

тривалістю світлого періоду доби, та імітувати світанок та сутінки. 

Для автоматичного керування освітленням у пташниках 

використовують  установки УПУС, ПРУС, ТІРОС. Установки УПУС, 

ПРУС дають змогу  автоматично підтримувати наперед заданий 

світловий режим у пташниках із щодобовою повільною (на 3-5хв) 

змінною тривалості світлового дня. В основі пристроїв 

використовуються програмні пристрої. Імітація світанку та сутінок в 

даних пристроях забезпечується ступінчатим почерговим включенням 

груп світильників. Системи керування освітленням у пташниках 

ТІРОС передбачають керування періодичністю зміни темного та 

світлого періоду доби (програмним пристроєм) та імітацію світанку і 

сутінок шляхом плавної зміни напруги живлення на лампах 

розжарювання. 

При промисловій технології вирощування тварин, і птахів  в 

збереженні здоров’я молодняку, значне місце відводиться 

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

впливає на ріст, розвиток, обмін речовин, продуктивність тварин і 

птахів. Недостача природного ультрафіолетового опромінення 

особливо відчутна в осінньо-зимовий період і ранньою весною. Вона 

часто буває першопричиною порушення обміну речовин, зниження 

захисних функцій організму і його стійкості до різних захворювань. 

Щоб цього не допустити в системах зоотехнічних і ветеринарних 

заходів передбачається штучна компенсація ультрафіолетової 

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

збільшуються на 4…20% середньодобові прирости маси поросят, 

телят, ягнят і птахів, на 10…15% збільшується яйценосність курей. 

Для ультрафіолетового опромінення сільськогосподарських 

тварин і птахів використовують різні типи опромінювачів і установок: 

стаціонарні опромінювачі типів ЭО1-30М, ОЭ-1, ОЭ-2,                                      

і ОЭСП02-240, переносні опромінювачі типів ОРК-2 і ОРКШ, 

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

Для кожного виду тварин і птиці  в залежності від їх віку повинна 

забезпечуватись певна доза ультрафіолетового опромінення. Вона 

залежатиме від типу опромінюючої установки та  висоти її підвісу, 

потужності джерела опромінення та тривалості опромінення. З точки 

зору автоматизації управління дозою опромінення для стаціонарних та 

переносних опромінювачів може  забезпечуватися тривалістю 

опромінення з використанням добових програмних пристроїв. Для 

пересувних опромінюючих установок тривалість опромінення 

задається кількістю проходів, що здійснює опромінювач.  При 

управлінні   пересувними опромінюючими установками, добовим 

програмним  пристроєм задається  періодичність включення 

опромінівачів, реверсивне керування електроприводом переміщення 

виконується кінцевими вимикачами. Кількість проходів з урахуванням 

швидкості переміщення опромінювачів забезпечується, як правило, 

реле часу. 

   Інфрачервоне випромінювання – оптичне випромінювання з 

інтервалом довжини хвиль від 0,002м до 760нм інтервалом частот від 

150 ГГц до 400 ТГц.  Енергія одного кванта випромінювання при 

довжині хвилі 760нм  0,26 Дж. 
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Довгохвильове ІЧ випромінювання поглинається верхніми 

шарами шкіри і викликає їх почервоніння, а короткохвильове 

проникає в підшкірні шари тканин і органів, де його енергія 

перетворюється в теплову, в результаті   чого посилюються кровообіг, 

активізуються біологічні процеси і процеси обміну речовин. Все це 

підвищує біологічні функції організму, сприяє зростанню захисту до 

простудних захворювань, а в результаті сприяє зберігаємості, кращому 

росту і розвитку молодняку. ІЧ випромінювання має також 

позитивний вплив на нервову систему, а через неї і на внутрішні 

органи. 

ІЧ опромінення рекомендується проводити в осінньо-зимовий і 

ранньовесняний період для курчат, індичат до віку 40…60 днів; качат і 

гусенят –15…20 днів; поросят-сисунів – 30 …45; телят і ягнят до 

10…15 денного віку. В залежності від кліматичних умов тривалість 

сезону опромінення може бути продовжена чи зменшена. ІЧ 

опромінення можна використовувати також з лікувальною метою. 

Для інфрачервоного обігріву молодняку тварин і птахів 

найбільше розповсюдження отримали  опромінювачі ОРИ-1, ООИ-1, 

ССПО-250, ИКО, установки комбінованого опромінення "ИКУФ", 

"Луч".   

    Автоматизація ІЧ обігріву може бути забезпечена за допомогою 

добових програмних пристроїв, які передбачатимуть необхідну 

періодичність та тривалість роботи опромінювачів. Підтримання 

необхідної температури обігріву може бути забезпечено шляхом 

регулювання напруги живлення на опромінювачі.    

 
 Питання для самоконтролю 

1. Вимоги до управління освітленням пташників. 

2. Які установки використовуються для управління освітленням у 

пташниках та принципи їх автоматизації. 

3. Охарактеризуйте доцільність ультрафіолетового опромінення  

тварин і птахів. 

4. Вкажіть типи стаціонарних установок УФ опромінення та 

принципи їх автоматизації. 

5. Вкажіть типи пересувних  установок УФ опромінення та 

принципи їх автоматизації. 
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6. Охарактеризуйте доцільність інфрачервоного опромінення  

тварин і птахів. 

7. Вкажіть типи  установок ІЧ обігріву та принципи їх 

автоматизації. 

 

 

 

 

2.7  Автоматизація збирання яєць та забій птахів. 

 

Автоматизація збирання яєць. Автоматизація забою птахів. 
 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 281…290 

 
Теоретичні відомості 

 

Комплектне обладнання багатоярусних кліткових батарей при 

утриманні кур-несучок передбачає транспортери збору яєць 

виведення їх на один рівень та транспортування до засобів 

сортування і обліку. Пристрій для управління транспортерами 

передбачає програмне та залежне керування їх електроприводами. 

Облік яєць здійснюється з використанням пристроїв 

побудованих на базі фотоелементів та важільних елементів. У 

машинах для автоматичного сортування яєць за масою застосовують 

вагові первинні вимірювальні пристрої.  

Автоматизовані технологічні лінії забою птиці  передбачають: 

ділянки  транспортування птиці до місця її підвішування на конвеєрі; 

лінії забою птиці та первинної обробки тушок; лінії обробки тушок; 

лінії охолодження тушок та харчових субпродуктів; ділянки 

сортування, фасування та запаковування тушок; ділянки переробки 

відходів тваринницького походження на кормове борошно. Лінії 

забою включають апарат електроглушіння для анестизування живої 

птиці електричним струмом під час її руху на конвеєрі, дискового 

ножа з електроприводом, машин для зняття пір’я, пристроїв  санітарної 

обробки. Управління лінією забою здійснюється з центрального пульта 
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керування з використанням програмних пристрої, пристроїв управління 

в функції шляху тощо. 
 

 Питання для самоконтролю 

1. Вкажіть будову принцип дії та принципи автоматизації 

ліній збирання яєць. 

2. Вкажіть будову принцип дії та принципи автоматизації 

ліній забою птахів. 

 
 

3 Автоматизація кормовиробництва 

 

3.1. Автоматизація кормовиробництва. 
 

Технологічні основи приготування трав’яного борошна. 

Автоматизація агрегату АВМ. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 290…296 

Теоретичні відомості 
 

Раціональна годівля тварин та птиці - найважливіша умова 

збільшення виробництва молока, м'яса та яєць. Збалансовані раціони 

зменшують витрати кормів, позитивно впливають на племені 

властивості тварин, здоров'я та довголіття, підвищують якість та 

знижують собівартість продукції.  

Приготування трав'яного борошна методом 

високотемпературного сушіння  - ефективний спосіб концервуваня 

зелених кормів. При цьому забезпечується збереження до 95 відсотків  

поживних речовин, що містяться в рослині, засвоювання організмом 

тварин даних речовин досягає 70 відсотків. Приготування трав’яного 

борошна відбувається в основному на пневмобарабанних сушарках 

безперервної дії. Основними операціями приготування трав’яного 
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борошна є сушіння попередньо подрібнених частинок трави та їх 

подрібнення на дробарці. Процес сушки зеленої маси здійснюються в 

обертаючомуся сушильному барабані сушильним агентом, яки 

отримується при згорянні рідкого палива або газу. В цілому обладнання 

приготування трав’яного борошна АВМ являє собою потоково-

транспортну лінію в якій забезпечується дозована подача продукту на 

сушку і подрібнення та охолодження і вивантаження готового 

продукту - борошна. При управлінні даною лінією передбачаються 

блокіровочні зв’язки включення обладнання обернено ходу продукту. 

Автоматичне керування процесом сушки здійснюється по температурі 

агенту сушіння, який виходить із сушарки тобто регулятором 

температури керується процес подачі палива. При управлінні роботою 

теплогенератора агрегату АВМ використовується програмне реле  часу, 

яке забезпечує необхідну послідовність при запалювані палива, прилад 

контролю полум’я та інші засоби захисту від ненормальних і аварійних 

режимів роботи. 
  

 Питання для самоконтролю 

1. Призначення, будова та принцип дії агрегатів приготування 

трав’яного борошна. 

2. Охарактеризуйте основні принципи управління роботою 

агрегату. 

3. Яким чином здійснюється управління процесом сушки зеленої 

маси? 

 
 

3.2  Автоматизація процесів гранулювання  

та брикетуваня кормів. 

 

Технологічні основи пресування кормів. Автоматизація 

обладнання гранулювання травʼяного борошна. 
  

   Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 296…309 
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Теоретичні відомості 

 

Гранульовані корми мають ряд переваг порівняно з іншими 

кормами. Вони дозволяють у 2-3 рази зменшити потребу в сховищах, 

процес роздачі таких кормів значно легше піддається механізації та 

автоматизації, перевезення і зберігання насипом не призводять до 

втрат, а при тривалому зберіганні у них краще зберігаються поживні 

речовини та вітаміни. 

Основними операціями технологічного процесу гранулювання 

кормів є змішування трав’яного борошна чи інших сухих кормів з 

водою або рідкими мікродобавками, безпосередньо процес пресування 

кормів в прес матриці, охолодження сформованих гранул чи брикетів 

та вивантаження готової продукції. Несформовані частинки та дрібняк 

в ході пресування повертаються на повторне пресування. 

Приготування гранул виконують з трав’яного борошна а брикети 

готують з сумішей дерті концентрованих кормів та висушеної січки 

стеблових.  

Обладнання пресування кормів являє собою потоково-

транспортну лінію, в якій забезпечується дозована подача продукту на 

змішування, пресування, охолодження і вивантаження готового 

продукту. При управлінні даною лінією передбачаються блокіровочні 

зв’язки включення обладнання обернено ходу продукту. Керування 

процесом сушки пресованих кормів виконується по їх рівню в 

охолоджувальній колонці. Подача компонентів на пресування 

виконується з контролем струмового завантаження двигуна преса. Крім 

того передбачається захист обладнання від ненормальних і аварійних 

режимів роботи. 

  

 Питання для самоконтролю 

1. Призначення, будова та принцип дії обладнання пресування 

кормів. 

2. Охарактеризуйте основні принципи управління роботою 

обладнання пресування кормів. 

3. Яким чином здійснюється управління процесом сушки гранул 

обладнання ОГМ-0,8? 
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4. Особливості управління електродвигуном преса обладнання 

ОГМ 0,8. 

 

3.3. Автоматизація кормоприготування та змішування кормів. 
 

Загальні відомості. Автоматизація подрібнювача кормів ИРТ-Ф-80. 

Автоматизація   плющилки зерна ПЗ – 3А. Автоматизація агрегату 

АПК-10 А. 

    
  Прочитайте і опрацюйте 

 

1 с. 296–308; 3 с. 218 – 225 

 

Теоретичні відомості 

 

Основними технологічними процесами при приготуванні кормів 

слід вважати: подрібнення зерна, зелених, грубих кормів,  корене-

плодів та приготування з них кормосумішей.  Для подрібнення зерна 

використовують в основному молоткові дробарки  КДМ-2, ДБ-5, ДКМ-5. 

Грубі корми подрібнюють на подрібнювачах ИГК-30Б, КДУ-2,   

"Волгарь-5", ИРТ-Ф-80.  Коренебульбоплоди – на подрібнювачах ИСК-3 , 

ИКМ-Ф-10. Для приготування пластівців використовують обладнання 

ПЗ-3А. При управлінні подрібнювачами різних видів кормів 

передбачається контроль струмового завантаження електродвигуна 

подрібнювача з метою регулювання подачі продуктів. В більш 

досконалих системах регулювання подачі продуктів на подрібнювач 

здійснюється автоматично.  Контроль наявності компонентів та готових 

кормосумішей здійснюється по їх рівню в відповідних дозаторах, 

бункерах.  Так-як більшість обладнання  подрібнення кормів  

багатоприводне  і являє собою потоково-транспортні лінії то обов’язково 

необхідно   передбачати блокіровочні зв’язки пуску обладнання обернено 

ходу продукту.  Двигуни подрібнювачів ліній приготування кормів 

достатньо потужні,  тому при їх пуску передбачають затримку в часі  на 
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пуск інших двигунів та пуск двигунів подрібнювачів з переключенням 

обмоток з зірки на трикутник. 

Використання кормосумішей дозволяє при гарантованій 

продуктивності зменшити до 50 % витрати зерна і замінити їх грубими 

кормами й відходами виробництва. Змішування компонентів є 

завершаючою технологічною операцією приготування кормів. По 

принципу дії змішувачі діляться на порційні і безперервні. До 

безперервних відносять в основному подрібнювачі-змішувачі. 

Порційні змішувачі використовують для приготування сухих, 

вологих і рідких кормосумішей з запарюванням та без запарювання. 

Дозування компонентів при приготуванні кормосумішей 

виконується за рахунок тарувальних ємностей, вагових пристроїв 

чи різноманітних транспортерів з дозувальними заслінками. 

 Управління  процесом дозування та змішування може 

здійснюватися за рахунок датчиків рівня, вагових первинних 

перетворювачів, витратомірів, реле часу.   
 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Вкажіть основні види кормів для годівлі тварин і птахів та 

способи їх переробки. 

2. Вкажіть принципи управління електродвигунами 

подрібнювачів. 

3. Охарактеризуйте загальні принципи автоматизації обладнання 

приготування кормів. 

4. Технологічні основи дозування та змішування кормів. 

5. Принципи управління обладнанням дозування кормів. 
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3.4. Автоматизація кормоцехів. 

Загальні відомості.   Автоматизація    кормоцеху КОРК – 15.   

 Прочитайте і опрацюйте 
1 с. 326 – 333 

 

Теоретичні відомості 
 

На  фермах і комплексах кормоцехи стали невід’ємною їх 

складовою. Вони забезпечують приготування кормосумішей із 

різноманітних кормових компонентів з метою забезпечення раціонів 

годування відповідних видів тварин і птиці. Досвід використання 

кормоцехів для підготовки повноцінних кормів свідчать про підвищення 

продуктивності тварин на 20-25 % і зменшення витрат кормів на одиницю 

продукції  до 10-15 %. Основою кормоцеху є потоково- транспортні лінії 

переробки різних видів кормів, їх дозування та змішування з метою 

приготування кормосумішей, тому при автоматизації кормоцехів 

приймаються ті ж методи та засоби, що й для окремих багатоприводних 

кормоприготувальних установок.     
 

 Питання для самоконтролю 

1. Вкажіть принципи  побудови технологічних ліній кормоцехів 

при приготуванні кормосумішей для різних видів  тварин і 

птахів. 

2. Охарактеризуйте загальні принципи автоматизації обладнання 

кормоцехів. 

 
4. Автоматизація технологічних процесів 

у рослинництві. 

4.1. Автоматизація   зерноочисних та 

сортувальних машин. 

Загальні  відомості. Автоматизація пересувних зерноочисних машин. 

Автоматизація пересувних зернозавантажувачів. Автоматизація 

агрегатів сірії ЗАВ. Автоматизація   зернокомплексів. 
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 Прочитайте і опрацюйте 
1 с. 334 –343 

 

Теоретичні відомості 

Свіжозібране зерно з точки зору його переробки 

характеризується  такими технологічними параметрами як засміченість 

яка сягає до 20% та вологість, яка сягає до 30%.  Виходячи з цього 

технологія післязбиральної зерна на зернопунктах складається з таких 

операцій: зважування вихідного матеріалу, його розвантажування, 

попереднього очищення, сушіння, первинного та вторинного очищення, 

сортування, транспортування зерна і відходів й, нарешті, тривалого 

зберігання зерна в бункерах. 

Для нашої кліматичної зони вологість свіжозібраного зерна 

переважно становить 18%, тому післязбиральна обробка зерна 

здійснюється зерноочисними машинами ОВС-25 та агрегатами типу 

ЗАВ (ЗАВ-20, ЗАВ-40 та ЗАВ-25, ЗАВ-50). 

При вологості свіжозібраного зерна 18-30% використовують 

зерноочисні-сушильні комплекси типу КЗС з шахтними 

зерносушарками, а при вологості більше 30% з барабанними 

зерносушарками. 

В фермерських господарствах та інших сільськогосподарських 

підприємствах з незначними обсягами виробництва зернових на  

зернопунктах використовують переважно пересувні зерноочисні 

машини    ОВС-25 та зернозавантажувачі ЗМ-60. 

Стаціонарні зерноочисні агрегати та зернокомплекси 

використовують в спеціалізованих підприємствах та при значних 

обʼємах виробництва. 

 Схеми автоматизації зерноочисних машин і агрегатів являють 

собою потоково-транспортні лінії, тому пуск електродвигунів повинен 

виконуватися в послідовності обернено подачі зерна. Керування 

подачею зерна може здійснюватися з використанням витратомірів та 

по рівню зерна в бункерах. Залежно від необхідної ступені очистки 

зерна та продуктивності передбачається робота агрегату по різним 

технологічним схемам. Також схеми автоматизації повинні 

передбачати захист обладнання від ненормальних та аварійних 

режимів роботи. 
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 Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні технологічні процеси 

післязбиральної обробки зерна та вкажіть, яке обладнання 

використовується для їх здійснення. 

2. Вкажіть призначення, принцип дії та принципи автоматизації 

зерноочисної машини ОВС-25. 

3.  Вкажіть призначення, принцип дії та принципи автоматизації 

зернозавантажувачів ЗМ-60. 

4. Вкажіть призначення, принцип дії та принципи автоматизації 

зерноочисних агрегатів серії ЗАВ. 

5. Вкажіть призначення, принцип дії та принципи автоматизації 

зернокомплексів серії КЗС. 

 

 

 
4.2. Автоматизація зерносушарок. 

 

   Технологія сушки зерна. Автоматизація зерносушарок.      

  Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 344…352.  
 

Теоретичні відомості 

 

Для сушіння зерна після його збирання та попередньо 

очищення застосовують барабанні, шахтні зерносушарки. Шахтні 

зерносушарки  використовують при вологості свіжозібраного зерна в 

межах 18-30%, а при вологості зерна більше 30% - барабанні. Як 

правило зерносушарки входять в склад зерноочисних-сушильних 

комплексів типу КЗС. Використовують зерносушарки для сушки в 

основному продовольчого зерна. 

 По принципу дії барабанні зерносушарки  працюють 

аналогічно обладнанню приготування трав’яного борошна, але без 

подрібнення матеріалу. 
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Шахтні зерносушарки типу СЗШ-16, що входять до комплексів 

КЗС-20Ш отримали найбільшого розповсюдження. Сушка зерна в них 

здійснюється в сушильних шахтах шляхом продувки через товщу 

зернового матеріалу гарячого повітря. Гаряче повітря отримують при 

спалюванні рідкого палива чи природного газу в теплогенераторі. 

Просушене в шахті зерно подається в охолоджувальну колонку де за 

обдувається повітрям навколишнього середовища. Технологічний 

зв'язок обладнання сушки та зерноочисного агрегату і сушарки 

здійснюється за допомогою ковшових транспортерів-норій. 

При управлінні зерносушаркою передбачається пуск 

електродвигунів обернено ходу зернової маси. Схема автоматизації 

передбачає також  розпалювання топки теплогенератора та контроль і 

захист системи подачі палива. Управління процесом сушки може 

забезпечуватися по температурі сушильного агента шляхом зміни 

подачі палива.   
 

 Питання для самоконтролю 

 
1. Вимоги до сушки зерна та характеристика обладнання, що 

використовується для цього. 

2. Принцип дії та принципи управління барабанними 

зерносушарками. 

3. Принцип дії та принципи управління шахтними 

зерносушарками. 

 

 

 

4.3. Автоматизація процесу вентилювання зерна. 
 

Технологія активного вентилювання зерна. Автоматизація 

вентилюємих  бункерів БВ.    

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 352…363.  
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Теоретичні відомості 

 

Активне вентилювання зерна застосовують для сушіння 

насіннєвого зерна, тимчасової консервації зерна охолодженням та 

аерації насіння при тривалому зберіганні. Активне вентилювання – це 

різновид конвективного способу сушіння. Особливість цього способу 

полягає в застосуванні досить низьких  температур агенту сушіння, що 

не призводить до теплового травмування зерна. При цьому нерухомий 

товстий шар зерна продувається потоком повітря, який поглинає 

вологу з зерна доти, поки не настане гігроскопічна рівновага зерна та 

повітря. Зерно висушують до 14-15, що відповідає відносна 

вологість повітря на виході з бункера після продувки зерна  65-70 .   

Вентилювання може проводитись також шляхом продуву повітрям 

навколишнього середовища. Це можливо лише тоді, коли середня 

відносна вологість повітря становить 65 . 

При автоматичному керування процесом сушки зерна 

використовують вологорегулятори. Ступінь сушки контролюється 

вологорегулятором, що встановлюється на виході з бункера. Він і 

здійснює керування вентилятором. Управління електронагрівниками 

калорифера виконується вологорегулятором, що контролює вологість 

навколишнього середовища. При автоматичному керуванні процесом 

консервування управління вентилятором виконується по температурі в 

товщі зерна, що забезпечує його захист від самозігрівання. Управління 

електронагрівниками при консервуванні виконується аналогічно 

процесу сушки.   
 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1.    Охарактеризуйте особливість сушки зерна методом активного 

вентилювання. 

2. Будова та принцип дії бункерів активного вентилювання               

зерна БВ. 

3. Принципи автоматизації бункерів активного вентилювання 

зерна. 
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    4.4. Автоматизація мобільних машин в рослинництві. 

 

Автоматизація мобільних машин в рослинництві.         

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 363…384. 

Теоретичні відомості 

 

До систем автоматизації  мобільних машин у рільництві 

відносять автоматичне  управління водінням, робочими органами та 

контроль стану робочих органів і технологічних операцій в цілому. 

Автоматичне водіння мобільних сільськогосподарських машин 

може здійснюватися по копіру. Наприклад  орієнтація  при оранці 

виконується по борозні. При цьому сприймаючий відхилення 

чутливий елемент через електронний блок управляє електромагнітами 

гідравлічної системи рульового керування. При автоматичному  

водінні  самохідних збиральних машин за орієнтири використовують 

валки скошеного продукту, рядки рослин. 

Прикладом автоматичного управління робочими органами є 

регулювання глибини оранки. Існує два основних методи побудови 

систем автоматичного регулювання глибини оранки: силовий та за 

відхиленням. При першому систему регулювання створюють на основі 

вимірювання тягового зусилля. Другий метод ґрунтується на 

вимірюванні відстані від поверхні ґрунту до різального краю плуга. 

При даному методі контролююча планка, при зміні глибини ходу 

плуга, через золотниковий гідророзподільник  керує роботою 

гідроциліндра. Останій змінює положення плуга.    

Системи автоматичного керування водінням та управління 

робочими органами, у зв’язку з наявністю ряду недоліків не можуть 

поки що бути самостійними і вимагають присутність  на робочому 

місці механізатора. 

Більш широкого розповсюдження здобули системи 

автоматичного контролю. На збиральних машинах стан 

технологічного процесу  аналізують по завантаженню робочих 

органів, тобто по частоті їх обертання. В якості датчиків частоти 
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обертання в основному використовують індукційні датчики. Широко 

використовують системи контролю рівня продукції в бункерах                  

(з прапорцевими, мембранними та індукційними датчиками рівня). 

 На посівних машинах використання фотоелектричних 

датчиків рівня, висіву,  індукційних  датчиків контролю частоти 

обертання робочих органів дає можливість комплексно оцінити не 

лише наявність матеріалів у бункерах, проходження процесу висіву, а 

й  якісно оцінити кількість висіяного зерна на одиницю площі тощо.  

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Охарактеризуйте системи автоматичного управління 

мобільними машинами в рільництві. 

2. Охарактеризуйте системи автоматичного контролю  мобільних 

машин в рільництві. 

3. Напрямки розвитку автоматизації мобільних процесів у 

рільництві. 

 
 

 

5. Автоматизація технологічних процесів                                                  

                                        в захищеному ґрунті      мо 

 

5.1. Автоматизація обігрівання парників та теплиць. 

 

Загальні відомості. Автоматизація обігрівання парників. 

 
 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 384…393. 

Теоретичні відомості 

 

Споруди закритого ґрунту поділяються на утеплений грунт, 

парники і теплиці. 

Утеплений грунт - це земельні ділянки, що можуть обігріватися 

чи не обігріватися, призначені для вирощування розсади і ранніх 

овочів. Ґрунт, що не обігрівається, має малогабаритні плівкові 
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покриття або переносні покриття з матів, ряднини, плівок, які 

використовуються для захисту городини вночі чи в період різких 

похолодань. Єдиним джерелом тепла є сонячна енергія.  Для ґрунту, 

що обігрівається, джерелом тепла може бути сонячна енергія, 

біопаливо (свіжий гній, рослинні відходи), а також гаряча вода й 

електрична енергія. 

Парники - це повністю або частково заглиблені в ґрунт каркасні 

споруди невеликої площі з прозорим покриттям. Парники призначені 

для вирощування розсади для відкритого ґрунту і отримання ранніх 

овочів. Парники глибиною 0,4-0,8м, шириною 1,4 м будь-якої довжини 

виготовляють з дерева або бетону і закривають скляними і плівковими 

рамами, а на ніч і на час похолодання - додатково солом'яними матами 

товщиною 5-6 см. Ґрунт у парниках обігрівається сонячною енергією, 

біопаливом, гарячою водою або електроенергією. Останній спосіб 

найбільш зручний для автоматизації. 

Теплиці - це найдосконаліший і технічно оснащений вид 

споруд закритого ґрунту. Теплиці, що входять до складу тепличних 

комбінатів або експлуатуються як окремі споруди, згідно з 

агротехнічними вимогами поділяють за призначенням (овочеві, квіткові, 

розсадні, розсадно-овочеві), періодом експлуатації (зимові, весняні), 

способом вирощування (ґрунтові й субстратні). Норми технологічного 

проектування споруд закритого ґрунту  передбачають: автоматичне 

регулювання температури і вологості повітря; температури води в 

системі підгрунтового обігрівання; температури поливної води і 

розчину мінеральних добрив; концентрації добрив у розчині та 

вуглекислоти в повітрі; автоматизацію процесів поливу, підживлення і 

доосвічення рослин. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Вкажіть види споруд закритого ґрунту та зробіть їх загальну 

характеристику. 

2. Вкажіть агротехнічні вимоги до автоматизації технологічних 

процесів в спорудах закритого грунту. 

3. Вкажіть способи обігріву парників та принципи автоматичного 

управління обігрівом. 
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5.2  Автоматизація мікроклімату в ангарних теплицях. 

 
Агротехнічні вимоги до автоматизації технологічних процесів в 

теплицях. Принципи автоматизації мікроклімату в теплицях. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 394…422. 

Теоретичні відомості 

 

Теплиці класифікують за конструкційними ознаками на 

одноланкові (ангарні) і багатоланкові (блочні), матеріалом покриття- 

скляні, плівкові та склопластикові. Вони можуть бути одно- або 

багатоповерховими (баштового типу), як з прозорим огородженням, 

так і непрозорі. За конструкцією даху теплиці поділяють на 

односкатні, двоскатні, нерівноскатні, аркові. 

В теплицях як найдосконаліших і технічно оснащених видах 

споруд закритого ґрунту передбачається підтримання повного 

комплексу  агротехнічних вимог (тепловий режим, водний режим, 

режим живлення, газовий режим, світловий режим) для створення 

оптимальних умов вирощування рослин. 

Тепловий режим підтримується за допомогою автоматичних 

систем обігрівання і вентиляції. Він визначається потужністю джерел 

тепла, а також конструктивними особливостями споруд. Точність 

підтримання заданої температури - в межах ±1°С. Крім того, задана 

температура повинна узгоджуватись з рівнем освітленості, що пов'язане 

з фізіологічними особливостями життєдіяльності рослин. 

Технологічні норми також регламентують максимальну температуру 

30 °С (для розсади 26 °С), мінімальну-15°С (не більше доби). 

Системи обігріву теплиць включають ґрунтове та 

надґрунтове водяне опалення та  повітряний обігрів за допомогою 

водяних калориферів. Вентиляція теплиць здійснюється за 

допомогою фрамуг. Системи управління температурним режимом 

передбачають  централізоване автоматичне, дистанційне та місцеве 

керування. При централізованому автоматичному керуванні  
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підтримання оптимального температурного режиму забезпечується 

узгодженим управлінням обігрівом та вентиляцією. Наприклад, 

якщо температура в теплиці піднімається вище встановленого 

значення спочатку вимикаються водяні калорифери при їх роботі, 

потім зменшується подача гарячої води системи опалення  і в 

останню чергу відкриваються фрамуги  системи  вентиляції. При 

зниженні температури управління виконавчими механізмами на її 

підняття здійснюється у зворотній послідовності. Управління 

фрамугами  на їх закриття крім того виконується  при швидкості 

вітру понад 7 м/с незалежно від температури в теплиці.  

 Використання систем централізованого контролю та 

керування  в декількох відділеннях ангарних теплиць дає 

можливість не лише підтримувати оптимальні параметри 

мікроклімату,  а й зменшити кількість регуляторів та інших засобів 

автоматики за рахунок багатопозиційних програмних пристроїв. 

Вони дають змогу періодично переключати канали зв’язку 

однотипних датчиків та виконавчих механізмів різних відділень на 

один вторинний прилад чи регулятор. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1.   Агротехнічні вимоги  до автоматизації технологічних    

      процесів    в теплицях. 

2.   Охарактеризуйте обладнання обігріву та вентиляції теплиць. 

3.   Вкажіть принципи автоматизації обладнання обігріву та вентиляції  

       теплиць. 
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6. Автоматизація сховищ с.г. продукції 

 

6.1. Автоматизація овочесховищ. 

 

Загальні відомості. Автоматизації мікроклімату в овочесховищах.    

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 423 – 430 
 

Теоретичні відомості 

 

Зберігання сільськогосподарської продукції в спеціалізованих 

сховищах дозволяє забезпечити цілий рік постачання населення 

продуктами харчування і зберегти їх високі поживні і смакові якості, 

зовнішній вигляд. 

Умови зберігання визначаються головним чином 

температурою та вологістю повітряного середовища, а при зберіганні 

плодів і газовим складом середовища. Для кожного виду овочів і 

плодів існує оптимальна температура зберігання: для картоплі 

+2...5С, для коренеплодів +0,5...1С, цибулі 0...3С. Оптимальна 

вологість повітря для картоплі, коренеплодів, капусти 80..95%, для 

цибулі не повинна перевищувати 60...70%. 

Основним діючим фактором підтримання мікроклімату в 

овочесховищах є активна вентиляція, яка забезпечує видалення 

надмірної вологи з поверхні продукції, а також сприяє вирівнюванню 

волого-температурних полів в об’ємі зберігаємої продукції.  

Так технологія зберігання картоплі передбачає три режими: 

лікувальний, охолодження і зберігання. У лікувальний період, який 

триває 2 тижні температура картоплі підтримується на рівні                       

+14 ...18С при мінімальному повітрообмінні і високі відносній 

вологості ( понад 90%). При закладанні вологої картоплі її підсушують 

активною вентиляцією повітрям вологістю не більше 80%. У період 

охолодження температуру картоплі знижують до +2...4 С зі 

швидкістю 0,5...0,6С на добу при максимальній вологості повітря 

100%. Період охолодження становить 20...25 діб. Період зберігання – 

основний період. Температура в об’ємі картоплі підтримується на 
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рівні +3...4С. Відносна вологість максимальна. Вентиляція 

здійснюється зовнішнім повітрям або сумішшю внутрішнього та 

зовнішнього (взимку). Автоматизація обладнання овочесховищ 

передбачає підтримання вказаних технологічних параметрів за 

рахунок регуляторів температури та програмного керування.  

 

 Питання для самоконтролю 

 
1.    Технологічні основи зберігання овочів. 

2. Загальна характеристика обладнання підтримання 

мікроклімату в овочесховищах. 

3. Принципи автоматизації обладнання мікроклімату в 

овочесховищах. 
 

        
6.2 Автоматизація фруктосховищ. 

 

Автоматизація фруктосховищ.    

Прочитайте і опрацюйте 

1 с.431…436. 

Теоретичні відомості 

 

Зберігання фруктів характеризується  необхідністю більш 

чіткого підтримання оптимальних умов мікроклімату з мінімальними 

відхиленнями у порівнянні зі збереженням  овочів.  Виходячи з цього 

крім вентиляційного обладнання комплектне обладнання 

фруктосховищ включає в себе холодильні установки та зволожувачі 

повітря. Управління комплектним обладнанням здійснюється 

узгоджено. При цьому керування вентиляційно-охолоджуваним 

обладнанням виконується по температурі повітряних мас в різних 

точках фруктосховищ, управління зволожувачами по величині 

відносної вологості повітря. Крім технологічних параметрів системи 

автоматики забезпечують контроль за режимами роботи самого 

обладнання та його захист від ненормальних і аварійних режимів. 
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 Питання для самоконтролю 

 

1. Вкажіть загальну характеристику обладнання фруктосховищ. 

2. Принципи автоматизації обладнання фруктосховищ. 

 

 

6.3 Автоматизація обліку, контролю та сортування с.г. продукції в 

сховищах. 

 

Автоматизація обліку, контролю та сортування с.г. продукції в 

сховищах. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 436…446. 

Теоретичні відомості 

Продукцію, що закладається на тривале зберігання, 

контролюють перед закладкою, відвантажуванням споживачу і під 

час зберігання. 

Перший і останній етапи контролю потребують проведення 

спеціальних аналізів у лабораторних умовах. При цьому 

визначається хімічний склад продукції, вміст білків, клейковини, 

токсичних речовин та інші показники, що-визначають якість 

продукції. Враховуючи велику кількість зразків і значну 

трудомісткість аналізу, такі лабораторії повинні бути оснащені 

сучасним обладнанням для автоматизованого контролю якості і 

реєстрації даних в пам'яті ЕОМ. 

Для успішного зберігання продукції треба безперервно 

контролювати стабільність тепло- і масообмінних процесів у масі 

рослинної продукції. Найнебезпечнішим є процес самозігрівання 

рослинної маси. Воно виникає внаслідок біохімічних процесів, що 

починаються при недотриманні технологічних режимів зберігання 

(підвищена вологість повітря, погана вентиляція, короткочасний 

вплив від'ємних температур). 
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Явище самозігрівання супроводжується локальною 

зміною температури, або вологості рослинної маси в осередку 

самозапалення. Тому найефективнішим є контроль розподілу 

температури і вологості рослинної маси, шляхом встановлення 

датчиків на певній відстані один від одного. 

Для зменшення нерівномірності теплофізичних властивостей 

продукції, що закладається на зберігання, вона повинна проходити 

етап попереднього сортування. На даний час розроблені пристрої 

для автоматичного сортування продукції залежно від її оптичних, 

тепло- і електрофізичних властивостей. 

Наприклад, функціонування установки для автоматичного 

сортування картоплі ґрунтується на оптичному принципі. 

Спектральні характеристики хворих і непошкоджених клубнів в 

інфрачервоному діапазоні (0,95—1,25 мкм) суттєво розрізняються. 

Електронний блок розпізнає каміння, грудки, а також пошкоджені і 

гнилі клубні і відбраковує їх за допомогою електромеханічного 

виконавчого механізму. Роликовий транспортер забезпечує 

пропускну здатність сортувальної установки до 6 клубнів/с або 

майже 2 т/год. 

Аналогічно сортують і рослинницьку сировину - листя 

тютюну. Сортувальна установка визначає процент темної зелені на 

площі листа і залежно від цього листя поділяють на три сорти. 

Спектрометричний блок працює разом з обчислювальним пристроєм, 

який аналізує набір спектральних властивостей листя в діапазоні 0,4-

0,8 мкм і подає відповідні команди на виконуючі механізми (пнев-

моклапани). Пропускна здатність установки становить до 10 

листів/с  або 65 кг/год. 

       Для сортування яблук пошкоджених або з ураженою 

поверхнею, використовуються скануючі прилади. Видиме 

світло від опромінювача освітлює поверхню плода. Інтенсивність 

відбитого світла аналізується інтегратором, в                                     

результаті чого формується сигнал, пропорційний площі пошкодження. 

Залежно від величини цього сигналу виконав 

чий механізм пропускає або відбраковує плід. 

Електричні,  оптичні,  теплові  й  акустичні   властивості 

продукції  широко  використовують  при  створенні  нових приладів 
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контролю    стиглості кавунів, посівних властивостей насіння, вмісту 

жиру і білка в молоці, якості яєць та інше. 

 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1. Яка основна небезпека при тривалому зберіганні 

сільськогосподарської продукції? 

2. Вкажіть принципи автоматизації контролю стану 

сільськогосподарської продукції при її зберіганні. 

3. Які принципи покладені в основу сортування сільсько-

господарської продукції? 

 

 

7. Автоматизація енергопостачання. 

 

7.1 Автоматизація електропостачання сільськогосподарських 

споживачів. 

  
Автоматизації електропостачання сільськогосподарських споживачів. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 446…450. 

Теоретичні відомості 

 

      Система електропостачання повинна забезпечувати надійне, 

безперебійне постачання споживачів електроенергією з відповідними 

її якісними показниками. Це неможливо без автоматичних пристроїв 

захисту і блокіровки, управління і регулювання, вимірювання і 

сигналізації. 

 В установках сільськогосподарського електропостачання 

установки автоматичного захисту передбачають захист від 

перевантажень, зниження чи підвищення напруги, коротких замикань, 

неповнофазних режимів, атмосферних перенапруг. 
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До систем автоматичного управління - регулювання відносять:  

пристрої автоматичного секціонування, автоматичного повторного 

включення (АПВ),  автоматичного включення резерву (АВР), 

автоматичного частотного розвантаження (АЧР) тощо. 

    

 Питання для самоконтролю 

 

1.   Вкажіть доцільність впровадження систем автоматики  

      електропостачання. 

2.   Вкажіть засоби автоматичного захисту та їх призначення 

      і принцип дії. 

3.   Вкажіть системи автоматичного управління регулювання та їх  

      призначення і принцип дії. 

4.   Вкажіть системи автоматичного контролю та їх призначення і  

      принцип дії. 

 
 

7.2. Автоматизація теплогенераторів. 

 

Загальні відомості. Автоматизації теплогенератора ТГ – 2,5. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 450 – 455 
 

Теоретичні відомості 

 

Теплогенератори призначені для повітряного опалення і 

вентиляції виробничих приміщень, приміщень тваринницьких і 

птахівницьких ферм, обігріву теплиць. Їх використовують при сушці 

сільськогосподарських культур. При теплогенераторному опаленні 

приміщень можна обійтись без спорудження котелень, прокладки 

теплотрас, які дорого коштують. Працюють теплогенератори на 

природному газі, рідкому чи твердому паливі. 

Процес нагріву припливного повітря з використанням 

теплогенераторів відбувається за рахунок його продуву основним 

вентилятором через теплообмінні поверхні  камери згорання. Нагріте 
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повітря  напряму або  розподільчими  повітропроводами подається в 

опалюєме приміщення. Нагрів теплообмінних поверхонь відбувається 

за рахунок спалювання палива. При роботі на природному газі перед 

розпалюванням газу в спеціальному пальнику камера згорання 

продувається вентилятором. Потім вмикається система запалювання і 

електромагнітним вентилем газ та електромагнітом повітряної 

заслінки  повітря подаються в камеру згорання.  

Управління роботою теплогенегатора здійснюється по 

температурі повітря в приміщенні за допомогою трьохпозиційного 

терморегулятора, який забезпечує включення, переходи з режиму 

"Велике горіння" в режим "Мале горіння" та виключення 

теплогенератора.  Для захисту теплогенератора від аварійних режимів 

на трубопроводі подачі газу установлюються реле мінімального та 

максимального напору газу, на трубопроводі подачі повітря від 

вентилятора пальника в камеру згорання установлюється реле 

мінімального напору повітря, на виході теплогенератора температурне 

реле перегріву. Також передбачено пристрій контролю наявності 

полум’я. Всі засоби захисту працюють на вимкнення теплогенератора. 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1.   Призначення теплогенераторів та особливість їх використання. 

2.   Будова та принцип дії теплогенераторів типу ТГ-2,5. 

3.   Вкажіть принципи управління роботою теплогенераторів та  

      принципи захисту від ненормальних і аварійних режимів. 

 

 

7.3. Автоматизація    електричних   установок   для   нагріву   води, 

повітря та  отримання пару. 

Загальні відомості. Автоматизація   елементних водонагрівачів. 

Автоматизація електродних водонагрівачів. Автоматизація  вогневих 

парових котлів. Автоматизація електричних парових котлів. 

Автоматизація установок для нагріву повітря. 
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 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 456…486. 

Теоретичні відомості 

 

 Енергетичні установки для нагріву води, повітря та отримання 

пару по виду енергії, що використовується при нагріві поділяють на 

вогневі та електричні. В вогневих електрифікованих установках нагрів 

здійснюється при спалюванні твердого, рідкого палива та природного 

газу, а в електричних за рахунок перетворення електроенергії в 

теплову. 

   Автоматизоване управління роботою вогневих установок 

нагріву води та повітря  здійснюється по температурі контрольованого 

середовища. При чому управління процесом горіння, при спалюванні 

твердого палива,  здійснюється за рахунок зміни подачі повітря, а в 

установках, що працюють на рідкому паливі та природному газі 

передбачають також зміну кількості подаваємого палива. Процес 

запалювання палива здійснюється з використанням реле часу, які 

передбачають послідовність здійснення продувки камери згорання, 

подачу палива та його запалювання. Контроль та захист від 

ненормальних та аварійних режимів роботи установки здійснюється за 

допомогою приладів контролю полум’я, датчиків та приладів 

контролю параметрів подаваємого палива і повітря.  

 В парогенеруючих вогневих установках управління процесом 

горіння здійснюється по тиску пару в котлі. 

Для установок нагріву води та отримання пару також 

передбачається автоматичний контроль та  керування процесом 

підживлення водою  з використанням електродних датчиків рівня. 

Електричні установки для нагріву води та отримання пару 

залежно від способу нагріву поділяються на елементні та електродні. 

В свою чергу елементні водонагрівачі поділяються на ємністні 

акумуляційного типу та проточні. Електричні установки порівняно з 

вогневими простіші в конструкції і мають більш високий рівень 

автоматизації. 

Автоматичне управління електричними елементними 

нагрівними установками  здійснюється з використанням дво- 



 58 

трипозиційних та безперервних регуляторів температури, які дають 

можливість не лише керувати ввімкненням та вимкненням нагрівних 

елементів, їх  кількістю  та напругою живлення. В електродних 

установка нагріву води використовують двопозиційне регулювання 

подачею напруги, а регулювання продуктивності зміною положення 

електродів чи введенням ізоляційних вставок між ними. Електродні  

парові котли управляються за допомогою реле тиску а їх 

продуктивність  за рахунок саморегуляції шляхом витіснення води під 

дією  тиску пару. 

 

 Питання для самоконтролю 

 
1.      Класифікація установок в залежності від способу нагріву 

середовища та принципу дії. 

2. Будова, принцип дії  вогневих установок для нагріву води та 

принципи їх автоматизації. 

3. Будова, принцип дії  вогневих установок для отримання пару 

та принципи їх автоматизації. 

4. Будова, принцип дії  вогневих установок для нагріву повітря 

та принципи їх автоматизації. 

5. Будова, принцип дії  електричних водонагрівачів  та 

принципи їх автоматизації. 

6. Будова, принцип дії  електродних парових котлів та принципи 

їх автоматизації. 

7. Будова, принцип дії  електричних установок  для нагріву 

повітря та принципи їх автоматизації. 

  

  
   7.4. Автоматизація холодильних установок. 
 

Загальні відомості. Побутові холодильники. Автоматизація 

холодильної  установки   ТХУ – 14.   

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 492…505. 
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Теоретичні відомості 

 Охолодження сільськогосподарських продуктів і витримування 

при низьких температурах дають можливість зберегти їх природні 

якості, зменшити втрати, збільшити термін збереження корисних 

властивостей. Виходячи з принципів отримання штучного холоду 

холодильні установки поділяють на компресійні, абсорбційні, та 

термоелектричні. В практиці найбільшого розповсюдження здобули 

компресійні холодильні установки. Вони використовуються для 

охолодження  молока, овочів, фруктів, м’ясних продуктів тощо. Для 

охолодження молока використовують водоохолоджувальні установки 

ТХУ-14, УВ-10, АВ-30, в яких вода використовується в якості 

проміжного холодоносія між холодоагентом та молоком. Вода 

охолоджується до +2 С  і потім використовується в ємнісних та 

проточних охолоджувачах молока. При зберіганні овочів, фруктів, 

м’ясних продуктів, їх охолодженні здійснюється  в холодильних 

камерах шляхом повітряного теплообміну. 

Управління включенням та відключенням холодильного 

обладнання виконується по температурі охолоджуваного середовища з 

використанням двопозиційних регуляторів температури, що 

побудовані на базі манометричних датчиків температури та 

терморезисторів. В компресійних холодильних установках управління 

продуктивністю здійснюється за допомогою терморегулюючих 

вентилів, які регулюють кількість подаваємого холодоагенту в 

випарник. Крім того в компресійних холодильних установках 

передбачається контроль тиску холодоагенту на всмоктувальному та 

нагнітальному патрубках компресора, передбачається автоматичне 

розморожування випарників тощо. 

 

 Питання для самоконтролю 
 

1. Охарактеризуйте принципи отримання штучного холоду в 

компресійних, абсорбційних та термоелектричних 

холодильниках. 

2. Вкажіть принцип дії побутових компресійних холодильників та 

принципи їх автоматизації. 

3. Вкажіть принцип дії  водоохолоджувальних установок для 

охолодження молока та принципи їх автоматизації. 
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8. Автоматизація  ремонту  с. г. техніки. 

 

8.1 Автоматизація технологічних процесів миття, 

розбирання та збирання  агрегатів. 

      
Автоматизація технологічних процесів  миття, розбирання та збирання  

сільськогосподарської техніки. 

  Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 505…521. 

 

Теоретичні відомості 

 

Технологічні процеси ремонту сільськогосподарської техніки 

характеризуються використанням  різноманітного обладнання 

діагностики, розбирання та збирання машин і агрегатів. 

Діагностування-процес визначення стану об’єкта, дефектів, 

порушень, пошкоджень. На підставі проведеного діагностування  

встановлюють вид і об’єм ремонтних  робіт, визначають і  усувають 

несправності, перевіряють готовність обладнання і машин, приводять 

їх в робочий стан. Для діагностування використовують прилади 

загального призначення та спеціальні контрольно-випробувальні 

стенди. Використання в приладах і на стендах електронних первинних 

вимірювальних пристроїв (датчиків температури, тиску, вібрацій, 

газоаналізаторів, фотометричних датчиків тощо), а на сучасному рівні 

їх поєднання з комп’ютерною технікою  дає можливість оперативно не 

лише отримувати інформацію,  а й обробляти її.       

Для ремонтних робіт в майстернях  використовують токарно-

гвинторізні, свердлильні, фрезерні, металорізальні  верстати з 

програмним керуванням, зварювальні агрегати. Для проведення 

розвантажувально-завантажувальних  робіт, транспортних переміщень 

використовують електроталі, тельфери, кран балки. Автоматизація 

даного обладнання зводиться до управління подачею деталей, 

обмеження руху робочих органів, контролю режимів роботи та 

захисту обладнання від ненормальних і аварійних режимів. 



 61 

  

 Питання для самоконтролю 

 

1.    Охарактеризуйте поняття діагностика, та засоби для її 

проведення. 

2.    Принципи автоматизації метало-оброблювальних  верстатів. 

3.    Принципи автоматизації вантажопідйомних механізмів.     

 
 

 

8.2. Автоматизація процесів відновлення деталей. 

          

Автоматизація процесів відновлення деталей.     

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 521…526. 

 

Теоретичні відомості 

 

Відновлення деталей сільськогосподарських машин і агрегатів 

здійснюють за рахунок механічної обробки (проточування, 

гільзування), наплавлення електродуговим зварюванням, гальванічним 

способом. Гальванічне відновлення відноситься до достатньо складних 

способів, але якість  такого відновлення характеризується більш 

високими показниками порівняно з іншими. 

Гальванічне відновлення деталей основане  на осадженні 

металів шляхом електролізу водних розчинів солей металів чи кислот. 

На деталь (катод) підводять від’ємний потенціал джерела живлення. В 

якості анода використовують пластину із метала, який необхідно 

нанести на деталь, або використовують пластину із нерозчинного 

металу (свинець при хромуванні). До пласти підводять додатній 

потенціал джерела живлення. Розглядають такі процеси відновлення, 

нікелювання, хромування, озалізнення. Проводять електроліз під дією 

постійного, або асиметричного струму.  
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Деталі  перед гальванічним нарощуванням проходять 

спеціальну обробку. Їх шліфують, промивають, обезжирюють, 

протравлюють в розчинах кислот знову промивають. На місця, що не 

підлягають нарощуванню металу,  наносять електроізоляційні 

матеріали. Переміщення деталей між ваннами попередньої обробки та 

до гальванічної ванни здійснюють за допомогою підвісного конвеєра.   

При управлінні конвеєром переміщення використовують 

програмні пристрої та апарати управління в функції шляху. 

Автоматизація процесу  гальванічного нарощування передбачає: 

програмне управління тривалістю процесу, послідовністю змін 

густини струму; регулювання струму електролізу, температури 

електроліту.    

  

 Питання для самоконтролю 

  
1.     Охарактеризуйте технологічні основи гальванічного 

відновлення деталей. 

2. Яке обладнання використовується для гальванічного 

нарощування металів та його принцип дії? 

3. Принципи автоматизації ліній гальванічного відновлення 

деталей.   

  
 

8.3. Автоматизація обкатки автотракторних двигунів. 

 

Загальні відомості. Принципи автоматизації обкатувальних стендів. 

 Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 526…532. 

 

Теоретичні відомості 

 

 Обкатування – завершальна операція при проведення ремонтів 

двигунів внутрішнього згорання. Вона забезпечує притирання 

взаємодіючих деталей та виявлення дефектів. 
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 Обкатування на ремонтних підприємствах проводять в три етапи: 

холодне, гаряче без навантаження, гаряче під навантаженням. При 

холодному обкатуванні непрацюючий ДВЗ прокручують від 

електродвигуна,  починаючи з 500 об/хв і завершаючи  при 1000...1400 

об/хв. При гарячому обкатуванні спочатку двигун працює  без 

навантаження, а подальше з електродвигуном, який працюючи в 

режимі генератора створює навантаження на ДВЗ. 

Для обкатки ДВЗ використовують стенди з електроприводом 

на основі асинхронного електродвигуна  з фазним  ротором.  

Регулювання частоти обертання електродвигуна при обкатуванні ДВЗ 

забезпечується за допомогою введених в коло обмотки ротора 

рідинних реостатів  чи напівпровідникових перетворювачів. 

 Автоматизовані обкатувальні стенди передбачають програмне  

управління режимами обкатки з забезпеченням регулювання частоти 

обертання, контролю крутного моменту,  температури та тиску  

мастил системи мащення. 

     

 Питання для самоконтролю 

 

1.    Технологічні основи обкатування двигунів внутрішнього 

згорання. 

2.     Загальна характеристика обкатувальних стендів. 

3. Принципи автоматизації обкатувальних стендів. 

 

    

9. Системи централізованого контролю та автоматизованого   

керування. 

9.1. Централізовані системи  контролю та 

керування. 

  

Загальні відомості. Принципи побудови систем централізованого 

контролю та керування. 

Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 532…537. 
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Теоретичні відомості 

 

Механізація виробничих процесів звільнила людину від тяжкої 

праці, що потребує затрат фізичної енергії. Для того, щоб машина 

виконувала покладені на неї функції постає необхідність управлять 

нею (виконувати включення, відключення, змінювати режими роботи) 

та контролювати хід технологічного процесу. Дані функції виконують 

системи автоматизації.  

 В залежності від ступені автоматизації тобто удосконалення 

систем управління, яке б зменшувало участь людини в управлінні 

технологічними процесами в сільському господарстві 

використовують: 

- ручне керування (ще має місце особливо в мобільних  

установка і системах); 

- дистанційне керування та автоматизоване керування 

установками та технологічними процесами в цілому 

(отримало найбільше розповсюдження в усіх галузях 

сільськогосподарського виробництва); 

- автоматичне керування. 

Централізоване керування технологічними процесами вимагає 

централізації контролю параметрів процесу. Призначений 

централізований контроль для:  

- визначення відхилень контролюємих параметрів від 

заданих значень зі світловою, звуковою і цифровою 

регістрацією даних відхилень; 

- визначення техніко-економічних показників, які 

характеризують технологічний процес, з регістрацією 

результатів обчислень чи видачею в систему управління. 

В типових системах централізованого контролю і сигналізації 

параметри технологічного процесу вимірюються  первинними 

перетворювачами, перетворюються в електричні сигнали відповідної 

форми  і передаються на індикатори, обчислювальні пристрої. 

Оскільки багаточисленні параметри, які характеризують виробничі 

процеси, складно відобразити на індикаторах, то всі контролюємі 

параметри розподіляють на чотири групи: 

- постійно відображуються у оператора; 



 65 

- відображуються через певні проміжки часу; 

- відображаються по виклику оператора; 

- відображаються при виникненні граничних відхилень 

параметрів від заданих, при ненормальних та аварійних 

режимах. 

Загальною особливістю побудування систем централізованого 

контролю та керування є багаторазове використання одних і тих же 

вузлів для обробки однорідних контролюємих сигналів. 

Не маловажливою складовою управління виробництвом є 

також адміністративне управління. Ефективне адміністративне 

управління технологічними процесами та виробництвом, зменшення 

простоїв та зниження втрат в нинішній час вже не можливе без 

використання таких  засобів, як місцевий та автоматичний телефонний 

зв’язок, радіозв’язок, комп’ютерна та оргтехніка. 

Виходячи з вище сказаного успіх  господарювання вимагає 

поєднання високого рівня автоматизації технологічними процесами та 

ефективного адміністративного управління. В сільському господарстві 

поєднання даних функцій реалізується з використанням центрального 

пункту управління (диспетчерського пункту), на якому поєднують 

технічні засоби адміністративного управління та  засоби 

дистанційного автоматизованого і автоматичного керування. 

 

 

 

 Питання для самоконтролю 

 

1.      Які вимоги пред’являються до систем  централізованого  

керування. 

2. Принципи побудови систем централізованого керування   

         та засоби для його реалізації 
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9.2. Автоматизовані системи керування 

технологічними   процесами. 

        

Автоматизовані системи керування технологічними процесами. 

   

  Прочитайте і опрацюйте 

1 с. 545…547. 

 

Теоретичні відомості 

 
 

По мірі розвитку технологій і техніки на централізований 

контроль все ширше передаються  функції формування сигналів для 

управління тобто централізований контроль і керування  переростає в 

автоматизовані системи управління технологічними процесами. 

Автоматизовані системи управління технологічними 

процесами повинні забезпечувати збір, розрахунок, реєстрацію 

технологічних і економічних показників, визначати оптимальні 

параметри технологічного режиму, формувати і реалізувати сигнали 

управління, забезпечувати ведення оптимального режиму, 

корегування алгоритму управління при зміні умов в технологічному 

процесі. 

 Перераховані функції можуть бути виконанні лише при 

наявності ЕОМ. Виходячи з цього  використання ЕОМ – одна з 

основних особливостей АСУ ТП. 

 ЕОМ може працювати в чотирьох режимах: 

- збір  і обробка даних; 

- радника оператора; 

- супервізорне керування; 

- безпосереднє керування. 

В режимі збору і обробки інформаційні параметри 

технологічного процесу перетворюються в цифрову форму і вводяться 

в ЕОМ. Після обробки інформація поступає на засоби відображення 

технологічних параметрів та записується для подальшого визначення 

показників і збереження та видачі даних. Робота ЕОМ в даному 

режимі використовується в тому випадку, коли із-за складності 
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технологічного процесу функції по визначенню та формуванню 

управляючих дій повинен виконати оператор. 

В режимі радника оператора ЕОМ крім збору інформації, 

виконуються слідуючі функції: розрахунок оптимальних параметрів 

технологічними процесами, формування управляючих дій. Дані з  

ЕОМ  поступають на засоби відображення інформації в вигляді 

рекомендацій оператору. ЕОМ в режимі радника використовують в 

технологічних процесах де необхідно обережний підхід до рішень 

(біологічні режими в тваринництві, рослинництві). 

В режимі супервізорного управління АСУ ТП з ЕОМ 

приймається дворівнева система управління. Нижній рівень, 

безпосередньо пов’язаний з технологічним процесом, створює 

локальну підсистему управління. На верхньому рівні управління 

використовується ЕОМ, основною функцією якої є визначення 

оптимального технологічного режиму і визначення на його основі 

настройок локальних підсистем. За оператором залишаються функції 

спостереження а в випадку  необхідності корегування управління. 

В режимі безпосереднього управління ЕОМ розраховує 

управляючі дії і передає  безпосередньо на виконавчі механізми. За 

оператором залишаються функції як і в супервізорному режимі. 

  В сільському господарстві впровадження АСУ ТП найбільш 

доцільне на птахофабриках, тваринницьких комплексах, тепличних 

комбінатах, підприємствах переробки продукції. 

 

 Питання для самоконтролю 

  
1. Які  вимоги пред’являються до автоматизованих систем 

управління технологічними процесами. 

2.  Принципи побудови АСУ ТП. 
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Вимоги до виконання контрольної роботи 

 

Контрольна робота з дисципліни "Автоматизація 

технологічних процесів і системи автоматичного керування" є однією 

з основних форм контролю вивчення дисципліни студентами заочної 

форми навчання. Контрольна робота виконується після проведення  

певного обсягу оглядових лекцій та  самостійної роботи студентів. 

Варіанти завдань студенти отримують з урахуванням їх шифру згідно 

таблиці 1. Виконується контрольна робота в окремому зошиті чи на 

листах формату А4. Робота повинна бути виконана акуратно, 

грамотно, державною мовою. Відповіді короткі, по суті. Схеми 

необхідно виконувати олівцем з дотриманням відповідних стандартів.  

У кінці роботи зазначити використану літературу, поставити дату та 

особистий підпис.  
 Контрольна робота включає в себе три теоретичних завдання і 

дві задачі. Для правильної і якісної відповіді на поставлене питання 

необхідно детально вивчити  відповідний матеріал за рекомендованою 

літературою. 

В першому питанні студент повинен показати знання основ 

автоматизації і основ проектування систем автоматизації. 

В другому питанні студент повинен вказати призначення 

розглядаємої машини, агрегату, описати основи технології чи 

технологічний процес в цілому  та вказати принципи автоматизації 

установки для реалізації управління даним процесом (вказати які види 

та засоби автоматизації використовуються для управління окремими 

операціями чи процесом в цілому). 

В третьому питанні необхідно накреслити принципову 

електричну схему установки, машини з дотриманням вимог ЄСКД та 

діючих стандартів з використанням креслярського інструменту. При 

описі принципової  електричної схеми вказати роботу установки в усіх 

передбачених режимах з посиланням на хід технологічного процесу. 

Особливу увагу звернути на характеристику засобів  автоматизації 

тобто вказати його призначення,  тип, принцип дії. 

 В четвертому питанні (задача 1) необхідно розробити 

функціонально-технологічну схему заданого об’єкта автоматизації. 

Вихідні дані до задачі вказано таблиці 2. При розробці функціонально-
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технологічної схеми в першу чергу необхідно вивчити установку за 

допомогою якої здійснюється технологічний процес. Потім  у 

спрощеному вигляді зобразити технологічну схему установки. На 

технологічній схемі необхідно вказати виконавчі механізми та 

регулюючі органи, що забезпечують здійснення технологічного 

процесу. 

 Після виконання технологічної схеми необхідно намітити 

шляхи автоматизації установки, тобто канали керування, контролю, 

захисту. У кожному із  каналів визначити, які елементи будуть задіяні  

і місця їх розташування. Позначення виконавчих механізмів, 

регулюючих органів та засобів автоматики необхідно виконувати 

згідно відповідних стандартів. Детально вимоги та приклад виконання 

функціонально-технологічних схем  наведено в посібнику [4 ] с.13-19. 

 В п’ятому питанні (задача 2) необхідно розробити схему 

підключень щита керування заданої машини чи агрегату. Вихідними 

даними для розробки схеми підключень є принципова електрична 

схема об’єкта автоматизації, що розглядається в третьому питанні. 

Схему підключень необхідно виконати графічним способом, 

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; електропроводки та кабелі. В завдані 

необхідно розробити схему підключень та описати її виконання. 

Детально вимоги та приклад виконання схем підключень наведено в 

посібнику [4] с.91-93. 
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Таблиця 1  Розподіл контрольних питань та завдань за варіантами 

 

П
ер

ш
а 

 

ц
и

ф
р

а 

в
ар

іа
н

ту
  

Друга цифра варіанту 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1, 24, 

100, 

1-1,  

2-100 

2, 25,   

101, 

1-2, 

2-101 

3, 26,  

102,   

1-3, 

2-102 

4, 27, 

103, 

1-4, 

2-103 

5, 28, 

104, 

1-5, 

2-104 

6, 29,  

105, 

1-6, 

2-105 

7, 30, 

106, 

1-7, 

2-106 

8, 31, 

107, 

1-8, 

2-107 

9, 32, 

108, 

1-9, 

2-108 

1 10, 33 

109, 

1-10, 

2-109 

11, 34, 

110, 

1-11, 

2-110 

12, 35, 

111, 

1-12, 

2-111 

13, 36, 

74, 

1-13, 

2-74 

14, 37, 

75, 

1-14, 

2-75 

15, 38, 

76, 

1-15, 

2-76 

16, 39, 

77, 

1-16, 

2-77 

17, 40, 

78, 

1-17, 

2-78 

18, 41, 

79, 

1-18, 

2-79 

19, 42, 

80, 

1-19, 

2-80 

2 20, 43, 

81, 

1-20, 

2-81 

21, 44, 

82, 

1-21, 

2-82 

22, 45, 

83, 

1-22, 

2-83 

23, 46, 

84, 

1-23, 

2-84 

1, 47, 

85, 

1-24, 

2-85 

2, 48, 

86, 

1-25, 

2-86 

3, 49, 

87, 

1-1, 

2-87 

4, 50, 

88, 

1-2, 

2-88 

5, 51, 

89, 

1-3, 

2-89 

6, 52, 

90, 

1-4, 

2-90 

3 7, 53, 

91, 

1-5, 

2-91 

8, 54, 

92, 

1-6, 

2-92 

9, 55, 

93, 

1-7, 

2-93 

10, 56, 

94, 

1-8, 

2-94 

11, 57, 

95, 

1-9, 

2-95 

12, 58, 

96, 

1-10, 

2-96 

13, 59, 

97, 

1-11, 

2-97 

14, 60, 

98, 

1-12, 

2-98 

15, 61, 

99, 

1-13, 

2-99 

16, 62, 

74, 

1-14, 

2-74 

4 17, 63, 

75, 

1-15, 

2-75 

18, 64, 

76, 

1-16, 

2-76 

19, 65, 

77, 

1-17, 

2-77 

20, 66, 

78, 

1-18, 

2-78 

21, 67, 

79, 

1-19, 

2-79 

22, 68, 

80, 

1-20, 

2-80 

23, 69, 

81, 

1-21, 

2-81 

1, 70, 

82, 

1-22, 

2-82 

2, 71, 

83, 

1-23, 

2-83 

3, 72, 

84, 

1-24, 

2-84 

5 4, 73, 

85, 

1-25, 

2-85 

5, 24, 

86, 

1-1, 

2-86 

6, 25, 

87, 

1-2, 

2-87 

7, 26, 

88, 

1-3, 

2-88 

8, 27, 

89, 

1-4, 

2-89 

9, 28, 

90, 

1-5, 

2-90 

10, 29, 

91, 

1-6, 

2-91 

11, 30, 

92, 

1-7, 

2-92 

12, 31, 

93, 

1-8, 

2-93 

13, 32. 

94, 

1-9, 

2-94 

6 14, 33, 

95, 

1-10, 

2-95 

15, 34, 

96, 

1-11, 

2-96 

16, 35, 

97, 

1-12, 

2-97 

17, 36, 

98, 

1-14, 

2-98 

18, 37, 

99, 

1-13, 

2-99 

19, 38, 

100, 

1-15, 

2-100 

20, 39, 

101, 

1-16, 

2-101 

21,40, 

102, 

1-17, 

2-102 

22, 41, 

103, 

1-18, 

2-103 

23, 42, 

104, 

1-25, 

2-104 
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Питання контрольної роботи 

 

1. Охарактеризуйте поняття автоматизація та вкажіть завдання, які 

ставлять перед автоматизацією сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Поясніть, як класифікуються системи автоматизації залежно від 

функцій, що вони виконують,  поясніть їх суть.  

3. Охарактеризувати види управління  (ручне, дистанційне, 

автоматизоване, автоматичне) в залежності  від   ступені 

автоматизації. Наведіть приклади. 

4. Охарактеризувати поняття часткова автоматизація, комплексна 

автоматизація, повна автоматизація. Наведіть приклади. 

5. Охарактеризуйте особливості автоматизації сільськогоспо-

дарського виробництва та її рівні в різних галузях. 

6. Вкажіть методи досліджень об’єктів автоматизації та порядок   їх 

аналізу. 

7. Охарактеризуйте  показники техніко-економічної ефективності 

АТП. 

8. Поясніть класифікацію схем систем автоматизації, чим вона 

обумовлюється. 

9. Структурні схеми автоматизації. Вимоги до їх виконання. Наведіть 

приклад схеми. 

10. Функціонально-технологічні схеми автоматизації. Вимоги до їх 

виконання. Наведіть приклад схеми. 

11. Принципові електричні схеми автоматизації. Вимоги до їх 

виконання. Наведіть приклад схеми. 

12. Схеми з’єднань. Вимоги до їх виконання. Наведіть приклад схеми. 

13. Схеми підключень. Вимоги до їх виконання. Наведіть приклад 

схеми. 

14. Вкажіть загальні вимоги до вибору технічних засобів 

автоматизації. 

15. Охарактеризуйте  методику вибору регуляторів. 

16. Охарактеризуйте методику вибору виконавчих механізмів. 

17. Охарактеризуйте методику  вибору  проміжних реле. 

18. Охарактеризуйте методику  вибору  реле часу. 

19. Охарактеризуйте методику  вибору командних апаратів. 
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20. Охарактеризуйте методику вибору автоматичних вимикачів. 

21. Охарактеризуйте методику вибору теплових струмових реле. 

22. Охарактеризуйте методику вибору запобіжників. 

23. Охарактеризуйте методику  вибору пристроїв контролю. 

24. Які установки використовуються для водопостачання 

сільськогосподарських об’єктів та принципи їх автоматизації?  

25. Вкажіть вимоги до  створення оптимальних параметрів 

мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, обладнання для їх 

створення та принципи автоматизації установок мікроклімату. 

26. Технологічні основи годування та напування тварин та принципи 

автоматизації кормороздавачів і засобів напування. 

27. Охарактеризуйте обладнання для прибирання гною в 

тваринницьких приміщеннях та принципи його автоматизації. 

28. Технологічні основи доїння корів та принципи автоматизації 

доїльних установок і агрегатів. 

29. Технологічні основи первинної обробки молока та принципи 

автоматизації установок для її здійснення. 

30. Технологічні основи годування та напування птахів та принципи 

автоматизації обладнання кормороздачі і засобів напування. 

31. Охарактеризуйте обладнання  прибирання посліду та принципи 

його автоматизації.  

32. Охарактеризуйте обладнання збирання яєць при утриманні птахів 

в багатоярусних кліткових батареях та принципи його 

автоматизації.  

33. Принципи автоматизації при управлінні освітленням у пташниках. 

34. Технологічні лінії забою птахів та принципи їх автоматизації. 

35. Технологія приготування трав’яного борошна з використанням 

агрегатів АВМ  та принципи їх автоматизації. 

36. Технологія пресування кормів з використанням агрегатів ОГМ та 

принципи їх автоматизації. 

37. Технологічні основи дрібнення і різання кормів та загальні 

принципи автоматизації машин і агрегатів для здійснення даних 

операцій.  

38. Технологічні основи дозування і змішування кормів та загальні 

принципи автоматизації обладнання для здійснення даних 

операцій. 
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39. Призначення та принципи автоматизації подрібнювача кормів  

ИРТ – Ф – 80. 

40. Призначення та принципи автоматизації агрегату АПК – 10. 

41. Призначення та принципи автоматизації агрегату плющення зерна 

ПЗ – 3А. 

42. Призначення та принципи автоматизації кормоцеху КОРК – 15. 

43. Технологічні основи очищення,  сортування зерна та принципи 

автоматизації машин і агрегатів для здійснення даних процесів. 

44. Технологія сушки зерна та принципи автоматизації зерносушарок. 

45. Технологія активного вентилювання зерна та принципи 

автоматизації вентилюємих бункерів. 

46. Принципи автоматизації мобільних машин у рільництві. 

47. Агротехнічні вимоги до споруд закритого грунту. 

48. Принципи автоматизації мікроклімату в парниках. 

49. Принципи автоматизації мікроклімату в теплицях. 

50. Принципи автоматизації поливу та підживлення рослин. 

51. Характеристика овочесховищ, як об’єкта керування 

мікрокліматом. 

52. Принципи автоматизація обладнанням ОРТХ. 

53. Принципи автоматизації  фруктосховищ. 

54. Принципи автоматизації обліку, контролю та сортування 

сільськогосподарської продукції. 

55. Загальна характеристика систем автоматизації електропостачання. 

56. Призначення та принципи автоматизації теплогенераторів. 

57. Призначення та принципи автоматизації електрокалориферів. 

58. Принципи автоматизації котла-пароутворювача Д 721 А. 

59. Принципи автоматизації котла-пароутворювача  КТ – 300. 

60. Вкажіть загальну характеристику елементних електричних 

водонагрівників та принципи  їх автоматизації . 

61. Вкажіть загальну характеристику електродних водонагрівників та 

парових котлів та принципи їх автоматизації. 

62. Технологічні основи одержання штучного холоду та загальні 

принципи автоматизації холодильного обладнання. 

63. Принципи автоматизації побутового компресійного холодильника. 

64. Призначення та принципи автоматизації холодильної установки 

ТХУ – 14. 
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65. Принципи автоматизації  установок опромінення рослин. 

66. Принципи автоматизації установок ультрафіолетового 

опромінення тварин і птахів. 

67. Принципи автоматизації  установок інфрачервоного обігріву 

тварин і птахів. 

68. Охарактеризуйте обладнання для діагностики і ремонту 

сільськогосподарської техніки та принципи його автоматизації. 

69. Технологія гальванічних процесів відновлення деталей та 

принципи автоматизації установок гальванічного нарощування 

металів. 

70. Вкажіть загальну характеристику стендів для обкатки ДВЗ та 

принципи їх автоматизації. 

71. Принципи централізованого керування в сільськогосподарському 

виробництві. 

72. Принципи централізованого контролю  в сільськогосподарському 

виробництві. 

73. Охарактеризуйте автоматизовані системи управління 

технологічними процесами в сільськогосподарському виробництві. 

74. Накресліть   принципову електричну схему водонасосної 

установки ВУ-10-30. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

75. Накресліть   принципову електричну схему водонасосної 

установки зі станцією керування "Каскад". Опишіть принцип 

роботи схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 

76. Накресліть   принципову електричну схему припливно-витяжної 

установки ПВУ-4М. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

77. Накресліть   принципову електричну схему кормороздавача     

РВК-Ф-74. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

78. Накресліть   принципову електричну схему кормороздавача               

КЭС-1,7. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

79. Накресліть   принципову електричну схему скребкового 

гноєприбирального транспортера ТСН-160А. Опишіть принцип 

роботи схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 
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80. Накресліть   принципову електричну схему скреперної 

гноєприбиральної установки УС-15. Опишіть принцип роботи 

схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 

81. Накресліть   принципову електричну схему доїльного агрегату 

АДМ-8А-1. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

82. Накресліть   принципову електричну схему пастиризатора молока 

ОПФ-1. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

83. Накресліть   принципову електричну схему кормороздачі в 

кліткових батареях БКН-3. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

84. Накресліть   принципову електричну схему зволожувача повітря  

К-П-6. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

85. Накресліть   принципову електричну схему інкубатора  

"Універсал-55". Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

86. Накресліть   принципову електричну схему управління 

освітленням у пташниках "ТИРОС-1". Опишіть принцип роботи 

схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 

87. Накресліть   принципову електричну  схему механізму прибирання 

посліду МПС-1М. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

88. Накресліть   принципову електричну схему агрегату приготування 

трав’яного борошна АВМ-0,65. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

89. Накресліть   принципову електричну обладнання гранулювання 

борошна ОГМ-0,8. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

90. Накресліть   принципову електричну схему Подрібнювача-

змішувача кормів ИСК-3А. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

91. Накресліть   принципову електричну схему агрегату приготування 

кормів АПК-10А. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 
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92. Накресліть   принципову електричну схему дробарки кормів                

ДБ-5-1. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

93. Накресліть   принципову електричну схему запарника змішувача 

СКО-Ф-6. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

94. Накресліть   принципову електричну схему кормоцеху КОРК-15. 

Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

95. Накресліть   принципову електричну схему зерноочисної машини 

ОВС-25. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

96. Накресліть   принципову електричну схему зернозавантажувача 

ЗМ-60-А. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

97. Накресліть   принципову електричну схему зерноочисного 

агрегату ЗАВ-25. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

98. Накресліть   принципову електричну схему бункера активного 

вентилювання зерна БВ-25. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

99. Накресліть   принципову електричну схему комплекта обладнання 

обігріву парників КП-1. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

100. Накресліть   принципову електричну схему обладнання 

регулювання мікроклімату в овочесховищах ОРТХ. Опишіть 

принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 

101. Накресліть   принципову електричну схему теплогенератора 

ТГ-2,5. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

102. Накресліть   принципову електричну схему водонагрівача 

УАП-400. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

103. Накресліть   принципову електричну схему водонагрівача 

ВЭП-600. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 
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104. Накресліть   принципову електричну схему водонагрівача  

ЭПЗ-100. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте 

засоби автоматизації. 

105. Накресліть   принципову електричну схему котла-

пароутворювача Д721-А. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

106. Накресліть   принципову електричну схему 

електрокалориферної установки СФОЦ-25. Опишіть принцип 

роботи схеми та охарактеризуйте засоби автоматизації. 

107. Накресліть   принципову електричну схему холодильної 

установки АВ-30. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

108. Накресліть   принципову електричну схему опромінюючої 

установки УО-4. Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

109. Накресліть   принципову електричну схему опромінюючої 

установки "ИКУФ-1". Опишіть принцип роботи схеми та 

охарактеризуйте засоби автоматизації. 

110. Накресліть   принципову електричну схему електротельфера. 

Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 

111. Накресліть   принципову електричну схему стенда для обкатки 

ДВЗ. Опишіть принцип роботи схеми та охарактеризуйте засоби 

автоматизації. 
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Задача 1 (1-25). Розробити функціонально-технологічну схему 

заданого процесу 

 Таблиця 2  Вихідні дані до задачі1 

Н
о

м
ер

 

в
ар

іа
н

та
   

Назва 
технологічного 

процесу 

 

 

Розробка каналів 

 

 

Передбачити 

1  Підтримання рівня 
води в водонапір-
ній башті із заглиб-
ним насосом  

Управління насосом за 
верхнім і нижнім рівнем 
води в башті  

Незалежний канал 
контролю тиску води  
в напірному трубопро-
воді  

2  Підтримання рівня 
води в водонапір-
ній башті із заглиб-
ним насосом  

Управління насосом за 
тиском води в напірно-
му трубопроводі  

Відключення насоса       
при аварійному рівні 
води в свердловині 

3  Підтримання тиску 
в гідроакумуляторі 
безбаштової водо-
качки 

Управління за тиском 
у гідроакумуляторі 

Незалежний канал 
вимірювання тиску 
води в напірному 
трубопроводі 

4  Підтримання 
мікроклімату в 
тваринницькому 
приміщенні  

Регулювання подачі  
води у водяному кало-
рифері по температурі 
повітря в приміщенні 

Незалежний канал 
контролю витрат води  

5 Підтримання 
мікроклімату в 
тваринницькому 
приміщенні 

Управління приплив-
ною вентиляцією по 
температурі повітря в 
приміщенні 

Незалежний канал 
контролю температури 
повітря 

6 Підтримання 
мікроклімату в 
тваринницькому 
приміщенні 

Управління витяжною 
вентиляцією по воло-
гості повітря в 
приміщенні 

Незалежний канал 
контролю температури 
повітря 

 7 Роздача кормів 
за допомогою 
стаціонарного 
кормороздавача 
для ВРХ 
 
 

Час годування -
вмикання транспортера. 
Кінець роздачі-
відключення  

Ручне і автоматичне 
керування.  
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Н
о

м
ер

 

в
ар

іа
н

та
   

Назва 
технологічного 

процесу 

 
 

Розробка каналів 

 
 

Передбачити 

8 Видалення гною за 
допомогою 
скреперної 
установки  

Час прибирання-
вмикання транспортера. 
Кінцеве положення-
реверсування  

Ручне і автоматичне 
керування  

9  Видалення гною за 
допомогою 
скребкового 
транспортера  

Час прибирання-
вмикання двигунів  

Аварійне відключення 
двигунів при їх 
перегріві  

10  Керування 
пастеризатором 
молока  

Управління подачею 
пару по температурі 
пастеризованого молока. 
Управління перепускним 
клапаном по температурі 
пастеризованого молока 

Ручне керування 
електронасосами та 
молокоочисником. 
Незалежний канал 
вимірювання темпера-
тури охолодженого 
молока 

11 Освітлення в 
пташнику  

Час вмикання і 
вимикання 1 та 2 секції  

Ручне і автоматичне 
керування  

12  Подрібнення 
концентрованих 
кормів  

Управління завантажу-
вальною норією за 
рівнем зерна в бункері-
дозаторі  

Незалежний канал 
вимірювання рівня 
зерна в  заванта-
жувальному бункері. 
Незалежний канал 
вимірювання струму 
завантаження дробарки 

13  Вентилювання 
зерна в бункері 
активного вентилю-
вання  

Управління вентилято-
ром по вологості зерна. 
Управління нагрівними 
елементами по вологості 
повітря навколишнього 
середовища 

Незалежний канал 
вимірювання вологості 
зерна  
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14  Підтримання 
температури в 
парниках з 
електрообігрівом 

Управління нагрівною 
системою по температурі 
грунту  

Незалежний канал 
вимірювання темпера-
тури повітря  

15  Підтримання 
мікроклімату в 
ангарній теплиці з 
водяним обігрівом 

Управління подачею 
води на обігрів по 
температурі грунту та з   
урахуванням рівня 
освітленості  

Незалежні канали 
вимірювання темпера-
тури грунту,  повітря 
та води системи 
обігріву  

16  Вентиляція 
ангарної теплиці за 
допомогою фрамуг 

Управління фрамугами 
по температурі повітря в 
теплиці 

Аварійне закриття 
фрамуг при поривах 
вітру навколишнього 
середовища  

17 Підтримання рівня 
освітленості в 
ангарній теплиці 

Управління опроміню-
вачами в теплиці за 
рівнем зовнішньої 
світленності  

Ступінчате ввімкнення 
опромінювачів в 
функції часу 

18  Підтримання 
мікроклімату в 
овочесховищі  

Управління припливною 
вентиляцією по темпера-
турі в зоні зберігання 
овочів. Управління 
змішувальною заслінкою 
припливного каналу по 
температурі повітря в 
розподільчому повітро-
проводі 

Незалежний канал 
вимірювання темпера-
тури в зоні зберігання 
овочів  

19  Елементний 
ємністний 
водонагрівач 

Управління вмиканням 
електронагрівників по 
температурі води.  

Незалежний канал 
вимірювання темпера-
тури води  

20 Електродний 
водонагрівач 

Управління подачею 
напруги на електродну 
систему по температурі 
води. При несиметрії 
напруги-автоматичне 
відключення водо-
нагрівача 

Пуск циркуляційного 
насоса здійснюється в 
ручному режимі 
керування. 
Незалежний канал 
вимірювання темпера-
тури води 
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21  Підігрів води в 
системі 
автонапування  

Управління електро-
нагрівниками  по темпе-
ратурі води у 
водонагрівачі. Управлі-
ння електронасосом по 
температурі води  у 
найбільш віддаленій 
точці системи 
автонапування 

Незалежний канал 
реєстрації спожитої 
тваринами води  

22  Повітряний обігрів 
приміщення з 
використанням 
електрокалорифера  

Управління  секціями 
електронагріву калори-
ферної установки по 
температурі повітря в 
приміщені. Ручне керу-
вання  вентилятором  

Незалежний канал 
вимірювання 
температури повітря в 
приміщені 

23  Компресійна холо-
дильна установка з 
охолодженням 
повітряного 
середовища 

Управління компресором 
по температурі охолод-
жуваного середовища. 
Захист компресора від 
надмірного тиску 

Незалежний канал 
вимірювання темпе-
ратури в охолоджу-
ваній камері.  

24  Ультрафіолетове 
опромінення тва-
рин з використан-
ням стаціонарних 
опромінюючих 
установок  

Управління опроміню-
вачами по часовій 
програмі  

Ручний та автома-
тичний режим керу-
вання 

25  Інфрачервоний 
обігрів тварин  

Управління опроміню-
вачами по часовій 
програмі. Регулювання 
температури обігріву  

Ручний та автома-
тичний режим керу-
вання 
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