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Вступ. Сучасна промисловість і виробництво потребують високого рівня 

автоматизації і щонайменшого втручання людини на всіх етапах виробництва. 

В даний час автоматизовані електроприводи характеризуються переважаючим 

використанням в них силових напівпровідникових перетворювачів та 

мікропроцесорних систем керування. Враховуючи це, створені всі передумови 

для розробки та впровадження електромеханічних систем автоматизації 

компресора на основі керованого електропривода з плавним регулюванням 

робочих параметрів, що є значною перевагою перед традиційними дросельними 

системами керування [1]. Вдосконалення процесу роботи компресора 

лабораторної установки із застосуванням системи автоматичного регулювання 

тиску дозволить досягнути швидкої зміни технологічного циклу, а також 

зручності роботи з системою.  

Мета роботи. Метою роботи є удосконалення системи автоматизації 

компресора  лабораторної установки за допомогою програмованого логічного 

контролера, що  забезпечить раціональний режим роботи приводного двигуна 

та підвищення ефективності системи.   

Матеріали досліджень. Для забезпечення зручності роботи з 

електромеханічною системою автоматизації компресора, швидкої зміни режиму 

роботи та траєкторії руху маніпулятора використовується програмований 

логічний контролер (ПЛК) lovato LRD20RA240 [2], представлений на рис. 1. 

Електромеханічну систему реалізовано на базі компресора СО-7А, 

асинхронного двигуна MTF012-6У2 потужністю 2 кВт, перетворювача частоти 

фірми АВВ ACS550, датчика тиску типу КРТ-С. Компресор СО-7А – 

поршневий, двоциліндровий, одноступінчатий, простої дії з повітряним 

охолодженням [3]. Всі вузли компресора змонтовані на ресивері. Компресор 

з’єднується з двигуном через клиноремінну передачу. Охолодження 

компресора – повітряне, примусове від шківа-маховика з лопатями, що 

приводиться в рух колінчатим валом компресора через клиновий ремінь. 

 На рис. 1 представлена функціональна схема електромеханічної системи 

автоматизації компресора лабораторної установки. За допомогою ПЛК lovato 

програмується набір завдань на відпрацювання системою, що живить 

пневматичний робот. Завдання від ПЛК надходять на ПІД-регулятор тиску, що 

реалізований у перетворювачі частоти ACS 550. У свою чергу, перетворювач 

ACS 550 живить асинхронний двигун, який створює тиск в компресорі. 

Компресор через повітропровід зв’язаний з роботом. Замкнена система 

автоматичного регулювання тиском організується з використанням зворотного 

зв‘язку по сигналу датчика тиску, що підключається до пневматичної системи 

на виході ресивера та видає струмовий сигнал зворотного зв‘язку для 

аналогового входу частотного перетворювача. Залежність між статичним 
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моментом, що прикладається до двигуна, та швидкістю обертання компресора – 

квадратична. 
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Рисунок 1 – а) функціональна схема системи автоматизації компресора, 

б) зовнішній вигляд ПЛК lovato LRD20RA240 

 

Висновки. Отримана функціональна схема системи автоматизації 

компресора лабораторної установки, що дозволяє розробити  набір траєкторій 

завдань механізму та перевірити точність їх відпрацювання, провести 

дослідження роботи системи та виконати її налаштування. Практична 

значимість результатів роботи полягає у впровадженні в дію модернізованої 

лабораторної установки, що відповідає вимогам сучасності та має більшу 

енергоефективність. 
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