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ВСТУП 

 

Метою викладання освітньої компоненти «Контроль та керування 

біотехнологічними процесами» є формування теоретичних знань та практичних 

навичок у майбутніх фахівців, надання здобувачам базових знань про 

управління та керування біотехнологічними процесами за допомогою 

автоматичних пристроїв. 

Завданням вивчення освітньої компоненти є формування теоретичних 

знань та практичних навичок у майбутніх фахівців з управління 

біотехнологічним обладнанням і свідомого  вибору  контрольно-вимірювальних 

приладів, виходячи з особливостей обладнання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

мають набути знання та досвід: 

– (ІК) здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

біотехнології та біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів біотехнології та біоінженерії; 

– (К01) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– (К18) здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи для реалізації та контролю виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення; 

– (К20) здатність складати апаратурні схеми виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

– (К21) здатність застосовувати на практиці методи та засоби 

автоматизованого проектування виробництв біотехнологічних продуктів 

різного призначення; 

– (К23) здатність використовувати сучасні автоматизовані системи 

управління виробництвом біотехнологічних продуктів різного призначення, їх 
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технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення для вирішення 

професійних завдань; 

уміння та навички: 

– (ПР01) вВміти застосовувати сучасні математичні методи для 

розв’язання практичних задач, пов’язаних з дослідженням і проектуванням 

біотехнологічних процесів. Використовувати знання фізики для аналізу 

біотехнологічних процесів; 

– (ПР15) базуючись на знаннях про закономірності механічних, 

гідромеханічних, тепло- та масообмінних процесів та основні конструкторські 

особливості, вміти обирати відповідне устаткування у процесі проектування 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення для забезпечення 

їх максимальної ефективності; 

– (ПР19) вміти використовувати системи автоматизованого проектування 

для розробки технологічної та апаратурної схеми біотехнологічних виробництв;  

– (ПР21) вміти формулювати завдання для розробки систем автоматизації 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Автоматизація процесу перемішування. Розробка 

автоматизованої схеми типового процесу перемішування 

Мета: вміти практично застосовувати теоретичні знання для розробки 

автоматизованих схем контролю та управління хіміко-технологічними 

процесами та інженерних розрахунків елементів систем контролю та 

регулювання технологічних параметрів. 

Короткі теоретичні відомості 

Температура речовини – величина, що характеризує ступінь нагрітости, і 

визначається внутрішньою кінетичною енергією теплового руху молекул. 

Вимірювання температури практично можливо тільки методом порівняння 

ступеня нагрітости двох тіл. 

Для порівняння нагрітости цих тіл використовують зміни яких-небудь 

фізичних властивостей, що залежних від температури і легко піддаються 

вимірюванню. 

По властивостям термодинамічного тіла, використовуваного для 

вимірювання температури, виділяють наступні типи термометрів: 

– термометри манометричні, конденсаційні, електричні; термометри опору; 

– термометри розширення, засновані на властивості температурного 

розширення тіл; 

– пірометри. 

Теплове розширення рідини характеризується порівняльним коефіцієнтом 

об'ємного розширення, значення якого визначається як 

 
1 2
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0 2 1

t t

Vt Vt

V t t


 


 1/град,     (1.1) 

де V0, Vt1, Vt2 – об'єми рідини при 
0
С, температурах t1 і t2 відповідно. 

Чутливість термометра залежить від: 

– різниці коефіцієнтів об'ємного розширення термометричної речовини; 
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– матеріалу і діаметру капіляра (для рідинних термометрів); 

– об'єму резервуару. 

Чутливість скляного рідинного термометра зазвичай лежить в межах 0,4...5 

мм/
0
С (для деяких спеціальних термометрів 100...200 мм/

0
С). 

У основу принципу дії манометричного термометра покладена залежність 

між температурою і тиском термометричної (робочої) речовини, позбавленої 

можливості вільно розширюватися при нагріванні. 

Манометричні термометри зазвичай включають термобалон, капілярну 

трубку і трубчасту пружину з повідцем, зубчатим сектором і стрілкою. Вся 

система заповнюється робочою речовиною. При нагріванні термобалона, 

встановленого в зоні вимірюваної температури, тиск робочої речовини усередині 

замкнутої системи збільшується. Збільшення тиску сприймається 

манометричною пружиною, яка впливає через передавальний механізм на 

стрілку або перо приладу. 

Газові манометричні термометри засновані на залежності температури і 

тиску газу, розміщеного в герметично замкнутій термосистемі. 

У якості манометричної рідини в рідинних манометричних 

термометрах застосовується метиловий спирт, ксилол, толуол, ртуть тощо. 

Конденсаційні манометричні термометри реалізують залежність пружності 

насиченої пари низькокиплячої рідини від температури. Оскільки ці залежності 

для використовуваних рідин (хлористий метил, етиловий ефір, хлористий етил, 

ацетон і ін.) нелінійні, отже, і шкали термометрів нерівномірні. Проте, ці 

прилади володіють вищою чутливістю, ніж газові рідинні. 

Найбільш поширеними в даний час є електричні термометри (термопари). 

Принцип дії цього типу термометрів заснований на залежності термоЕРС 

(ТЕРС) ланцюга від зміни температури. 

У термоелектричному ланцюзі, що складається з двох провідників А 

і В (рис. 1.1) виникають 4 різні ТЕРС: 

– 2 ТЕРС в місцях спаїв провідників А і В; 
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– ТЕРС на кінці провідника А; 

– ТЕРС на кінці провідника В. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема термопари 

 

Сумарна ТЕДС, що виникає при нагріві спаїв провідників до температур t і 

t0: 

EAB(t t0) = eAB(t) + eBA(t0),     (1.2) 

де eBA і eAB – ТЕРС, обумовлена контактною різницею потенціалів і різницею 

температур кінців А і В. 

ТЕРС EAB(t t0) є функцією від температури гарячого спаю t за умови 

постійності температури холодного спаю t0. 

Конструктивного виконання термопар різноманітне і залежить, головним 

чином, від умов їх застосування. Для різних температурних діапазонів 

використовують різні поєднання металів. При необхідності вимірювання 

невеликої різниці температур або отримання великої ТЕРС застосовуються 

диференціальні термопари і термобатареї, які являють собою декілька 

послідовно сполучених термопар. 

Термоелементи надійні і недорогі, мають малу теплоємність і здатні 

працювати в широкому діапазоні температур. Найчастіше використовують 

термопари: ХА (хромель-алюмелеві), ХК (хромель-копелеві), ПП 

(платинородий-платинові). 

Термометри опору є ще одним видом поширених приладів для 

вимірювання температури. 



9 

 

Таблиця 1.1 – Матеріали, використовувані для виготовлення термопар 

Назва Склад 

ТЕДС, мВ 

(при t0 = 0 C, 

t1 = 100 C) 

Максимальна 

темперна межа, 

0
C 

 хромель 10% Cr + 90 % Ni +2,95 1000 

 платинородий 90 % Pt + 10 % Rh +0,86 1300 

 мідь Cu +0,76 350 

 платина Pt 0 1300 

 алюмель 95 % Ni + 5 % Al -1,2 1000 

 копель 56 % Cu + 44 % Ni -4 600 

 константан 60 % Cu + 40 % Ni -3,4 600 

 

Вимірювання температури термоопорами засноване на властивості 

провідників і напівпровідників змінювати свій електричний опір при зміні 

температури. 

Вид функції R = f(t) залежить від природи матеріалу. Для виготовлення 

чутливих елементів серійних термоопорів застосовуються чисті метали, до яких 

пред'являються наступні вимоги: 

а) метал не повинен окислюватися або вступати в хімічні реакції з 

вимірюваним середовищем; 

б) температурний коефіцієнт електричного опору металу повинен бути 

достатньо великим і незмінним; 

в) функція R = f(t) повинна бути однозначною. 

Найбільш повно вказаним вимогам відповідають: платина, мідь, нікель, 

залізо і ін. 

Основний  недолік  термоопорів:  велика  інерційність  (до  10 хв.). 

Для вимірювання температури найчастіше застосовуються термоопори 

типів ТСП (платинові) і ТСМ (мідні). 

Резистивні детектори температури (терморезистори) (RTD) 

виготовляються як з металів, так і з напівпровідників, частіше – з платинового 
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дроту. Терморезистори мають властивості змінювати електричний опір при зміні 

температури. Опір R є практично лінійною функцією температури при опорному 

значенні Т0 = 0
0
С (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Залежність опору мідного терморезистора (RTD)  

і термістора від температури 

 

Існують RTD для набору стандартних опорів. Найбільш часто 

використовуваний тип має опір 100 Ом при опорній температурі 0 
0
С або  

272 К (Pt-100). 

Датчики RTD мають вельми низьку чутливість, і будь-який струм (і), 

використовуваний для визначення зміни опору, нагріватиме датчик, змінюючи 

його показання на величину, пропорційну (і
2
). Вихідний опір найчастіше 

вимірюється мостовими схемами. 

Напівпровідникові терморезистори називаються термісторами. Термістор – 

температурно-залежний резистор, що виготовляється з напівпровідникового 

матеріалу і має негативний температурний коефіцієнт і високу чутливість. Його 

опір нелінійно залежить від температури: 

 1/ 1/ 0

0

B T T
R R e


 ,      (1.3) 

де Т – температура в градусах Кельвіна, R0 – опір при опорній температурі Т0 

(зазвичай 298 К або 25 
0
С), В – постійна (зазвичай 3000 – 5000 К). 

Нахил кривої R – Т (рис. 1.2) відповідає температурному коефіцієнту а, 

який у свою чергу, є функцією температури 

 0

2

0

/1

/

d R R b
a

R R dT T


  .     (1.4) 
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Значення коефіцієнта а зазвичай лежить в діапазоні від –0,03 до –0,06 К
-1

 

при 25 
0
С. 

Із-за кінцевого опору термістора при протіканні по ньому струму 

виділяється тепло. Енергія, що виділяється в термісторі при 25 
0
С, має зазвичай 

порядок 0,002 мВт. При постійній розсіяння близько 1 мВт/
0
С температура 

датчика підвищуватиметься на 1
0
С (на повітрі) на кожен міліват розсіюваної 

потужності. 

Термістор не є точним датчиком температури. Проте, завдяки своєї 

чутливості, він використовується для вимірювання малих відхилень 

температури. Нелінійна вихідна напруга повинна бути перетворена в лінійну 

залежність від температури. Це можна зробити за допомогою аналогового 

пристрою або програмним способом. Лінійну характеристику можна отримати, 

приєднавши до термістору нескладні електронні пристрої. 

Термістори застосовуються для вимірювання температур до 500 – 600
0
С. 

До групи термометрів, дія яких заснована на розширенні твердих тіл, 

відносяться дилатометричні і біметалічні термометри, засновані на зміні 

лінійних розмірів твердих тіл із зміною температури. 

Конструктивного виконання дилатометричних термометрів засноване на 

перетворенні вимірюваної температури в різницю абсолютних значень 

подовжень двох стрижнів, виготовлених з матеріалів з істотно різними 

термічними коефіцієнтами лінійного розширення: 

 
1 2

1, 2

0 2 1

t t

t t

l l

l t t


 


 1/град,     (1.5) 

де l0, lt1, lt2 – лінійні розміри тіла при 
0
С, температурах t1 і t2 відповідно. 

Внаслідок того, що мала, дилатометричні термометри застосовуються у 

якості різного роду теплових реле в пристроях сигналізації і регулювання 

температури. 

Біметалічні термометри засновані на деформації біметалічної стрічки при 

зміні температури. Зазвичай застосовуються біметалічні стрічки, зігнуті у 
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вигляді плоскої або гвинтової спіралі. Один кінець спіралі укріплений нерухомо, 

другий – на осі стрілки. Кут повороту стрілки рівний куту закручування спіралі, 

який пропорційний зміні температури. 

Біметалічні термометри забезпечують зміну температури з відносними 

погрішностями 1–1,5 %. 

Приклад розв’язання завдання 

Приклад 1. Розрахунок чуттєвості первинних чуттєвих елементів 

вимірювання температури. 

Біметалічна пружина може служити простійшим чуттєвим елементом для 

вимірювання температури, і являє собою дві металеві пластини з різко 

відмінними коефіцієнтами лінійного розширення, що поєднані між собою 

зварюванням обо спаюванням. З підвищенням температури середовища біметал 

вигінається у бік шару з меншим коефіцієнтом. При цьому вигіб кінця 

біметалевої пластини визначається залежністю: 

 
2

1 2

3

2 2

t t tl

h
    ,     (1.6) 

де  і  –коефіцієнти лінійного розширення матеріалів, 1/
0
С; t – температура, 

0
С; l 

– довжина пластини, мм; h – загальна товщина біметалу  

(h1 + h2), мм. 

Допустима точність розрахунку дотримується при ширині біметалевої 

пластини менше однієї третини її довжини. Найбільшою чуттєвістю δ = λ/t 

володіє нормальний біметал, коли h1/ h2=√Е2/Е1, де h1 та h2 – товщина окремих 

пластин; Е2 та Е1 – модулі упругості матеріалів. 

Розрахувати чуттєвість первинного елементу – біметалевої пружини. 

Вихідні дані: t = 300
0
С; l = 60 мм; h = 1 мм;  Е1 = 16,3 · 10

10
 Па;  

Е2 = 19,6 · 10
10

 Па; 1 2

t t   = 12 · 10
-6

 1/
0
С. 

Рішення. Співвідношення товщин компонентів нормального біметалу 

10

1 2

10

2 1

19.6 10
1.1

16.3 10

h E

h E


  


. 
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Тоді 

h = h1 + h2 = 1,1h2 + h2 = 2,1h2; 

h2 = h/2,1 = 1/2,1 = 0,48 мм;                      h1= 1 – 0,48 = 0,52 мм. 

Прогиб кінця пластини біметалу при t = 300 
0
С визначається за формулою 

(1.1): 

2
63 300 60

12 10 9.7
2 1 2

        мм. 

Чуттєвість елемену: 

Δ = λ/t = 9,7 % 300 = 0,032 мм/
0
С. 

Розрахунок таких чуттєвих елементів вимірювання температур, як 

перетворювачі опору, термоелектричні та первинні пірометричні перетворювачі, 

зводиться до визначення інерційності даної конструкції елементу у цілому 

(оскільки їх статичні характеристики визначені з градуюючих таблиц). 

Оскільки аналітичний розрахунок постійної часу теплоприймача зв’язаний 

зі значними труднощами, що визначаються складністю розрахунку коефіцієнта 

теплопередачи у системі «чуттєвий елемент – середовище», експеріментальний 

шлях визначення інерційності є найбільш приємним. 

При цьому, інерційність чуттєвого елементу в арматурі характеризується 

запізнюванням передачи тепла від середовища до захистного чехла, і від 

останнього – до чуттєвого елемента (обмотці термометра опору або робочому 

кінцю термопари). Постійна часу розраховується на основі виразу: 

1

посткінц Т

кінц почат

е
 


 

,      (1.7) 

де кінц  – кінцева температура середовища;   – міттєве значення температури 

теплоприймача; почат  – початкова температура теплоприймача; Тпост – постійна 

часу теплоприймача; τ – час. 

Якщо у рівнянні (1.7) τ = Тпост, то постійна часу визначається часом 

досягнення теплоприймачем, що введений у середовище, що вимірюється, 

температури 0,632 кінц (у відповідності з властивостями екпоненти). 
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Приклад 2. Побудова схем контролю та керування температури у 

технологічних процесах. 

Приклади схем контролю температури у технологічних процесах наведені 

нижче. 

Приклад 2.1. Індикація і реєстрація температури (TIR) (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Схема індикації і реєстрації температури (TIR):  

101-1 – термоелектричний термометр, тип ТХА, група ХА,  

межі вимірювання – від –50
0
С до 900

0
С, матеріал корпусу Ст0Х20Н14С2,  

марка ТХА-0515; 101-2 – перетворювач термоЕРС в стандартний струмовий 

сигнал 0...5 мА, група ХА, марка Ш-72; 101-3 – міліамперметр показуючий 

реєструючий на 2 параметри, марка А-542. 

 

Примітка: Інші види амперметрів: А-502, А-503 – амперметри, що 

показують; А-542, А-543 – амперметри реєструючі (остання цифра – число 

параметрів); А-100 – амперметр, що показує, на 1 параметр. 

Приклад 2.2. Індикація, реєстрація і регулювання температури за 

допомогою пневматичного регулятора (TIRС, пневматика) (рис. 1.4). 

На рис. 1.4 позначено 102-1 – те ж, що 101-1; 102-2 – те ж, що 101-2; 102-3 

– електропневмоперетворювач, вхідний сигнал 0.5 мА, вихідний – стандартний 

пневматичний 0,02...0,1 МПа, марка ЕПП-63 (або ЕПП-180);  

102-4 – пневматичний вторинний прилад на 3 параметри із станцією управління, 

марка ПВ 10.1Э (з електроприводом діаграмної стрічки); 102-5 – пневматичний 

ПІ-регулятор ПР 3.31. 

Примітка: Регулятори ПР 2.31 зняті з виробництва. 
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Рисунок 1.4. Схема індикації, реєстрації і регулювання температури за 

допомогою пневматичного регулятора (TIRС, пневматика) 

 

Приклад 2.3. Індикація і регулювання температури за допомогою 

мікропроцесорного регулятора (TIС, ел.) (рис. 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5. Схема індикації і регулювання температури за допомогою 

мікропроцесорного регулятора (TIС, эл.): 103-1 – те ж, що 101-1;  

103-2 – трьохканальний мікропроцесорний регулятор типу «Протерм-100»;  

103-3 – регулюючий клапан для неагресивних середовищ, корпус – чавун, 

гранична температура Т = 300 С; тиск Ру = 1,6 Мпа; умовний діаметр  

Dу = 100 мм, тип 25нч32нж 
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Приклад 2.4. Індикація, реєстрація, сигналізація і регулювання 

температури за допомогою потенціометра (моста) (TIRС, ел.). 

Схема індикації, реєстрації, сигналізації і регулювання температури за 

допомогою потенціометра (моста) наведена на рисунку 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6. Схема індикації, реєстрації, сигналізації і регулювання 

температури за допомогою потенціометра (моста) (TIRС, эл.): 

104-1 – те ж, що 101-1; 104-2 – автоматичний електронний потенціометр на 

1 точку з вбудованими пристроями регулювання і сигналізації, тип КСП-4(або

 автоматичний електронний міст типу КСМ-4 і так далі);  

104-3 – лампа сигнальна Л-1; 104-4 – теж, що 103-3 

 

Завдання до теми 

1. Розрахуйте чуттєвість чуттєвих біметаличних елементів вимірювання 

температури за даними, наведеними у таблиці 1.2. 

2. Розробіть схему контролю та керування температури у технологічному 

процесі з визначенням приладів контролю та регулювання за даними, 

наведеними у таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.2 – Вихідні дані до завдання 

Варіанти 

Вихідні дані 

t,
0
С 

Е1· 10
10

, 

Па 

Е2· 10
10

, 

Па 
l, мм h ,мм ( 1 2

t t  )· 10
-6

 1/
0
С 

1 350 14,2 17,8 55 1 10 

2 400 14,8 17,2 58 2 11 

3 450 15,2 18,5 60 1 12 

4 550 15,6 18,9 62 2 10 

5 300 14,2 16 50 1 10 

6 290 14,8 16,2 51 1 11 

7 270 15,2 16,5 52 1 12 

8 275 15,6 16,6 53 1 10 

9 278 13,2 16,4 54 1 10 

10 269 13,9 15,8 56 2 11 

11 266 14,5 15,9 58 2 12 

12 323 14,3 17,5 57 2 10 

13 324 15,9 17,4 59 2 10 

15 330 16,6 17 60 1,5 11 

16 456 17 17,1 61 1,5 12 

17 460 17,2 17,2 62 1,5 10 

18 469 17,8 18 63 1 10 

19 478 17,6 18,5 64 1 11 

20 500 16,5 20,1 64 1 12 

 

Контрольні питання 

1. Що таке параметр технологічного процесу? 

2. Які бувають погрішності приладів? 

3. Які прилади використовують для вимірювання температури? 
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Таблиця 1.3 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 
Вихідні дані 

t,
0
С Індікація Регулювання Реєстрація Сигналізація Додаткові умови 

1 35,0 + +  + 
мікропроцесорний 

регулятор 

2 60,0 +  +   

3 8,50 + + + +  

4 10,00 + +   
мікропроцесорний 

регулятор 

5 36 +  +   

6 35 + + + +  

7 28 + +  +  

8 27 +     

9 25      

10 38 +     

11 39 + + +  
мікропроцесорний 

регулятор 

12 110 + + + + 
мікропроцесорний 

регулятор 

       

13 110 +   +  

14 150 +  +   

15 160 +  +   

16 50 + +  + 
мікропроцесорний 

регулятор 

 

4. З яких металів виготовляють сполучні дроти для термопар? 

5. З яких металів виготовляють термопари? 

6. Які вимоги застосовують до термопар? 

7. Наведить принцип дії термометрів опору. 
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8. На яких принципах заснований принцип дії терморезисторів? 

9. Що таке термістор? 

10. Що таке пірометр? 

11. Що таке термоперетворювачи? Назвіть сучасні інтелектуальні 

термопертворювачи? 

12. Які прилади використовують у комплектах термоелектричних 

пристроїв для вимірювання ТермоЕРС? 

13. Де використовують рідинні термометри? Назвіть їх переваги та 

недоліки. 

14. Що таке манометричні термометри? Назвіть галузь їх застосування. 

Література: [1, c. 21–31; 2, с. 185–197; 3, с. 87–95]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Основи функціонування контрольно-вимірювальних приладів – 

рівнемірів, витратомірів 

Мета: вміти практично застосовувати теоретичні знання для розробки 

автоматизованих схем контролю та управління біотехнологічними процесами та 

інженерних розрахунків елементів систем контролю та регулювання 

технологічних параметрів. 

Короткі теоретичні відомості 

Під тиском в загальному випадку розуміють межу відношення нормальної 

складової зусилля до площі, на яку діє зусилля. 

Залежно від природи контрольованого процесу розрізняють абсолютний 

тиск Ра і надмірний тиск Рі. При вимірюванні Ра за початок відліку береться 

нульовий тиск, який можна собі представити як тиск усередині судини після 

повного відкачування повітря. 

Приборі для вимірювання тиску бувають: рідинні, поршневі, пружинні, 

електричні. По роду вимірюваної величини – це: манометри, вакуумметри, 

мановакууметри, напорометри, тягометри, тягонапорометри, дифманометри, 

барометри. 
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Рідинні манометри широко застосовуються як зразкові прилади для 

лабораторних і технічних вимірювань. У якості робочої рідини використовується 

спирт, вода, ртуть, масла. 

Чашковий (однотрубний) манометр є різновидом U-подібного трубного 

манометра, у якого одна з трубок замінена судиною великого діаметру (чашкою). 

Мікроманометри застосовуються для вимірювання тиску, меншого  

100 – 200 мм водяного стовпа. Вони являють собою рідинний манометр з 

нахиленою по кутом трубкою. 

Пружинні манометри складаються з трубчастої пружини 1 з повідцем, 

зубчатого сектора 3 і шестерні 4 з прикріпленою до неї стрілкою 2 (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема пружинного манометра 

 

При збільшенні тиску трубчаста пружина прагне розігнутися, внаслідок 

чого вона через повідець починає взаємодіяти на зубчатий сектор, відхиляючи 

стрілку. 

Серед електричних манометрів широке застосування отримали 

перетворювачі тиску типу «Сапфір» і «Метран». Перетворювачі тиску типу 

«Сапфір» забезпечують безперервне перетворення значення вимірюваного 

параметра (тиску надмірного, абсолютного, розрядження, різниці тиску 

нейтральних і агресивних середовищ) в уніфікований струмовий сигнал для 

дистанційної передачі. Перетворювачі тиску типу «Метран» призначені для 
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роботи в системах автоматичного контролю, регулювання і управління 

технологічними процесами і забезпечують безперервне перетворення значення 

вимірюваного параметра – тиску надмірного, розрядження, тиску-розрядження, 

різниці тиску нейтральних і агресивних середовищ в уніфікований струмовий 

вихідний сигнал дистанційної передачі і цифровий сигнал на базі HART-

протоколу. 
 

Датчики «Метран» призначені для роботи зі вторинною реєструючою і 

показуючою апаратурою, регуляторами і іншими пристроями автоматики, 

машинами централізованого контролю і системами управління, що сприймають 

стандартні сигнали постійного струму 0–5, 0–20 або 4–20 мА і цифрового 

сигналу на базі HART-протокола. 

Розрахунок первинних чуттєвих елементів вимірювання тиску. 

Трубчасті пружини. Розрахунок елементу зводиться до визначення 

переміщення і тягового зусілля на незакріпленому кінці тупікової трубки 

(звичайно елептичного або пласко-овального перетину) у функції вимірюваного 

тиску (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Трубчаста пружина 

 

При відношенні товщини стінки трубки до її меншої піввісі менше 0,8 

відносна зміна центрального кута тубки: 
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де ν – початковий центральний кут трубки, рад; р – різниця тисків, Па;  

μ – коефіціент Пуасона; Е – модуль пружністі матеріалу; а і b – полувісі 

перетину, мм; h – товщина стінки, мм; r – радіус кривізни трубки, мм; ψ1 і ψ2 – 

коефіцієнти; χr = rh/а
2
. 

Тангенціальна St та радіальна Sr складові переміщення кінця трубки 

відповідно дорівнюють: 
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Вирази для таких же складових тягового зусилля мають вигляд: 
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Рівнодієва зусиль: 

22
rt NNN  .                 (2.6) 

Коефіцієнти ψ1, ψ2, ψ3, ψ4 наведені у таблиці 2.1. 

При використанні трубчастої пружини у якості чуттєвого елементу 

рідинних манометричних термометрів переміщення кінця визначається в функції 

прирощення об’єму, що викликається зміною температури: 
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Хоча динамічні властивості пружних елементів взагалі описуються 

диференціальними рівняннями другого порядку, чуттєві елементи 

длявимірювання тиску і розрядження, маса яких незначна, з достатньою 

інженерною точністю можуть представлятися як посилюючі ланки з 

передаточною функцією W(s) = k. 

Таблиця 2.1 – Коефіцієнти до розрахунку трубчастих чуттєвих елементів 

Елептичні елементи Пласко-овальні елементи 

а/b Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4 Ψ5 Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4 Ψ5 а/b 

1 0,750 0,083 0,833 0,0982 0,197 0,637 0,096 0,811 0,0853 0,149 1 

2 0,566 0,053 0,584 0,0662 0,142 0,548 0,115 0,652 0,0815 0,144 2 

3 0,493 0,045 0,499 0,0565 0,121 0,480 0,121 0,591 0,0743 0,131 3 

4 0,452 0,044 0,459 0,0515 0,111 0,437 0,121 0,552 0,0690 0,122 4 

5 0,430 0,043 0,439 0,0480 0,106 0,408 0,121 0,524 0,0652 0,115 5 

6 0,416 0,042 0,429 0,0465 0,102 0,388 0,121 0,504 0,0624 0,110 6 

7 0,406 0,042 0,423 0,0460 0,100 0,372 0,120 0,488 0,0602 0,107 7 

8 0,400 0,042 0,416 0,0455 0,098 0,360 0,119 0,476 0,0585 0,105 8 

9 0,395 0,042 0,410 0,0450 0,097 0,350 0,119 0,467 0,0571 0,103 9 

10 0,390 0,042 0,404 0,0445 0,095 0,343 0,118 0,459 0,0560 0,101 10 

 

Мембрани – чуттєві елементи для виміру тиску, що є тонкими 

пластинками, які закріпляються по периметру. Вони можуть бути з жорстким 

центром, пласкими або гофрованими (рис.2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.3 –  Мембрани: а – пласка; б – гофрована 

 

При великих прогибах пласкої мембрани (Sм > 10hм) її хід дорівнює: 
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де hм – товщина мембрани, мм. 

Зусилля, що розвивається мембраною, буде: 

 22610
3

ццм rRrRppFeфN  
,                 (2.9) 

де R – зовнішній радіус, мм; rц – радіус жорсткого центру, мм. 

Для пласких гумових мембран, закріплених за периметром та вільно 

передаючих зусилля штоку у центрі, Nм = 1/3pF, де F – загальна площа за 

діаметром закріплення. 

При малих прогибах (Sм < hм) хід центра мембрани визначається з виразу 
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Формули (2.8) – (2,10) справедливі для матеріалів з коефіціентом Пуасона 

μ ≈ 0,3 (метали). Величина допустимого тиску 
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де δдоп – допустима напруга, Па. 

Хід гофрованої мембрани (при неглибокої синусоїдальної  формі графу, 

коли його амплітуда hгоф<2hм та крок lгоф> 16hгоф) можливо розрахувати за 

виразом 
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, 

де А3 = 0,856(2,56 – μ) / (1 – μ), а коефіціенти А1 та А2 обираються приблизно з 

таблиці 2.2 для відповідної конструкції мембрани. 
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Таблиця 2.2 – Розрахункові коефіцієнти А1 та А2 

Коефі- 

цієнт 

Кіль- 

кість 

гофрів 

rц / R 
 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

А1 

1 18,6 15,0 12,5 11,2 11,3 12,4 13,0 12,0 9,6 4 0 
 

2 9,2 9,0 9,4 10,2 11,6 13,3 13,7 13,0 9,6 4 0 
 

3 8,4 8,4 9,1 10,2 11,8 13,1 13,8 13,5 9,6 4 0 
 

4 8,0 8,2 9,0 10,2 11,9 13,2 13,9 13,6 9,6 4 0 
 

А2 

1 -10,3 -6,0 -2,0 3,0 6,6 9,2 11,5 11,3 9,6 6 0 

2 -2,4 -1,0 1,5 5,0 7,3 9,4 11,6 11,4 9,0 6 0 

3 -1,0 0,0 2,0 5,6 7,4 9,6 11,7 11,5 9,1 6 0 

4 0,0 0,8 2,8 5,8 8,0 10,0 11,7 11,5 9,1 6 0 

 

Побудова схем контролю та керування тиску у технологічних процесах. 

Приклади схем контролю тиску у технологічних процесах наведені нижче. 

Схема індикації тиску (PI)  наведена на рис. 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема індікації тиску: 210-1 – манометр пружинний 

 

Схема сигналізації тиску (PA) наведена на рис. 2.5, де позначено 202-1 – 

пневматичний первинний перетворювач тиску; межа вимірювання 0... 1,6 Мпа, 

вихідний сигнал 0,02...0,1 Мпа, марка МС-П-2 (манометр сільфонний з 

пневмовихідом); 202-2 – манометр електроконтактний з сигнальною лампою 

ЕКМ-1; 202-3 – те ж, що 104-3. 

Схема індикації, реєстрації і регулювання тиску (PIRC, пневматика)  

наведена на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.5 – Схема сигналізації тиску 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема індикації, реєстрації і регулювання тиску: 203-1 те ж, 

що 202-1; 203-2 те ж, що 102-4; 203-3 те ж, що 102-5; 203-4 те ж, що 103-3 

 

Схема індикації і реєстрації тиску (PIR, ел.) наведена на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема індикації і реєстрації і регулювання тиску 
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На рисунку 2.7 позначено: 204-1 – первинний перетворювач тиску із 

стандартним струмовим виходом 0.5 мА, марка МС-Е (або Сапфір-22ДИ, і 

тощо); 204-2 – те ж, що 101-3. 

Схема індикації, реєстрації і регулювання і сигналізації тиску (PIRCA, 

пневматика) надана на рис. 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема індикації, реєстрації, регулювання і сигналізації тиску 

(PIRCA, пневматика): 205-1 – те ж, що 202-1; 205-2 – те ж, що 102-4;  

205-3 – те ж, що 102-5; 205-4 – те ж, що 103-3; 205-5 – те ж, що 202-2;  

205-6 – те ж, що 202-3 

 

Приклад розв’язання завдання 

Приклад 1. Вихідні дані: р = 0,8 Мпа; r = 52 мм; v – 4,4 рад; а = 10 мм;  

b =3,3 мм; h = 0,7 мм; матеріал – латунь Л62 (Е = 10,5·10
10

Па; μ = 0,3). 

Відношення вісей еліпсу а/b = 10/3,3 = 3,03. 

Розрахункові коефіцієнти ψ1=0,493; ψ2 = 0,045; ψ3= 0,499; ψ4= 0,0565. 

Головний параметр пружини: 
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Відносна зміна центрального кута визначається з виразу (2.1). 
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Зміна центрального кута Δν =4,4·0,02=0,088 рад. 

Тангенсіальна та радіальна складові переміщення кінця трубчастої 

пружини розраховуються за співвідношеннями (2.2), (2.3): 

St = 0,02 · 52(4,4 – 0,94) = 5,66 мм; Sr = 0,02 · 52(1 – 0,34) = 1,4 мм. 

Повне переміщення кінця пружини: 

84.544.166.5 2222  rt SSS  мм. 

Складові тугового зусиллі визначаються за формулами (2.4), (2.5). 
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Рівноважна зусиль: 

1.362.347.11 22 N  Н. 

Приклад 2. Вихідні дані: р = 300 кПа; 2R = 100 мм; hм = 0,8 мм; rц = 2 мм;  

Е = 12,3·10
10

 Па; δдоп = 785·10
6
 Па. 

Для максимальних прогинів Sм > 10hм після підстановки параметрів 

мембрани в вираз (2.8) отримуємо характеристичну залежність за якою, 

задаючись однією з мінливих, розраховуємо точки статичної характеристики 

(рис. 2.9): 

ppSм
33

10

4

053.0
8.0103.12

50
662.0 


 . 

 

Sм, мм  3,54 3,34 3,10 2,81 2,45 1,95 0 

Р, кПа  300 250 200 150 100 50 0 
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Рисунок 2.9 – Статична характеристика гофрованої мембрани 

 

Допустимий тиск 

4.301
50

8.0
107855.1

2

2
6 допP  кПа. 

При ефективної площі мембрани 

  422 102,27225050
3

14,3 ефF  м. 

Зусилля, що розвивається мембраною 

816102,27103 45  
мN  Н. 

Завдання до теми 

1. Розрахувати зусилля, що розвивається мембраною, за даними, 

наведеними у таблиці 2.3. 

2. Розрахувати рівноважне зусилля, що розвивається пружинним 

елептичним елементом, за даними, наведеними у таблиці 2.4.  

Матеріал – латунь Л62 (Е = 10,5·10
10

Па; μ = 0,3). 

3. Розробіть схему контролю та керування тиску у технологічному процесі 

з визначенням приладів контролю та регулювання за даними, наведеними у 

таблиці 2.5. 

Контрольні питання 

1. Які прилади використовують для вимірювання температури? 

2. Що таке перетворювачи тиску? Назвіть сучасні інтелектуальні 

пертворювачи тиску? 
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Таблиця 2.3 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 

Вихідні дані 

Р, δдоп· 10
6

, Е· 10
10

, 2R, hм,мм rц 

кПа кПа Па мм   

1 35000 700 12,3 1100 1,00 2,0 

2 40000 720 12,1 1200 0,70 1,5 

3 45000 730 12,3 1300 0,80 1,2 

4 55000 740 12,2 1100 0,90 1,0 

5 20000 666 12,3 1000 1,00 1,1 

6 21000 668 12,1 1050 0,70 1,3 

7 22000 671 12,3 1060 0,80 1,5 

8 25000 678 12,2 1100 0,90 1,4 

9 26000 684 12,3 1150 1,00 1,6 

10 27000 689 12,1 1200 0,70 1,5 

11 28000 698 12,3 1250 0,80 1,8 

12 29000 682 12,2 1260 0,90 1,7 

13 30000 655 12,3 1300 1,00 1,9 

14 32000 700 12,1 1320 0,70 1,5 

15 35000 702 12,3 1360 0,80 1,4 

16 36000 710 12,2 1300 0,90 1,6 

17 38000 705 12,3 1320 1,00 1,5 

18 42000 709 12,1 1360 0,70 1,8 

19 45000 765 12,3 1300 0,80 1,5 

20 50000 770 12,2 1200 0,90 1,2 

 

3. Які бувають прилади для вимірювання тиску? 

4. Де використовують рідинні манометри? 

5. Що використовують у якості робочої рідини у рідинних манометрах? 
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Таблиця 2.4 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 

Вихідні дані 

Р, b, а, v h, r, 

МПа мм мм рад мм мм 

1 0,5 3,0 10 4,0 1,00 45 

2 0,6 3,1 12 4,1 0,70 48 

3 0,7 3,2 10 4,2 0,80 50 

4 0,4 3,3 11 4,3 0,9 40 

5 0,3 3,4 14 4,4 0,6 41 

6 0,2 4,0 15 4,5 0,7 42 

7 0,25 3,5 16 4,6 1,00 43 

8 0,36 3,6 9 4,7 0,70 45 

10 0,4 3,7 8 4,8 0,80 44 

11 0,45 3,7 6 4,9 0,9 46 

12 0,48 3,8 5 4,2 0,6 47 

13 0,6 3,9 7 4,3 0,7 48 

14 0,58 3,3 8 4,4 0,90 45 

15 0,55 4,0 9 4,5 1,00 44 

16 0,36 3,5 15 4,2 0,70 46 

17 0,4 3,6 16 4,3 0,80 47 

18 0,45 3,7 9 4,4 0,9 45 

19 0,48 3,7 8 4,5 0,6 44 

20 0,6 3,4 6 4,4 0,7 46 

 

6. Де використовують мікроманометри? 

7. Які перетворювачі тиску зазвичай використовують в АСУ ТП? 

8. Де використовують перетворювачі тиску «Сапфір»? 

10. На чому заснований принцип дії перетворювача тиску «Сапфір»? 

Література: [4, c. 87–100; 5, с. 125–148; 6, с. 17–35]. 
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Таблиця 2.5 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 

Вихідні дані 

Р,Мпа Індікація 
Регулю- 

вання 

Реєстра- 

ція 

Сигналіза- 

ція 

Додаткові 

умови 

1 0,3  +    

2 0,2  +  + +  

3 0,1  +     

4 0,4  +  + +  

5 0,2  +  + +  

6 0,5 + 
+   + мікропроцесор- 

    ний регулятор 

7 0,8 +   +   

8 1,0 + +  + +  

9 1,5 
+ +    мікропроцесор- 

     ний регулятор 

10 0,3 +      

11 0,2 + +     

12 0,1       

13 0,4  +   +  

14 0,2 
 +    мікропроцесор- 

     ний регулятор 

15 0,5 +   + +  

16 0,8 + +   +  

17 1,0 
+   +  мікропроцесор- 

     ний регулятор 

18 1,5 + +  +   

19 0,5  +     

20 0,2 + +   +  
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Практична робота № 3 

Тема. Автоматичне регулювання та управління процесом 

відстоювання рідких систем 

Мета: отримати практичні навички вибору точок контролю в системі 

відстоювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Процеси відстоювання проводять, як правило, з метою повного 

вилучення твердої фази (цінного продукту) з рідини, тому показником 

ефективності процесу вважатимемо концентрацію твердої фази в освітленій 

рідині, а метою управління - підтримку її на заданому (мінімально можливому 

для даних виробничих умов) значенні. 

У відстійник можуть надходити численні збурюючі дії: зміна витрати 

суспензії, густини твердої і рідкої фаз, концентрації і в'язкості суспензії, 

дисперсності (гранулометричного складу) твердої фази. Всі ці збурення 

визначаються технологічним режимом попереднього процесу, тому усунути їх 

при управлінні процесом відстоювання неможливо. Особливо сильними 

збуреннями є зміни витрати суспензії і концентрації твердої фази в ній. 

Умови будування автоматичних систем. На тверду частинку суспензії у 

відстійнику діють одночасно сила інерції і сила тяжіння (рис. 3.1). 

Істинне значення швидкості V рухомої частинки є результуючою 

горизонтальної складової Vг і вертикальної складової VB швидкості, а 

положення частинки визначається відношенням цих швидкостей: якщо VB » Vг, 

то частинка осідає в бункері відстійника; якщо ж Vг » VB, то частинка 

виноситься у вихідний патрубок. 

Швидкість VB є змінною величиною, залежною від параметрів, що 

змінюються в часі: діаметру частинок, концентрації твердої фази, густини фаз, 

динамічної в'язкості суспензії. Стабілізувати швидкість неможливо, оскільки 

всі перераховані параметри визначаються попереднім процесом. Для того, щоб 
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при змінній швидкості осадження частинки встигали осідати в бункер, 

підбирають такі значення витрати суспензії і діаметру відстійника, які 

забезпечують потрібну відповідність швидкостей VB і Vг. Необхідність в 

безпосередньому регулюванні показника ефективності процесу при цьому 

відпадає. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема автоматизації процесу відстоювання:  

1 – відстійник, 2 – переливний пристрій, 3 – мішалка,  

Б – момент на валу електродвигуна, В – каламутність рідини 

 

Рівень рідини у відстійнику підтримується постійним за рахунок вільного 

переливу освітленої рідини. 

У відстійнику необхідно підтримувати на постійній висоті межу розділу 

зон осадження і ущільнення. Ця висота залежить від витрати згущеної 

суспензії, тому регулююча дія вноситься зміною міри відкриття спеціальних 

клапанів (для високов'язких рідин) на лінії згущеної суспензії. 

В якості величин контролю приймають витрати вхідної та згущеної 

суспензій, освітленої рідини, а також каламутність освітленої рідини, яка є 
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непрямим параметром, що характеризує показник ефективності і густину 

згущеної суспензії. Контролюється, крім того, рівень межі розділу зон. Робота 

механічної частини відстійників контролюється шляхом безпосереднього 

вимірювання моменту на валу двигуна. Можна проводити контроль і за 

непрямим параметром – потужністю, що споживається приводом 

електродвигуна. Перевантаження електродвигуна сигналізується. У разі 

підвищених перевантажень дається сигнал в схему захисту. Сигналізації 

підлягає також підвищення каламутності освітленої рідини. 

Регулювання зміни витрати суспензії. В окремих випадках витрата 

вхідної суспензії не залежить від попереднього технологічного процесу; тоді її 

можна змінювати, стабілізуючи каламутність освітленої рідини, тобто 

зменшувати при збільшенні каламутності вище заданого значення і 

збільшувати — при її зменшенні. За відсутності датчика каламутності витрату 

суспензії стабілізують, що приводить до ліквідації одного з найсильніших 

збурень. 

Регулювання густини згущеної суспензії. У ряді відстійників проводиться 

процес згущування суспензії до заданого вмісту твердої фази (вологість осаду 

при відстоюванні може коливатися від 35 до 55%); при цьому вміст твердої 

фази в сливі придбаває другорядне значення. В цьому випадку йдуть шляхом 

регулювання густини згущеної суспензії зміною її витрати. 

У окремих технологічних схемах при підвищених вимогах до 

концентрації твердої фази у згущеній суспензії використовують рециркуляцію 

частини згущеної суспензії з проміжної місткості. У цих випадках густину 

регулюють шляхом зміни коефіцієнта рециркуляції. 

Регулювання подачі коагулянту. Для кращого відстоювання деяких 

речовин в суспензію додають коагулянт — речовину, що сприяє коагуляції 

(укрупненню) твердої фази. Витрату коагулянту змінюють залежно від висоти 

межі розділу між зонами ущільнення і осадження або залежно від витрати 

початкової суспензії. 
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Регулювання режиму роботи гребкового механізму. Густину осаду можна 

регулювати і за непрямим параметром — навантаженням на валу гребкового 

пристрою, яке прямо залежить від густини згущеної суспензії в нижній частині 

відстійника. Регулятор навантаження в цьому випадку послідовно впливає 

спочатку на виконавчий механізм на магістралі згущеної суспензії, а потім на 

привід підйому гребків. При перевантаженні приводу відбувається підйом 

скребкового пристрою, і навпаки. 

Управління процесом протитечійного відстоювання. У випадку якщо 

один відстійник не справляється з поставленою задачею, встановлюють 

декілька апаратів, із сполученням їх за протиструминною схемою. Таку схему 

використосовують, наприклад, на калієвих підприємствах. Міра вилучення 

твердої фази, що забезпечується всією схемою, багато в чому визначається 

роботою першого відстійника, тому для управління процесом відстоювання в 

ньому регулюють густину згущеної суспензії і висоту розділу зон (подачею 

коагулянту); контролюють витрату суспензії і лугів, каламутність осаду. 

Вимоги до роботи наступних відстійників менш жорсткі, тому на них 

встановлені тільки регулятори густини згущеної суспензії, а витрата коагулянту 

змінюється вручну. 

Управління відстійником періодичної дії. У промисловості знаходять 

застосування відстійники періодичної дії, у яких вивантаження осаду є 

окремою операцією. Для автоматичного переводу відстійника з режиму 

відстоювання на режим вивантаження на певній висоті апарата встановлюють 

датчик прозорості, який дає сигнал на закриття трубопроводу вхідної суспензії і 

включення насоса відкачки. 

Завдання до теми 

Розробіть схему контролю та керування основних показників, які наведено 

на рис. 3.1 у технологічному процесі з визначенням приладів контролю та 

регулювання за даними, наведеними у таблиці 3.1 відносно рис. 3.2. 

 



37 

 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 

Вихідні дані 
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ія
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ія
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1 Температура  +    

2 Щільність + + + +  

3 тиск + +    

4 в’язкість  + + +  

5 Витрати  + + +  

6 Рівень + +  + мікропроцесорний 

регулятор 

7 блокування +  +   

8 Температура + + + +  

9 Щільність + +   мікропроцесорний 

регулятор 

10 тиск +     

11 в’язкість + +    

12 Витрати      

13 Рівень  +  +  

14 блокування  +   мікропроцесорний 

регулятор 

15 Температура +  + +  

16 Щільність + +  +  

17 тиск +  +  мікропроцесорний 

регулятор 

18 в’язкість + + +   

19 Витрати  +    

20 Рівень + +  + мікропроцесорний 

регулятор 
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Рисунок 3.2 – Схема автоматизації процесу з використанням системи 

автоматизації Plant Scape 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою проводять процеси відстоювання? 

2. Які збурюючі дії надходять у відстойник? 

3. Які параметри регулюються у процесі відстоювання? 

4. Які параметри контролюються у процесі відстоювання? 

5. Які особливості керування відстойником періодичної дії? 

6. Наведіть основні положення управління процесом протитечійного 

відстоювання. 

Література: [7, c. 147–161; 8, с. 111–125; 9, с. 9–13]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Автоматичне регулювання та управління процесом 

центрифугування та фільтації рідких та газових систем 

Мета: отримати практичні навички вибору точок контролю в системі 

центрифугування та фільтрації. 

Короткі теоретичні відомості 

У якості об'єкта управління при автоматизації процесу центрифугування 

слід розглянути центрифугу безперервної дії. 
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При управлінні центрифугами ставиться задача отримання заданої 

(мінімально можливої за даних умов) вологості осаду. 

У реальних умовах виробництва в центрифугу надходять численні 

збурення у вигляді зміни гранулометричного складу твердої речовини, 

початкової концентрації його в суспензії, в'язкості рідкої фази і т.д. 

Найсильнішою збурюючою дією є зміна подачі суспензії. Зокрема, збільшення 

витрати суспензії веде до вимивання частини осаду з центрифуги і підвищенню 

його вологості, а зменшення витрати порушує рівномірність шару осаду і 

приводить до сильної вібрації ротора. Для того, щоб за наявності численних 

збурень досягалася мета управління, встановлюють центрифуги з високою 

роздільною здатністю. Роздільна здатність визначається перш за все числом 

обертів валу ротора. Зміною цього параметра в об'єкт можна вносити сильні 

управляючі дії. Проте для приводу сучасних центрифуг, як правило, 

використовують асинхронні електродвигуни з постійним числом обертів валу. 

За таких умов при відсутності високоякісного датчика вологості кінцевого 

продукту доцільно вибрати електродвигун з таким числом обертів n, при якому 

навіть при значних збуреннях центрифуга буде забезпечувати задану вологість 

осаду. 

Для компенсації сильних збурень, пов’язаних із зміною витрати суспензії, 

передбачається вузол стабілізації цього параметра. Для підтримки 

матеріального балансу в центрифузі не потрібна установка регуляторів, 

оскільки рівень фугату і осаду підтримується шляхом їх вільного видалення з 

апарату. Стабілізація витрати суспензії і дотримання балансу забезпечують 

постійну продуктивність центрифуги. 

Особлива увага надається контролю, сигналізації і захисту параметрів 

центрифугування. Контролюються витрати суспензії і фугату, каламутність 

фугату, кількість споживаної електродвигуном енергії. При перевантаженні 

електродвигуна спрацьовує сигналізація. Контролю і сигналізації підлягають 

також тиск масла в системі змащування і температура підшипників, причому 
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при різкому падінні тиску і підвищенні температури повинні спрацювати 

пристрої захисту, що відключають центрифугу. Захисне блокування повинне 

спрацьовувати і у разі вібрації барабана, що є ознакою нерівномірного 

розподілу матеріалу в центрифузі. 

За об'єкт управління при фільтруванні рідких систем слід прийняти 

барабанний (дисковий) вакуумфільтр. Фільтрувальні апарати встановлюють, як 

правило, з тією ж метою, що і центрифуги, тому і цілі управління в обох 

випадках співпадають. Те ж можна сказати і про збурюючі дії, а також про 

вибір таких технологічних і конструкційних параметрів установки, які 

забезпечили б мінімально можливу (для конкретних умов) вологість осаду. 

Пристрої регулювання встановлюють на даному об'єкті тільки для забезпечення 

певного рівня суспензії у ванні. Регулюючою дією в даному випадку служить 

зміна витрати суспензії рис. 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1 – Типова схема процесу центрифугування 

 

Серйозною небезпекою при роботі вакуум-фільтрів є прорив 

фільтрувальної тканини, оскільки через отвори в ній втрачатиметься цільовий 

продукт. Для запобігання таким ситуаціям передбачають датчики каламутності 

фільтрату, а також системи сигналізації і захисту. Крім того, на вакуум-фільтрі 
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встановлюють ще один датчик сигналізації та захисту — датчик 

перевантаження електродвигуна барабана. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Типова схема управління періодичною центрифугою: 

1 – барабан; 2 – ніж; 3 – виконавчий механізм; 4 – маслорозподільник;  

5 – перемикач; 6 – датчикзавантаження; 7, 8 – клапани 

 

Контролю підлягають витрати суспензії і фільтрату, рівень рідини у 

ванні, розрядження у вакуум-лінії, перепад тиску до і після фільтрувальної 

тканини, каламутність фільтрату, потужність електродвигуна. 

Побудування автоматизованих систем. 

Регулювання товщини осаду. Товщина осаду є найважливішим режимним 

параметром. Збільшення товщини приводить до значного підвищення вологості 

осаду, тому доцільна стабілізація цього параметра. З цією метою регулюючі дії 

можуть бути внесені як зміною вакууму, так і зміною швидкості обертання 

барабана. Необхідно відзначити вузький діапазон можливих регулюючих дій в 

останньому варіанті, що пов'язане із збільшенням вологості осаду при значному 

підвищенні швидкості обертання. 

Об'єктом управління в фільтруванні газових систем є рукавний фільтр з 

імпульсним продуванням. Рукавні фільтри встановлюють, як правило, для 
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повного очищення газу від шкідливих речовин, тому показником ефективності 

процесу вважатимемо концентрацію твердої речовини в газі на виході з 

фільтру, а метою управління — підтримка його на заданому значенні. 

Процес фільтрування газових середовищ багато в чому аналогічний 

процесу фільтрування рідких систем. Зокрема, аналогічні збурюючі дії і 

можливості їх ліквідації. У рукавні фільтри додатково можуть надходити 

збурення по каналу стислого повітря, що подається в сопла для регенерації. 

Певні складнощі при автоматизації рукавних фільтрів може створювати 

відсутність надійних концентратомерів пилу. У зв'язку з цим регулюють 

перепад тиску Р в камерах забрудненого і очищеного газу, який найповніше 

відображає хід процесу. Регулювати перепад тиску Р можна зміною маси пилу, 

що осів на фільтрувальній тканині. Це здійснюється таким чином. Досягши 

максимального перепаду позиційний регулятор видає сигнал на 

електромагнітні клапани, встановлені на магістралі стислого повітря. Клапани 

відкриваються, імпульси стислого повітря через сопла надходять у рукави і 

деформують тканину, збиваючи з неї пил. Регенерація тканини проводиться до 

досягнення мінімального перепаду тиску. 

За відсутності датчика перепаду тиску регенерація фільтрувальної 

тканини може здійснюватися за жорсткою часовою програмою. 

Якісна регенерація тканини рукавів досягатиметься тільки при певному 

значенні тиску стислого повітря, що подається на продування. Для стабілізації 

цього тиску встановлюють регулятор. 

Контролю і сигналізації підлягають такі параметри: температура 

забрудненого газу (фільтрувальна тканина розрахована тільки на певні 

температури), тиск стислого повітря, перепад тиску. При критичних значеннях 

тиску стислого повітря і перепаду тиску (перевищення критичного значення 

перепаду приводить до розриву тканини) спрацьовує пристрій захисту, що 

відключає робочий фільтр і включає резервний. Контролю підлягає витрата 

газового потоку рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Типовая схема автоматизації процесу фільтрування 

рідких систем:1 – барабан (диск); 2 – вана; Б – момент на валу 

електродвигуна 

 

Завдання до теми 

Розробіть схему контролю та керування основних показників, які  

наведено  на  рис. 4.1 рис. 4.3  у  технологічному  процесі  з  визначенням 

приладів контролю та регулювання за даними, наведеними у таблиці 4.1 

відносно рис. 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема автоматизації процесу з використанням системи 

автоматизації Plant Scape 
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Таблиця 4.1 – Вихідні дані до завдання 

Варіант 

Вихідні дані 

 

Ін
д

ік
ац

ія
 

Р
ег

у
л
ю

в
ан

н
я 

Р
еє

ст
р
ац

ія
 

С
и

гн
ал

із
ац

ія
 

Д
о

д
ат

к
о

в
і 

у
м

о
в
и

 

1 Температура  +    

2 Щільність + + + +  

3 тиск + +    

4 в’язкість  + + +  

5 Витрати  + + +  

6 Рівень + +  + мікропроцесорний 

регулятор 

7 блокування +  +   

8 Температура + + + +  

9 Щільність + +   мікропроцесорний 

регулятор 

10 тиск +     

11 в’язкість + +    

12 Витрати      

13 Рівень  +  +  

14 блокування  +   мікропроцесорний 

регулятор 

15 Температура +  + +  

16 Щільність + +  +  

17 тиск +  +  мікропроцесорний 

регулятор 

18 в’язкість + + +   

19 Витрати  +    

20 Рівень + +  + мікропроцесорний 

регулятор 
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Контрольні питання 

1. З якою метою проводять процеси центрифугування та фільтрування? 

2. Які збурюючи дії надходять у центрифугу? 

3. Які параметри технологічного процесу регулюються у процесі 

центрифугування? 

4. Які параметри технологічного процесу контролюються у процесі 

центрифугування? 

5. Які особливості керування рукавним фільтром? 

6. Наведіть основні положення управління процесом центрифугування. 

7. Наведіть основні положення управління процесом фільтрування рідких 

речовин. 

8. Наведіть основні положення управління процесом фільтрування 

газових сумішей. 

9. Що таке часова програма? 

10. Який параметр відображає хід процесу фільтрування газовихсумішей? 

Література: [1, c. 54–60; 2, с. 87–97; 10, с. 11–15]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Види занять Макс. 

сума балів 

Модуль 1  

Лекції: 

– відвідування та робота на лекції – 1 бал за/лекцію (11 лекцій) та  

9 балів за конспект 

20 

Лабораторні роботи:  

– відвідування та робота на занятті – 2 балів за зняття (5 занять) 

– захист лабораторної роботи – 1 бал за лаб.роб. (5 лаб.роб.) 

15 

Практичні заняття: 

– відвідування та робота на занятті – 2 балів за зняття (5 занять) 

– виконання домашнього завдання 3 бали 

13 

Поточний контроль: 

– тестові контрольні роботи  
32 

Підсумковий контроль 20 

Усього  100 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 162 – 

«Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної програми «Біотехнології 

та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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