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АНОТАЦІЯ
Даний документ призначений для вивчення технічного опису, інструкції по
монтажу та інструкції по експлуатації блока управління дельта-скрепером БУДС03 і блока управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б). Документ
призначений для осіб які займаються монтажем, обслуговуванням і експлуатацією
автоматичних гноєприбиральних систем типу «дельта-скрепер».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Блок управління дельта-скрепером БУДС-03 і блок управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) являють собою два
взаємопов'язаних пристрої, які працюють в комплексі і забезпечують автоматичне
управління гноєприбиральною системою типу «дельта-скрепер» відповідно до
запрограмованих параметрів управління. Пристрої призначені для цілодобової
безперервної роботи, запрограмовані параметри управління гноєприбиральною
системою зберігаються при відключенні напруги живлення у енергонезалежній
пам’яті.
Блок управління дельта-скрепером БУДС-03 призначений для автоматичного
або ручного управління гноєприбиральною системою типу «дельта-скрепер» в
приміщеннях, де міститься велика рогата худоба. За допомогою цього пристрою
забезпечується автоматичне прибирання гною через задані проміжки часу
протягом доби, ручний запуск гноєприбиральної системи, аварійне відключення
гноєприбиральної системи, індикація поточного часу, індикація поточного стану
гноєприбиральної системи, температури навколишнього середовища, координати
поточного положення скребка, захист гноєприбиральної системи від примерзання
ланцюга, формування сигналів управління блоком управління електродвигуном
дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б).
БУДС-03 повністю сумісний з блоками управління електродвигуном дельтаскрепера БУЕДС-02-Б-0.75, БУЕДС-02-Б-1.5 та БУЕДС-02-К-2.2 інших виробників.
Блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)
призначений для забезпечення управління електродвигуном гноєприбиральної
системи типу «дельта-скрепер» за допомогою сигналів управління, які надходять
від блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 (автоматичний режим) або у
аварійному режимі (якщо БУДС-03 відсутній або вийшов з ладу).
Блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) має дві
модифікації - БУЕДС-03-А та БУЕДС-03-Б.
БУЕДС-03-А призначений для роботи з гноєприбиральною системою, яка
обладнана сенсором граничного положення скребка.
БУЕДС-03-Б призначений для роботи з гноєприбиральною системою, яка не
обладнана сенсором граничного положення скребка.
В аварійному режимі даний блок може працювати автономно, що необхідно
для збереження функціональності гноєприбиральної системи у разі виходу з ладу
блока управління дельта-скрепером БУДС-03. Даний блок забезпечує захист
електродвигуна за допомогою теплового реле, реверсивну роботу електродвигуна,
роботу системи в штатному автоматичному або аварійному режимах, перемикання
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між цими режимами, аварійне відключення гноєприбиральної системи в разі
неприпустимого положення скребка, вимірювання струму електродвигуна.
1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Технічні характеристики блока управління дельта-скрепером
БУДС-03
1.1.1. Електричне живлення блока управління дельта-скрепером БУДС-03
забезпечується однофазною змінною напругою 220 В 50 Гц (з допуском від ~180 до
~264 В), яка надходить від блока управління електродвигуном дельта-скрепера
БУЕДС-03-А(Б).
1.1.2. Максимальна споживана потужність - 30 Вт.
1.1.3. Максимальна довжина зони, у якій здійснюється прибирання гною –
150 м.
1.1.4. Пристрій БУДС-03 має два режими роботи - ручний та автоматичний.
- у автоматичному режимі прибирання гною здійснюється через задані
проміжки часу протягом доби згідно запрограмованого розкладу;
- у ручному режимі цикл прибирання гною здійснюється після ручного
запуску оператором.
1.1.5. Пристрій БУДС-03 обладнаний рідкокристалічним індикатором (16
символів у 2 строках) з підсвічуванням для відображення службових параметрів, а
саме:
- встановленого режиму роботи (ручний або автоматичний);
- поточного часу;
- температури навколишнього середовища;
- координати поточного положення скребка гноєприбиральної системи;
- фазного струму електродвигуна (в умовних відносних одиницях);
- аварійних повідомлень;
- програмованих параметрів в режимі налаштування;
- напрямку руху скребка;
- поточного стану гноєприбиральної системи;
- інших службових параметрів та додаткової інформації.
1.1.6. Пристрій БУДС-03 забезпечує керування блоком управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) за допомогою відповідних
сигналів, а також забезпечує обробку аварійних та вимірювальних сигналів, які
надходять від БУЕДС-03-А(Б).
1.1.7. Пристрій БУДС-03 обладнаний сигнальним світлодіодом для
повідомлення про аварійні та особливі ситуації.
1.1.8. Пристрій БУДС-03 забезпечує аварійне відключення гноєприбиральної
системи у наступних випадках:
- при спрацьовуванні теплового реле, що знаходиться всередині блока
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б), та захищає
електродвигун від перевантаження, обриву фази, зниженої напруги живлення,
перегріву та інш.;
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- при виникненні на шляху скребка перешкоди, яку не можливо здолати за
три спроби;
- при виникненні перешкоди руху скребка у зонах безпосередньої близькості
до початкового або кінцевого положення скребка;
- при критичному перевищенні струму споживання електродвигуна;
- при відсутності вихідного сигналу сенсора кількості обертів електродвигуна
(у випадку виходу сенсора з ладу);
- при досягненні скребком початкового або кінцевого положення і
спрацьовування засобу аварійного відключення ЗАВ-02 (при використанні
гноєприбиральної системи з сенсором кінцевого положення).
1.1.9. Пристрій БУДС-03 обладнаний зовнішнім сенсором температури
навколишнього середовища, який необхідний для запобігання примерзання
ланцюга системи шляхом виконання профілактичних рухів скребка дельтаскрепера. Діапазон вимірюваної температури: від -40oC до + 60oC.
БУДС-03 здійснює автоматичну діагностику стану сенсора температури. У
випадку відмови сенсора на індикатор виводиться відповідне повідомлення.
1.1.10. Для вимірювання фазного струму споживання електродвигуна
(значення якого необхідно для проведення калібрування та захисту системи від
перевантажень) використано спеціальний алгоритм цифрової рекурсивної
фільтрації вимірювального сигналу. Використання такого алгоритму забезпечує
автоматичне налаштування пристрою БУДС-03 на параметри конкретної
гноєприбиральної системи та можливість ідентифікації типу перешкоди.
1.1.11. У пристрої БУДС-03 реалізовані енергонезалежний годинник
реального часу (який живиться за допомогою спеціальної низькотемпературної
батареї з номінальним значенням вихідної напруги 3.6 В) та засоби програмування
моментів автоматичного запуску (у автоматичному режимі) гноєприбиральної
системи у необхідні моменти часу у відповідності з розкладом.
1.1.12. Абсолютна похибка енергонезалежного годинника реального часу
складає приблизно 2 хв/тиждень.
1.1.13. У пристрої БУДС-03 здійснюється контроль вихідної напруги
низькотемпературної батареї. У випадку зниження її напруги нижче допустимого
на рідкокристалічний індикатор виводиться відповідне повідомлення.
1.1.14. Розрахунковий строк використання низькотемпературної батареї
складає не менше 10 років.
1.1.15. Пристрій БУДС-03 розрахований на роботу з електродвигунами з
редуктором, що мають наступні параметри:
- номінальна потужність електродвигуна : 0.75 кВт; 1.1 кВт; 1.5 кВт; 2.2 кВт;
- номінальна частота обертання ротора електродвигуна: 1500 об/хв;
- передатне число редуктора: 3.95.
У випадку інших значень передатного числа і/або частоти обертання
пристрій БУДС-03 буде функціонувати, але виміряне значення координати скребка
не буде відповідати дійсності.
1.1.16. Пристрій БУДС-03 обладнаний клавіатурою, яка має чотири кнопки.
За допомогою клавіатури здійснюється програмування усіх параметрів роботи,
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калібрування, доведення скребка до кінцевої або початкової точки, зупинка
скребка, запуск циклу прибирання.
1.1.17. У пристрої БУДС-03 передбачена можливість калібрування
(встановлення початкового положення скребка та визначення координати
кінцевого положення скребка) трьома способами:
- ручне калібрування (оператор натискає кнопку на клавіатурі, коли скребок
знаходиться у відповідних точках);
- автоматичне калібрування за струмом електродвигуна;
- автоматичне калібрування за сигналами, що надходять від засобу
аварійного відключення ЗАВ-02 (тільки для гноєприбиральної системи з сенсором
кінцевого положення).
1.1.18. У пристрої БУДС-03 передбачена можливість програмування
наступних параметрів:
- мова інтерфейсу (українська, англійська або російська);
- поточний час;
- чутливість до перевантаження за струмом;
- кількість проходів за один цикл прибирання (дорівнює кількості скребків на
ланцюгу - 1, 2 або 3);
- відступ від точок калібрування;
- режим роботи (автоматичний або ручний);
- коефіцієнт фільтрації рекурсивного фільтра;
- час, у який здійснюється автоматичне прибирання (від 0 до 24 моментів);
- відновлення налаштувань, що програмуються при виробництві.
1.1.19. У пристрої БУДС-03 реалізована функція автоматичного подолання
перешкод на шляху скребка;
1.1.20. Пристрій БУДС-03, для підрахунку кількості обертів електродвигуна,
що необхідно для визначення координати скребка, працює в комплексі з
індуктивним сенсором IA18DSF08NO виробництва компанії Carlo Gavazzi або
аналогічним (відстань спрацьовування не менше 10 мм, напруга живлення =24 В,
тип виходу – n-p-n транзистор з відкритим колектором).
1.1.21. Абсолютна похибка вимірювання координати скребка (координата
скребка являє собою його лінійне зміщення відносно початкової точки) - 3 см.
1.1.22. Пристрій БУДС-03 може експлуатуватися при температурі від -40oC
до +60oC, відносної вологості повітря від 10 до 100%, наявності в повітрі
агресивних домішок NH3 - 0,05 мг/л, CO2 - 0,3 %, Н2S - 0,015 мг/л і атмосферному
тиску від 96 до 104 кПа.
1.1.23. Ступінь захисту від зовнішніх впливів - IP54.
1.1.24. Габаритні розміри пристрою – 250х250х110 мм.
1.2. Технічні характеристики блока управління електродвигуном дельтаскрепера БУЕДС-03
1.2.1. Блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)
випускається в двох наступних модифікаціях:
- для дельта-скреперної системи, яка обладнана сенсором граничного
положення:
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БУЕДС-03-А
- для дельта-скреперної системи яка не обладнана сенсором граничного
положення:
БУЕДС-03-Б
Модифікація БУЕДС-03-А(Б) вказується на лицьовій панелі блоку.
БУЕДС-03-А може використовуватися тільки з двигуном номінальною
потужністю 2.2 кВт.
БУЕДС-03-Б може використовуватися з двигунами номінальною потужністю
1.1 кВт і 1.5 кВт.
1.2.2. Живлення БУЕДС-03-А(Б) здійснюється змінною трифазною напругою
380 В 50 Гц.
1.2.3. Максимальна споживана БУЕДС-03-А(Б) потужність залежить від
потужності використовуваного електродвигуна і не перевищує - 2300 Вт.
1.2.4. У БУЕДС-03-А(Б) передбачена можливість перемикання в аварійний
режим управління електродвигуном в разі виходу з ладу блоку управління дельтаскрепером БУДС-03 за допомогою внутрішнього перемикача.
1.2.5. За допомогою сигнальної лампи на лицевій панелі БУЕДС-03-А(Б)
забезпечується індикація наявності напруги живлення.
1.2.6. За допомогою сигнальної лампи на лицевій панелі БУЕДС-03-А(Б)
забезпечується індикація аварійного відключення електродвигуна гноєзбиральної
системи в разі спрацювання теплового реле.
1.2.7. За допомогою сигнальної лампи на лицевій панелі БУЕДС-03-А(Б)
забезпечується індикація аварійного режиму роботи блоку, коли управління
електродвигуном здійснюється у аварійному режимі.
1.2.8. БУЕДС-03-А(Б) забезпечує автоматичне управління електродвигуном
дельта-скрепера у відповідності з сигналами, які надходять від блока управління
дельта-скрепером БУДС-03.
1.2.9. Для роботи у аварійному режимі на лицевій панелі БУЕДС-03-А(Б)
передбачено кнопки, за допомогою яких забезпечується рух скребка вправо, рух
скребка вліво, зупинка скребка.
1.2.10. За допомогою інтегрованого сенсора, блок БУЕДС-03-А(Б) забезпечує
формування сигналу постійної напруги, прямо пропорційного фазному струму
електродвигуна, що необхідно для контролю навантаження системи і здійснення
процедури калібрування.
1.2.11. Блок забезпечує аварійне відключення електродвигуна гноєзбиральної
системи в разі неприпустимого положення скребка за сигналом від сенсора
кінцевого положення (тільки для БУЕДС-03-А).
1.2.12. Неприпустиме положення скребка (тільки для БУЕДС-03-А)
відпрацьовується за допомогою засобу аварійного відключення ЗАВ-02, який
працює в комплексі з сенсором IA18DSF08NO виробництва компанії Carlo Gavazzi
або аналогічним (відстань спрацьовування не менше 10 мм, напруга живлення
=24 В, тип виходу – n-p-n транзистор з відкритим колектором).
1.2.13. БУЕДС-03-А(Б) може експлуатуватися при температурі від -40oC до
+60oC, відносної вологості повітря від 10 до 100%, наявності в повітрі агресивних
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домішок NH3 - 0,05 мг/л, CO2 - 0,3 %, Н2S - 0,015 мг/л і атмосферному тиску від 96
до 104 кПа.
1.2.14. Ступінь захисту від зовнішніх впливів - IP44.
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ
2.1. Комплектність поставки для дельта-скреперної гноєприбиральної
системи, яка обладнана сенсором кінцевого положення:
- блок управління дельта-скрепером БУДС-03 - 1 шт.
- блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А - 1 шт.
- сенсор температури зовнішнього середовища - 1 шт.
- індуктивний сенсор IA18DSF08NO або аналогічний - 2 шт.
2.2. Комплектність поставки для дельта-скреперної гноєприбиральної
системи, яка не обладнана сенсором кінцевого положення:
- блок управління дельта-скрепером БУДС-03 - 1 шт.
- блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-Б - 1 шт.
- сенсор температури зовнішнього середовища - 1 шт.
- індуктивний сенсор IA18DSF08NO або аналогічний - 1 шт.
3. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ ВИРОБІВ
3.1. До монтажу виробів допускаються особи, навчені і атестовані на III
кваліфікаційну групу з знань «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок
споживачів», «Правил побудови електроустановок», що ознайомились з даним
документом. Особи, які обслуговують вироби, повинні бути навчені прийомам
звільнення людини, яка потрапила під напругу, прийомам штучного дихання,
правилам надання першої допомоги і способам гасіння пожежа в приміщеннях
електроустановок.
3.2. Основні правила техніки безпеки при експлуатації пристрою наступні:
будь-які електромонтажні роботи не повинні здійснюватися під напругою,
невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом і
виходу з ладу обладнання; перевірку роботи та експлуатацію виробів проводити
тільки при закритій кришці корпуса; верхню кришку корпуса допускається знімати
тільки на час проведення монтажних робіт.
3.3. Вироби розміщують на вертикальній площині в місці зручному для
установки і обслуговування. Для запобігання утворення конденсату необхідно
кріплення пристрою до стіни здійснювати через теплоізоляційну прокладку або
повітряний прошарок.
3.4. Приєднання дротів до силових і сигнальних кіл здійснюється за
допомогою клемників, розміщених на платі або всередині корпусу виробів.
3.5. Дроти з’єднувальних кабелів перед монтажем в клемник слід зачистити
за допомогою спеціалізованого інструменту на довжину не менше 5 мм, після чого
вставити до наконечника і затиснути, також за допомогою спеціалізованого
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інструменту, як наведено на рис. 1. Після цього вставити наконечник в клемник і
затиснути його без надмірного зусилля, щоб не зірвати різьбу (див. рис. 2)

Рисунок 1 – Наконечник на дроті

Рисунок 2 – Наконечник у клемнику

3.6. Допускається, але не рекомендується здійснювати монтаж дротів в
клемник без використання наконечників. Такий варіант можливий при оперативної
заміни або ремонті обладнання і при відсутності наконечників або в інших
подібних випадках. Під час монтажу дроту в клемник при відсутності наконечників
його слід зачистити за допомогою спеціалізованого зачисного інструменту на
довжину 5 мм, поле чого ретельно скрутити і вставити в клемник так, щоб
зачищений кінець дроту повністю знаходився в клемнику (див. рис. 3). Якщо дріт
не скрутити, можливе утворення задирок з провідників багатожильного дроту, що
може привести до короткого замкнення між сусідніми колами і виходу пристрою з
ладу (див. рис. 4).

Рисунок 3 – Правильне встановлення
дроту в клемник

Рисунок 4 – Неправильне встановлення
дроту в клемник
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3.7. Уведення кабелів до корпусу виробів здійснюється через кабельні
сальники відповідного діаметру, які розташовані на нижній частині корпусу.
3.8. Після введення кабелю і його приєднання до клемника, внутрішня і
зовнішня гайки кабельного сальника повинні бути ретельно закручені з метою
забезпечення герметичності корпусу.
3.9. Ті кабельні сальники, які не використовуються, повинні бути заглушені
відрізком кабелю.
3.10. При проведенні монтажних і ремонтних робіт слід уникати дотику
металевих частин роз'ємів встановлених на друкованих платах з тілом людини. У
разі недотримання цієї вимоги можливий вихід виробу з ладу внаслідок впливу
статичної електрики. При виході виробу з ладу внаслідок впливу статичної
електрики гарантійні зобов'язання на нього не поширюються.
3.11. Після монтажу дротів в клемники їх необхідно обробити
водовідштовхувальним засобом для попередження корозії провідників і клемників.
Рекомендується використовувати засіб WET PROTECT 21 (аерозольний балон) або
аналогічне. Обробку необхідно проводити під час регламентних робіт з
обслуговування доїльної установки але не рідше одного разу на рік. Обробку
водовідштовхувальним засобом проводити відповідно до інструкції щодо його
використання.
4. БЛОК УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ДЕЛЬТА-СКРЕПЕРА
БУЕДС-03-А(Б)
4.1. Конструкція блоку управління електродвигуном
дельта-скрепера БУЕДС-03-А
Зовнішній вигляд блоку управління електродвигуном дельта-скрепера
БУЕДС-03-А(Б) наведений на рис. 5.
Пристрій БУЕДС-03-А(Б) виконаний у металевому корпусі з ступенем
захисту від зовнішніх впливів IP44. Корпус виробу обладнаний замком.
Блок управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) має дві
модифікації - БУЕДС-03-А та БУЕДС-03-Б. Модифікація виробу вказується на
лицьовій панелі блоку. Модифікація БУЕДС-03-А призначена для дельтаскреперної системи, яка обладнана сенсором граничного положення і може
використовуватися тільки з електродвигуном номінальною потужністю 2.2 кВт.
Модифікація пристрою БУЕДС-03-Б призначена для дельта-скреперної системи
яка не обладнана сенсором граничного положення і може використовуватися з
двигунами номінальною потужністю 0.75кВт, 1.1 кВт і 1.5 кВт.
На нижній частині корпусу розташовані кабельні сальники, за допомогою
яких забезпечується уведення сигнальних і силових дротів. З правої сторони
корпусу знаходиться трифазний вимикач, за допомогою якого напруга живлення
надходить на усі складові частини гноєприбиральної системи.
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На лицевій панелі корпусу розташовані кнопки «<<<» (рух вліво), «>>>» (рух
вправо) та «СТОП». Ці кнопки призначені для роботи виключно в аварійному
режимі, коли блок управління дельта-скрепером БУДС-03 вийшов з ладу.

Рисунок 5 - Зовнішній вигляд блоку управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)

Також на лицевій панелі розташовані три сигнальних лампи «380 В»,
«АВАРІЯ» та «АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ». Сигнальна лампа «380 В» світиться тоді,
коли усі елементи гноєзбиральної системи знаходяться під напругою. Сигнальна
лампа «АВАРІЯ» світиться тоді, коли спрацювало теплове реле захисту
електродвигуна. Сигнальна лампа «АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ» світиться тоді, коли
пристрій переведений в аварійний режим роботи за допомогою перемикача
«АВТОМ./АВАР.» (рис. 6), який знаходиться всередині корпусу пристрою.

Рисунок 6 - Внутрішній перемикач «АВТОМ./АВАР.» для
переведення БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим роботи
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4.2. Під’єднання та принцип функціонування блоку
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А
4.2.1. Схема електрична принципова блоку управління електродвигуном
дельта-скрепера БУЕДС-03-А наведена на рис. 7. Потужність електродвигуна,
значення уставки теплового реле і площа поперечного перерізу з’єднувальних
дротів для БУЕДС-03-А наведені в таблиці 1. Призначення та порядок приєднання
електричних кіл у БУЕДС-03-А наведено в таблиці 2.

Рисунок 7 - Схема електрична принципова блоку управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А

Таблиця 1 - Потужність електродвигуна, значення уставки теплового реле і площа
поперечного перерізу з’єднувальних дротів для БУЕДС-03-А
БУЕДС-03-А

Потужність
електродвигуна,
кВт

Уставка
теплового реле,
А

Площа поперечного
перерізу з’єднувальних
дротів, мм2

2.2

5

1.5
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Таблиця 2 - Призначення та порядок приєднання електричних кіл у БУЕДС-03-А
Номер
клемного
з’єднувача
1
2
3
4
5

Позначення
кола

Призначення кола

L1
L2
L3
N
C

6

>>>

7

<<<

8

N

9
10
11
12
13
14

L1
N
L1
L2
L3
+

15

-

16
17
18
19

А
К
GND
SIG

20

+V

Фаза L1 мережевої напруги живлення
Фаза L2 мережевої напруги живлення
Фаза L3 мережевої напруги живлення
Нейтраль мережевої напруги живлення
Спільне коло сигналів управління
напрямом обертання від БУЕДС-03-А
Сигнал управління напрямом обертання від
БУЕДС-03-А для руху скребка вправо
Сигнал управління напрямом обертання від
БУЕДС-03-А для руху скребка вліво
Нейтраль мережевої напруги для живлення
БУЕДС-03-А
Фаза мережевої напруги для живлення БУЕДС-03-А
Нейтраль напруги живлення електродвигуна
Фаза L1 напруги живлення електродвигуна
Фаза L2 напруги живлення електродвигуна
Фаза L3 напруги живлення електродвигуна
“+“ вимірювального сигналу, що прямо
пропорційний фазному струму електродвигуна
“-“ вимірювального сигналу, що прямо
пропорційний фазному струму електродвигуна
Коло сигналу аварійного відключення (анод)
Коло сигналу аварійного відключення (катод)
Спільне коло сенсора кінцевого положення скребка
Відкритий колектор сенсора кінцевого положення
скребка
Живлення сенсора кінцевого положення скребка

4.2.2. Принцип функціонування блоку управління електродвигуном дельтаскрепера БУЕДС-03-А полягає в наступному (рис. 7). Трифазна напруга живлення
надходить через клемний з'єднувач на вхід трифазного вимикача Q1 з номінальним
струмом 16 А. З виходу трифазного вимикача напруга живлення надходить на
автомат захисту QF1, з номінальним струмом 6 А. З виходу автомата захисту
трифазна напругу надходить на вхід реверсивного пускача, який реалізований на
основі двох пускачів К1 і К2, які за допомогою спеціальної механічної системи
заблоковані від одночасного включення. З виходу реверсивного пускача напруга
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живлення надходить на вхід теплового реле TR1, яке захищає електродвигун від
неприпустимих
перевантажень,
заклинювання
ротора,
обриву
фази,
неприпустимого перекосу фаз та інш. З виходу теплового реле TR1 трифазна
напруга живлення подається на електродвигун через контакти 10-13 клемного
з'єднувача.
Фаза L3 напруги живлення електродвигуна транзитом проходить через
вимірювальний перетворювач струму ПТ-02, з виходу якого через клемні контакти
14-15 на БУЕДС-03-А надходить сигнал постійної напруги, прямо пропорційний
фазному струму споживання електродвигуна.
Сигнальна лампа HL1 «380 В», яка сигналізує про те, що блок знаходиться
під напругою, приєднана до фази напруги живлення L1 після автомата захисту
QF1. Сигнальна лампа HL3 «Аварія» з'єднана з фазою L1 напруги живлення через
нормально відкритий контакт теплового реле TR1. При спрацьовуванні теплового
реле нормально відкритий контакт замикається і фаза напруги живлення подається
на лампу HL3.
Фаза напруги живлення L1 і нейтраль мережі напруги живлення через
автомат захисного відключення QF2 приєднуються до клемних контактів 8 «N» і 9
«L1», звідки однофазна напруга живлення надходить на блок управління дельтаскрепером БУДС-03.
У БУЕДС-03-А передбачено два режими роботи:
- автоматичний режим, коли управління здійснюється за допомогою
сигналів від БУДС-03. Цей режим є штатним режимом роботи дельта-скреперної
системи.
- аварійний режим, коли управління здійснюється за допомогою кнопок
«>>>», «<<<» та «СТОП», які розташовані на лицьовій панелі БУЕДС-03-А.
Аварійний режим можна використовувати тільки в тому випадку, якщо БУДС-03
вийшов з ладу і знаходиться в ремонті.
Перемикання між вищевказаними режимами здійснюється за допомогою
перемикача S1 «АВТОМ./АВАР.» (рис. 6), який знаходиться всередині корпусу
БУЕДС-03-А.
4.2.3. В автоматичному режимі контактні групи S1.1 і S1.2 перемикача S1
знаходяться в положенні 1 (рис. 7). У цьому випадку фаза напруги живлення L1 з
виходу автомата захисту QF1 через контактну групу S1.1 надходить на клемний
контакт «С» під номером 5, звідки надходить на відповідний вхід пристрою БУДС03. Всередині БУДС-03 знаходяться два електромеханічних реле, які відповідно до
команд, які надходять від мікроконтролера, з'єднують фазу напруги живлення з
клемним контактом 6 «>>>» або 7 «<<<». Через ці контакти фаза напруги
живлення надходить відповідно на контакти А1 обмоток пускачів К1 або К2.
Внаслідок того, що послідовність фаз живлячої напруги на входах пускачів К1 і К2
різна, напрямок обертання електродвигуна також залежить від того, який з
пускачів включений. Контакти А2 обмоток пускачів К1 і К2 з'єднані між собою і з
нейтраллю трифазної напруги живлення через нормально замкнуті контакти
теплового реле і нормально замкнуту кнопку з поверненням «СТОП» S4. При
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спрацьовуванні теплового реле розмикається коло живлення реверсивного пускача
і відбувається зупинка електродвигуна.
БУДС-03 в цьому випадку також визначить аварійну ситуацію, дезактивує
сигнали управління і сформує сигнал аварії. При натисканні кнопки «СТОП» на
лицевій панелі БУЕДС-03-А в автоматичному режимі також відбудеться зупинка
електродвигуна, але кнопку в цьому випадку необхідно утримувати кілька секунд
для того щоб БУДС-03 встиг визначити аварійну ситуацію, дезактивувати сигнали
управління і сформував сигнал аварії. В автоматичному режимі кнопки «>>>» і
«<<<» не функціонують.
4.2.4. В аварійному режимі контактні групи S1.1 і S1.2 перемикача S1
знаходяться в положенні 2. У цьому випадку через контактну групу S1.1 фаза L1
трифазної напруги живлення надходить на сигнальну лампу HL2 «АВАРІЙНИЙ
РЕЖИМ», яка сигналізує про те, що дельта-скрепер працює в аварійному режимі.
Аварійний режим можна використовувати тільки в тому випадку, якщо БУДС-03
вийшов з ладу і знаходиться в ремонті. Перехід в цей режим здійснюється за
допомогою перемикача S1 «АВТОМ./АВАР.» (рис. 6), який знаходиться всередині
корпусу БУЕДС-03-А.
При роботі в аварійному режимі управління електродвигуном дельтаскрепера здійснюється вручну за допомогою кнопок «<<<», «>>>» і «СТОП», які
розташовані на лицьовій панелі виробу. Для запуску електродвигуна в тому чи
іншому напрямку обертання необхідно короткочасно натиснути кнопку «<<<» або
«>>>». Для зупинки електродвигуна необхідно натиснути кнопку «СТОП». Для
зміни напрямку обертання електродвигуна в процесі роботи необхідно спочатку
натиснути кнопку «СТОП», а потім кнопку, відповідну необхідному напрямку
обертання.
В аварійному режимі БУЕДС-03-А не реагує на сигнали управління, що
надходять від БУДС-03. В цьому режимі фаза L1 напруги живлення через
контактну групу S1.2 перемикача S1, яка знаходиться в положенні 2, надходить на
нормально відкриті додаткові контакти К1.1 і К2.1 пускачів К1 і К2 і на нормально
відкриті контакти кнопок з поверненням S2 «> >> » і S3« <<< ».
Розглянемо короткочасне натискання кнопки S2 «>>>». При натисканні на
цю кнопку фаза надходить на обмотку пускача К1, в результаті чого пускач К1
спрацьовує і замикає свій додатковий контакт К1.1, через який фаза напруги
живлення теж починає надходити на обмотку пускача К1. Тепер навіть після
відпускання кнопки S2 пускач К1 все одно буде у ввімкненому стані. Таким чином,
відбувається самозахоплення пускача, напруга живлення через нього надходить на
обмотки електродвигуна і він починає обертатися у відповідному напрямку.
Аналогічні процеси відбуваються з пускачем К2 при натисканні на кнопку S3
«<<<».
Якщо в той момент, коли увімкнено один з пускачів, буде натиснута кнопка,
що відповідає протилежному напрямку обертання, то механічне блокування не
дозволить цьому пускачу увімкнутися і замкнути відповідний йому додатковий
контакт. Окрім того на пускачах використовуються зовнішні додаткові контакти
К1.1 і К2.1, які блокують подачу напруги живлення на обмотку пускача, який
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відповідає за протилежний напрямок обертання. В результаті самозахоплення
останнього не станеться. Таким чином, у БУЕДС-03-А реалізоване механічне і
електричне блокування одночасного увімкнення двох пускачів.
Контакти А2 обмоток пускачів з'єднані між собою і з'єднані з нейтраллю
мережі напруги живлення через нормально замкнутий контакт теплового реле і
нормально замкнутий контакт кнопки S4 «СТОП» з поверненням. При
спрацьовуванні теплового реле переривається надходження напруги живлення на
обмотки пускачів, в результаті вони відключаються, і як наслідок, розмикаються їх
додаткові контакти. Таким чином, навіть після відновлення теплового реле, двигун
не запуститься автоматично. При натисканні кнопки «СТОП» відбуваються точно
такі ж процеси, як і при спрацьовуванні теплового реле, так як їх нормально
замкнуті контакти з'єднані послідовно.
4.2.5. У блоці управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А
використовується спеціалізований пристрій - засіб аварійного відключення ЗАВ02. До вищевказаного пристрою підключається індуктивний сенсор IA18DSF08NO
Carlo Gavazzi або аналогічний (відстань спрацьовування не менше 10 мм, живлення
=24 В, вихід - n-p-n транзистор з відкритим колектором). До контакту №18 БУЕДС03-А приєднується земля сенсора, до контакту №19 - вихід індуктивного сенсора
(відкритий колектор), до контакту № 20 приєднується живлення сенсора.
Кольорове маркування проводів для сенсора IA18DSF08NO приведена на рис. 7.
Даний сенсор встановлюється в максимально допустимій кінцевій точці
положення скребка дельта-скреперної системи і виконує роль сенсора граничного
положення. Цей сенсор призначений для аварійного відключення електродвигуна
дельта-скрепера при неприпустимому положенні скребка і для калібрування. До
складу пристрою ЗАВ-02 входить електромеханічне реле, контакти якого в
нормальному стані замкнуті. Ці контакти включені в нейтраль напруги живлення,
яка подається на обмотки пускачів, послідовно з кнопкою «Стоп» S4 і нормально
замкнутими контактами теплового реле. При спрацьовуванні індуктивного сенсора
кінцевого положення контакти реле короткочасно розмикаються, внаслідок чого
переривається подача напруги живлення на обмотки пускача, він виходить з
режиму самозахоплення, відключається, внаслідок чого відбувається зупинка
електродвигуна. Окрім того, в момент спрацьовування сенсора кінцевого
положення, пристрій ЗАВ-02 формує сигнал аварійного відключення, який через
клемні контакти 16 і 17 передається на відповідний вхід БУДС-03. За цим сигналом
БУДС-03 дезактивує сигнали управління електродвигуном. Також цей сигнал
використовується в режимі калібрування. Електричне живлення пристрою ЗАВ-02
здійснюється фазою L1 напруги живлення БУЕДС-03-А.
4.3. Під’єднання та принцип функціонування блоку
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-Б
4.3.1. Схема електрична принципова блоку управління електродвигуном
дельта-скрепера БУЕДС-03-Б наведена на рис. 8. Потужність електродвигунів,
значення уставки теплового реле і площа поперечного перерізу з’єднувальних
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дротів для БУЕДС-03-Б наведені в таблиці 3. Призначення та порядок приєднання
електричних кіл у БУЕДС-03-Б наведено в таблиці 4.

Рисунок 8 - Схема електрична принципова блоку управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-Б

Таблиця 3 - Потужність електродвигуна, значення уставки теплового реле і площа
поперечного перерізу з’єднувальних дротів для БУЕДС-03-Б

БУЕДС-03-Б

Потужність
електродвигуна,
кВт
0.75
1.1
1.5

Уставка
теплового реле,
А
2.0
2.6
3.6

18

Площа поперечного
перерізу з’єднувальних
дротів, мм2
1.5

Таблиця 4 - Призначення та порядок приєднання електричних кіл у БУЕДС-03-Б
Номер
клемного
з’єднувача
1
2
3
4
5

Позначення
кола

Призначення кола

L1
L2
L3
N
C

6

>>>

7

<<<

8

N

9
10
11
12
13
14

L1
N
L1
L2
L3
+
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-

Фаза L1 мережевої напруги живлення
Фаза L2 мережевої напруги живлення
Фаза L3 мережевої напруги живлення
Нейтраль мережевої напруги живлення
Спільне коло сигналів управління
напрямом обертання від БУЕДС-03-Б
Сигнал управління напрямом обертання від
БУЕДС-03-Б для руху скребка вправо
Сигнал управління напрямом обертання від
БУЕДС-03-Б для руху скребка вліво
Нейтраль мережевої напруги для живлення
БУЕДС-03-Б
Фаза мережевої напруги для живлення БУЕДС-03-Б
Нейтраль напруги живлення електродвигуна
Фаза L1 напруги живлення електродвигуна
Фаза L2 напруги живлення електродвигуна
Фаза L3 напруги живлення електродвигуна
“+“ вимірювального сигналу, що прямо
пропорційний фазному струму електродвигуна
“-“ вимірювального сигналу, що прямо
пропорційний фазному струму електродвигуна

4.3.2. Принцип функціонування блоку управління електродвигуном дельтаскрепера БУЕДС-03-Б полягає в наступному (рис. 8). Трифазна напруга живлення
надходить через клемний з'єднувач на вхід трифазного вимикача Q1 з номінальним
струмом 16 А. З виходу трифазного вимикача напруга живлення надходить на
автомат захисту QF1, з номінальним струмом 6 А. З виходу автомата захисту
трифазна напругу надходить на вхід реверсивного пускача, який реалізований на
основі двох пускачів К1 і К2, які за допомогою спеціальної механічної системи
заблоковані від одночасного включення. З виходу реверсивного пускача напруга
живлення надходить на вхід теплового реле TR1, яке захищає електродвигун від
неприпустимих
перевантажень,
заклинювання
ротора,
обриву
фази,
неприпустимого перекосу фаз та інш. З виходу теплового реле TR1 трифазна
напруга живлення подається на електродвигун через контакти 10-13 клемного
з'єднувача.
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Фаза L3 напруги живлення електродвигуна транзитом проходить через
вимірювальний перетворювач струму ПТ-02, з виходу якого через клемні контакти
14-15 на БУЕДС-03-Б надходить сигнал постійної напруги, прямо пропорційний
фазному струму споживання електродвигуна.
Сигнальна лампа HL1 «380 В», яка сигналізує про те, що блок знаходиться
під напругою, приєднана до фази напруги живлення L1 після автомата захисту
QF1. Сигнальна лампа HL3 «Аварія» з'єднана з фазою L1 напруги живлення через
нормально відкритий контакт теплового реле TR1. При спрацьовуванні теплового
реле нормально відкритий контакт замикається і фаза напруги живлення подається
на лампу HL3.
Фаза напруги живлення L1 і нейтраль мережі напруги живлення через
автомат захисного відключення QF2 приєднуються до клемних контактів 8 «N» і 9
«L1», звідки однофазна напруга живлення надходить на блок управління дельтаскрепером БУДС-03.
У БУЕДС-03-Б передбачено два режими роботи:
- автоматичний режим, коли управління здійснюється за допомогою
сигналів від БУДС-03. Цей режим є штатним режимом роботи дельта-скреперної
системи.
- аварійний режим, коли управління здійснюється за допомогою кнопок
«>>>», «<<<» та «СТОП», які розташовані на лицьовій панелі БУЕДС-03-Б.
Аварійний режим можна використовувати тільки в тому випадку, якщо БУДС-03
вийшов з ладу і знаходиться в ремонті.
Перемикання між вищевказаними режимами здійснюється за допомогою
перемикача S1 «АВТОМ./АВАР.» (рис. 6), який знаходиться всередині корпусу
БУЕДС-03-Б.
4.3.3. В автоматичному режимі контактні групи S1.1 і S1.2 перемикача S1
знаходяться в положенні 1 (рис. 8). У цьому випадку фаза напруги живлення L1 з
виходу автомата захисту QF1 через контактну групу S1.1 надходить на клемний
контакт «С» під номером 5, звідки надходить на відповідний вхід пристрою БУДС03. Всередині БУДС-03 знаходяться два електромеханічних реле, які відповідно до
команд, які надходять від мікроконтролера, з'єднують фазу напруги живлення з
клемним контактом 6 «>>>» або 7 «<<<». Через ці контакти фаза напруги
живлення надходить відповідно на контакти А1 обмоток пускачів К1 або К2.
Внаслідок того, що послідовність фаз живлячої напруги на входах пускачів К1 і К2
різна, напрямок обертання електродвигуна також залежить від того, який з
пускачів включений. Контакти А2 обмоток пускачів К1 і К2 з'єднані між собою і з
нейтраллю трифазної напруги живлення через нормально замкнуті контакти
теплового реле і нормально замкнуту кнопку з поверненням «СТОП» S4. При
спрацьовуванні теплового реле розмикається коло живлення реверсивного пускача
і відбувається зупинка електродвигуна.
БУДС-03 в цьому випадку також визначить аварійну ситуацію, дезактивує
сигнали управління і сформує сигнал аварії. При натисканні кнопки «СТОП» на
лицевій панелі БУЕДС-03-Б в автоматичному режимі також відбудеться зупинка
електродвигуна, але кнопку в цьому випадку необхідно утримувати кілька секунд
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для того щоб БУДС-03 встиг визначити аварійну ситуацію, дезактивувати сигнали
управління і сформував сигнал аварії. В автоматичному режимі кнопки «>>>» і
«<<<» не функціонують.
4.3.4. В аварійному режимі контактні групи S1.1 і S1.2 перемикача S1
знаходяться в положенні 2. У цьому випадку через контактну групу S1.1 фаза L1
трифазної напруги живлення надходить на сигнальну лампу HL2 «АВАРІЙНИЙ
РЕЖИМ», яка сигналізує про те, що дельта-скрепер працює в аварійному режимі.
Аварійний режим можна використовувати тільки в тому випадку, якщо БУДС-03
вийшов з ладу і знаходиться в ремонті. Перехід в цей режим здійснюється за
допомогою перемикача S1 «АВТОМ./АВАР.» (рис. 6), який знаходиться всередині
корпусу БУЕДС-03-Б.
При роботі в аварійному режимі управління електродвигуном дельтаскрепера здійснюється вручну за допомогою кнопок «<<<», «>>>» і «СТОП», які
розташовані на лицьовій панелі виробу. Для запуску електродвигуна в тому чи
іншому напрямку обертання необхідно короткочасно натиснути кнопку «<<<» або
«>>>». Для зупинки електродвигуна необхідно натиснути кнопку «СТОП». Для
зміни напрямку обертання електродвигуна в процесі роботи необхідно спочатку
натиснути кнопку «СТОП», а потім кнопку, відповідну необхідному напрямку
обертання.
В аварійному режимі БУЕДС-03-Б не реагує на сигнали управління, що
надходять від БУДС-03. В цьому режимі фаза L1 напруги живлення через
контактну групу S1.2 перемикача S1, яка знаходиться в положенні 2, надходить на
нормально відкриті додаткові контакти К1.1 і К2.1 пускачів К1 і К2 і на нормально
відкриті контакти кнопок з поверненням S2 «> >> » і S3« <<< ».
Розглянемо короткочасне натискання кнопки S2 «>>>». При натисканні на
цю кнопку фаза надходить на обмотку пускача К1, в результаті чого пускач К1
спрацьовує і замикає свій додатковий контакт К1.1, через який фаза напруги
живлення теж починає надходити на обмотку пускача К1. Тепер навіть після
відпускання кнопки S2 пускач К1 все одно буде у ввімкненому стані. Таким чином,
відбувається самозахоплення пускача, напруга живлення через нього надходить на
обмотки електродвигуна і він починає обертатися у відповідному напрямку.
Аналогічні процеси відбуваються з пускачем К2 при натисканні на кнопку S3
«<<<».
Якщо в той момент, коли увімкнено один з пускачів, буде натиснута кнопка,
що відповідає протилежному напрямку обертання, то механічне блокування не
дозволить цьому пускачу увімкнутися і замкнути відповідний йому додатковий
контакт. Окрім того на пускачах використовуються зовнішні додаткові контакти
К1.1 і К2.1, які блокують подачу напруги живлення на обмотку пускача, який
відповідає за протилежний напрямок обертання. В результаті самозахоплення
останнього не станеться. Таким чином, у БУЕДС-03-Б реалізовано механічне і
електричне блокування одночасного увімкнення двох пускачів.
Контакти А2 обмоток пускачів з'єднані між собою і з'єднані з нейтраллю
мережі напруги живлення через нормально замкнутий контакт теплового реле і
нормально замкнутий контакт кнопки S4 «СТОП» з поверненням. При
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спрацьовуванні теплового реле переривається надходження напруги живлення на
обмотки пускачів, в результаті вони відключаються, і як наслідок, розмикаються їх
додаткові контакти. Таким чином, навіть після відновлення теплового реле, двигун
не запуститься автоматично. При натисканні кнопки «СТОП» відбуваються точно
такі ж процеси, як і при спрацьовуванні теплового реле, так як їх нормально
замкнуті контакти з'єднані послідовно.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО
АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ:

ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БУЕДС-03-А(Б)

В

- УВАГА ! ! ! В АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ ПОСТІЙНА ПРИСУТНІСТЬ
ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС РОБОТИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА СУВОРО
ОБОВ’ЯЗКОВА ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ МОЖЛИВОГО УПОРУ СКРЕБКА
В КІНЦЕВИХ ТОЧКАХ І ЯК НАСЛІДОК, ЗАКЛИНЮВАННЯ РОТОРА, А
ТАКОЖ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАТИЗМУ ОБСЛУГОВУЮЧОГО
ПЕРСОНАЛУ І ТВАРИН! ! !
- УВАГА ! ! ! В АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ АВТОМАТИЧНА ЗМІНА
НАПРЯМКУ ОБЕРТАННЯ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ! ! !
- УВАГА ! ! ! ПРИ СПРАЦЮВАННІ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ В
АВАРІЙНОМУ АБО АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМАХ НЕОБХІДНО
УСУНУТИ ПРИЧИНУ ЙОГО СПРАЦЮВАННЯ, ПІСЛЯ ЧОГО ВІДКРИТИ
КОРПУС БУЕДС-03-А(Б) І ПОВЕРНУТИ ТЕПЛОВЕ РЕЛЕ У ПОЧАТКОВИЙ
СТАН
ШЛЯХОМ
НАТИСКАННЯ
ВІДПОВІДНОЇ
КНОПКИ
НА
ТЕПЛОВОМУ РЕЛЕ
6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ДЕЛЬТА-СКРЕПЕРОМ
БУДС-03 ТА БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ДЕЛЬТАСКРЕПЕРА БУЕДС-03-А(Б)
6.1. Конструкція блоку управління дельта-скрепером БУДС-03
6.1.1. Зовнішній вигляд блоку управління дельта-скрепером БУДС-03
наведений на рис. 9. БУДС-03 виконаний у корпусі з ABS-пластику з ступенем
захисту від зовнішніх впливів IP-54. На лицевій панелі виробу знаходиться
рідкокристалічний індикатор (16 символів у 2 строках) з підсвічуванням для
відображення усієї необхідної службової інформації, а також сигнальний
світлодіод для повідомлення про аварійні та особливі ситуації. Також на лицевій
панелі знаходиться клавіатура для управління БУДС-03, яка має чотири кнопки.
Клавіатура та рідкокристалічний індикатор, які закріплені на верхній кришці
корпусу виробу, з’єднуються з основною платою, яка закріплена на нижній частині
корпусу, за допомогою шлейфа і дротів. Також БУДС-03 обладнується зовнішнім
сенсором температури навколишнього середовища. Схема розташування клемників
блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 на основній платі для підключення
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до напруги живлення, сенсора кількості обертів електродвигуна, сенсора
температури навколишнього середовища та блоку управління електродвигуном
дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) наведена на рис. 10.

Рисунок 9 - Зовнішній вигляд блоку управління дельта-скрепером БУДС-03

Рисунок 10 - Схема розташування клемників блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 для
підключення до напруги живлення, сенсора кількості обертів електродвигуна, блоку управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)
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6.2. Електромонтаж блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 та блоку
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А
6.2.1. До клемних контактів № 1, 2, 3, 4 (L1, L2, L3, N) блоку БУЕДС-03-А
(рис. 7) приєднуються фазні дроти трифазної напруги живлення 380 В 50 Гц.
Площа поперечного перетину дротів, призначених для подачі напруги живлення,
повинна бути не менше 2,5 мм кв. для фазних дротів і 1,0 мм кв. для нульового
дроту. Рекомендований тип кабелю ПВС 4x2,5 ГОСТ 7399-80.
6.2.2. До клемних контактів № 10, 11, 12, 13 (N, L1, L2, L3) блоку БУЕДС-03А (рис. 7) приєднуються фазні дроти напруги живлення 380 В 50 Гц, яка надходить
на електродвигун гноєприбиральні системи. Площа поперечного перетину дротів,
призначених для подачі напруги живлення на електродвигун гноєприбиральної
системи повинна бути не менше 2,5 мм кв. для фазних дротів і 1,0 мм кв. для
нульового дроту. Рекомендований тип кабелю ПВС 4x2,5 ГОСТ 7399-80.
6.2.3. До клемних контактів № 5, 6, 7 (С, >>, <<) блоку БУЕДС-03-А (рис. 7)
приєднуються однойменні сигнали управління електродвигуном дельта-скрепера
від блоку управління дельта-скрепером БУДС-03, а саме клемні контакти № 12, 13,
14 (С, >>, <<) відповідно (рис. 10). Площа поперечного перетину дротів,
призначених для подачі сигналів, повинна бути не менше 1 мм. кв.
Рекомендований тип кабелю ПВС 3x1,5 ГОСТ 7399-80.
6.2.4. До клемних контактів № 8, 9 (N, L1) блоку БУЕДС-03-А (рис. 7)
приєднуються однойменні контакти № 15, 16 (N, L) відповідно, блоку БУДС-03
(рис. 10). Через ці контакти на БУДС-03 подається напруга живлення від БУЕДС03-А. Площа поперечного перетину дротів, призначених для подачі напруги
живлення повинна бути не менше 0.75 мм. кв. Рекомендований тип кабелю ШВВП
2x0.75 ГОСТ 7399-80.
6.2.5. До клемних контактів № 14, 15 (+, -) блоку БУЕДС-03-А (рис. 7)
приєднуються однойменні контакти № 4, 5 (+, -) відповідно, блоку БУДС-03 (рис.
10). Через ці контакти на пристрій БУДС-03 подається сигнал постійної напруги,
значення якого прямо пропорційно фазному струму двигуна, від блоку БУЕДС-03А. Цей сигнал необхідний для калібрування і контролю перевантаження
гноєприбиральні системи. Площа поперечного перетину дротів, призначених для
передавання цього сигналу повинна бути не менше 0.75 мм. кв. Для підключення
цього сигналу в обов'язковому порядку необхідний окремий кабель з екрануючою
опліткою. Оплітку необхідно з'єднати з корпусом БУЕДС-03-А. Довжина цього
кабелю повинна бути мінімально можливою.
6.2.6. До клемних контактів № 7, 8, 9 (GND-D, SIG, + V) блоку БУДС-03 (рис.
10) приєднується індуктивний сенсор положення IA18DSF08NO Carlo Gavazzi або
аналогічний (відстань спрацьовування не менше 10 мм, живлення =24 В, вихід - np-n транзистор з відкритим колектором). До контакту № 7 приєднується земля
сенсора, до контакту № 8 приєднується вихід сенсора, до контакту № 9
приєднується живлення сенсора. Для сенсора IA18DSF08NO кольорове маркування
дротів наступне: синій - земля, чорний - сигнальний, коричневий - живлення,
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наведено на рис. 7. Даний сенсор встановлюється на двигуні і призначений для
підрахунку кількості обертів його вала.
6.2.7. До клемного контакту № 6 (GND-D) блоку БУДС-03 (рис. 10)
приєднується дріт, який необхідно з'єднати з корпусом електродвигуна
гноєприбиральні системи. Окрім того, необхідно забезпечити електричне з'єднання
корпусу сенсора IA18DSF08NO, який призначений для підрахунку кількості
обертів валу, з корпусом електродвигуна. Рекомендований тип кабелю ШВВП
2x0.75 ГОСТ 7399-80.
6.2.8. До клемних контактів № 18, 19, 20 (GND, SIG, + V) блоку БУЕДС-03-А
(рис. 7) приєднується індуктивний сенсор положення IA18DSF08NO Carlo Gavazzi
або аналогічний (відстань спрацьовування не менше 10 мм, живлення =24 В, вихід
- n-p-n транзистор з відкритим колектором). До контакту №18 приєднується земля
сенсора, до контакту №19 приєднується вихідний сигнал сенсора, до контакту №
20 приєднується живлення сенсора. Кольорове маркування дротів для сенсора
IA18DSF08NO наступне: дротів наступне: синій - земля, чорний - сигнальний,
коричневий - живлення, наведено на рис. 7. Даний сенсор встановлюється в
максимально допустимій кінцевій точці положення скребка і призначений для
аварійного відключення електродвигуна дельта-скрепера при неприпустимому
положенні скребка і для калібрування.
6.2.9. До клемних контактів № 16, 17 (А, К) блоку БУЕДС-03-А (рис. 7)
приєднуються однойменні контакти № 10, 11 (А, К) відповідно, блоку БУДС-03
(рис. 10). Через ці контакти на блок БУДС-03 надходить сигнал максимально
допустимого кінцевого положення скребка від блоку БУЕДС-03-А. Цей сигнал
необхідний для аварійного відключення і для калібрування. Площа поперечного
перетину дротів, призначених для подачі цього сигналу, повинна бути не менше
0.75 мм. кв. Для підключення цього сигналу в обов'язковому порядку необхідний
окремий кабель з екрануючою опліткою. Оплітку необхідно з'єднати з корпусом
БУЕДС-03-А. Довжина цього кабелю повинна бути мінімально можливою.
6.2.10. До клемних контактів № 1, 2, 3 (GND-A, TEMP, +5V) блоку БУДС-03
(рис. 10), у відповідності з кольоровим маркуванням дротів приєднується сенсор
температури навколишнього середовища, який входить в комплект поставки.
Кольорове маркування дротів GND-A (1) - коричневий та зелений, TEMP (2) білий, +5V (3) - жовтий, наведене на рис. 10.
6.2.11. Металевий корпус блоку управління електродвигуном дельтаскрепера БУЕДС-03-А необхідно заземлити.
6.3. Електромонтаж блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 та блоку
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-Б
6.3.1. До клемних контактів № 1, 2, 3, 4 (L1, L2, L3, N) блоку БУЕДС-03-Б
(рис. 8) приєднуються фазні дроти трифазної напруги живлення 380 В 50 Гц.
Площа поперечного перетину дротів, призначених для подачі напруги живлення,
повинна бути не менше 2,5 мм кв. для фазних дротів і 1,0 мм кв. для нульового
дроту. Рекомендований тип кабелю ПВС 4x2,5 ГОСТ 7399-80.

25

6.3.2. До клемних контактів № 10, 11, 12, 13 (N, L1, L2, L3) блоку БУЕДС-03Б (рис. 8) приєднуються фазні дроти напруги живлення 380 В 50 Гц, яка надходить
на електродвигун гноєприбиральні системи. Площа поперечного перетину дротів,
призначених для подачі напруги живлення на електродвигун гноєприбиральної
системи повинна бути не менше 2,5 мм кв. для фазних дротів і 1,0 мм кв. для
нульового дроту. Рекомендований тип кабелю ПВС 4x2,5 ГОСТ 7399-80.
6.3.3. До клемних контактів № 5, 6, 7 (С, >>, <<) блоку БУЕДС-03-Б (рис. 8)
приєднуються однойменні сигнали управління електродвигуном дельта-скрепера
від блоку управління дельта-скрепером БУДС-03, а саме клемні контакти № 12, 13,
14 (С, >>, <<) відповідно (рис. 10). Площа поперечного перетину дротів,
призначених для подачі сигналів, повинна бути не менше 1 мм. кв.
Рекомендований тип кабелю ПВС 3x1,5 ГОСТ 7399-80.
6.3.4. До клемних контактів № 8, 9 (N, L1) блоку БУЕДС-03-Б (рис. 8)
приєднуються однойменні контакти № 15, 16 (N, L) відповідно, блоку БУДС-03
(рис. 10). Через ці контакти на БУДС-03 подається напруга живлення від БУЕДС03-А. Площа поперечного перетину дротів, призначених для подачі напруги
живлення повинна бути не менше 0.75 мм. кв. Рекомендований тип кабелю ШВВП
2x0.75 ГОСТ 7399-80.
6.3.5. До клемних контактів № 14, 15 (+, -) блоку БУЕДС-03-Б (рис. 8)
приєднуються однойменні контакти № 4, 5 (+, -) відповідно, блоку БУДС-03 (рис.
10). Через ці контакти на пристрій БУДС-03 подається сигнал постійної напруги,
значення якого прямо пропорційно фазному струму двигуна, від блоку БУЕДС-03А. Цей сигнал необхідний для калібрування і контролю перевантаження
гноєприбиральні системи. Площа поперечного перетину дротів, призначених для
передавання цього сигналу повинна бути не менше 0.75 мм. кв. Для підключення
цього сигналу в обов'язковому порядку необхідний окремий кабель з екрануючою
опліткою. Оплітку необхідно з'єднати з корпусом БУЕДС-03-А. Довжина цього
кабелю повинна бути мінімально можливою.
6.3.6. До клемних контактів № 7, 8, 9 (GND-D, SIG, + V) блоку БУДС-03 (рис.
10) приєднується індуктивний сенсор положення IA18DSF08NO Carlo Gavazzi або
аналогічний (відстань спрацьовування не менше 10 мм, живлення =24 В, вихід - np-n транзистор з відкритим колектором). До контакту № 7 приєднується земля
сенсора, до контакту № 8 приєднується вихід сенсора, до контакту № 9
приєднується живлення сенсора. Для сенсора IA18DSF08NO кольорове маркування
дротів наступне: синій - земля, чорний - сигнальний, коричневий - живлення,
наведено на рис. 10. Даний сенсор встановлюється на двигуні і призначений для
підрахунку кількості обертів його вала.
6.3.7. До клемного контакту № 6 (GND-D) блоку БУДС-03 (рис. 10)
приєднується дріт, який необхідно з'єднати з корпусом електродвигуна
гноєприбиральні системи. Окрім того, необхідно забезпечити електричне з'єднання
корпусу сенсора IA18DSF08NO, який призначений для підрахунку кількості
обертів валу, з корпусом електродвигуна. Рекомендований тип кабелю ШВВП
2x0.75 ГОСТ 7399-80.
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6.3.8. До клемних контактів № 1, 2, 3 (GND-A, TEMP, +5V) блоку БУДС-03
(рис. 10), у відповідності з кольоровим маркуванням дротів приєднується сенсор
температури навколишнього середовища, який входить в комплект поставки.
Кольорове маркування дротів GND-A (1) - коричневий та зелений, TEMP (2) білий, +5V (3) - жовтий, наведене на рис. 10.
6.3.9. Металевий корпус блоку управління електродвигуном дельта-скрепера
БУЕДС-03-Б необхідно заземлити.
6.3.10. При використанні блоку БУЕДС-03-Б клемні контакти № 10, 11 (А, К)
у БУДС-03 залишаються вільними.
7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГНОЄПРИБИРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯКА ОБЛАДНАНА
БЛОКОМ УПРАВЛІННЯ ДЕЛЬТА-СКРЕПЕРОМ БУДС-03 ТА БЛОКОМ
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ ДЕЛЬТА-СКРЕПЕРА БУЕДС-03-А(Б)
7.1. Початок роботи після електромонтажу
Увімкнення блоку управління дельта-скрепером БУДС-03 та блоку
управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) здійснюється за
допомогою трифазного вимикача (рис. 5), який знаходиться на корпусі БУЕДС-03А(Б). Після увімкнення повинна світитися сигнальна лампа «380 В» на лицевій
панелі БУЕДС-03-А(Б), а також підсвітка рідкокристалічного індикатора на
лицевій панелі БУДС-03 (рис. 9). Протягом декількох секунд на
рідкокристалічному індикаторі буде відображатися назва приладу та версія його
поточного програмного забезпечення (рис. 11).
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Рисунок - 11

Після цього на індикатор буде виведена службова інформація, яка залежить
від налаштувань БУДС-03.
Після увімкнення, БУДС-03 може бути каліброваним або не каліброваним.
Під калібровкою мається на увазі встановлення та запам’ятовування у внутрішній
енергонезалежній пам’яті БУДС-03 координат початкового та кінцевого положення
скребка. Без калібрування БУДС-03 функціонувати не може, проведення
калібрування є обов’язковою процедурою при його налаштуванні.
Калібрування може бути відсутнє при першому запуску після проведення
електромонтажу, після оновлення програмного забезпечення сервісною службою, а
також у деяких інших випадках. Якщо БУДС-03 не калібрований, то на його
лицевій панелі буде світитися світлодіод «Увага» (рис. 9), а на рідкокристалічний
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індикатор буде виведена інформація, наведена на рис. 12 (у лівому нижньому куті
індикатора з’явиться напис «Не калібр.»). У цьому випадку БУДС-03 необхідно
відкалібрувати у відповідності з методикою, яка наведена у наступних пунктах.
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Рисунок - 12

Якщо БУДС-03 калібрований, то на його рідкокристалічний індикатор буде
виведена інформація, наведена на рис. 13.

0

8

:

4

2

0

0

0

З у п и н е н о

2

0

2

4

о

С

Р У Ч Н

Рисунок - 13

У лівому верхньому куті рідкокристалічного виводиться поточний час у
форматі ГОДИНИ : ХВИЛИНИ у 24-годинному форматі (на рис. 13 у якості
прикладу наведено 08:42). У середній частині верхньої строки рідкокристалічного
індикатора виводиться поточна координата положення скребка відносно
початкової граничної точки у сантиметрах (на рис. 13 у якості прикладу наведено
00020). У правому верхньому куті рідкокристалічного виводиться температура
навколишнього середовища (на рис. 13 у якості прикладу наведено 24 0С). У
нижньому лівому куті індикатора виводиться поточний стан гноєприбиральної
системи (на рис. 13 у якості прикладу наведено «Зупинено»). У нижньому правому
куті індикатора виводиться інформація про поточний режим (ручний або
автоматичний) роботи БУДС-03 (на рис. 13 у якості прикладу наведено РУЧН, у
автоматичному режимі буде виведено напис АВТО).
7.2. Калібрування БУДС-03
Для проведення калібрування БУДС-03 необхідно виконати наступні дії.
Процес калібровки завжди починається з руху скребка вліво «<<< ( )», тому
перед початком калібрування необхідно відвести скребок на 2-3 метри від
початкової граничної точки (точка з нульовою координатою) вправо. Для цього
треба спочатку натиснути кнопку «>>> (↓)» на лицевій панелі БУДС-03 (скребок
почне рухатись вправо), а після того, як скребок пересунеться на 2-3 метри,
натиснути кнопку «СТОП (
)» (скребок зупиниться).
28

Після цього треба увійти в режим калібровки, для цього необхідно натиснути
кнопку «СТОП (
)» і утримувати її натиснутою протягом 5-8 секунд. Після
цього, на рідкокристалічний індикатор буде виведена інформація, наведена на рис.
14.
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Рисунок - 14

Для того, щоб почати процес калібровки, треба натиснути кнопку «Цикл (↑)»
і утримувати її натиснутою протягом 5-8 секунд. Після цього почнеться рух
скребка вліво, а на індикатор буде виведена інформація, наведена на рис. 15.
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Рисунок - 15

У верхньому лівому куті індикатора у даному випадку виводиться
інформація про результат вимірювання фазного струму електродвигуна у відсотках
повної шкали (на рис. 15 у якості прикладу наведено I=018%, тобто виміряний
фазний струм електродвигуна складає 18 % від максимального вимірюваного
значення).
У цьому режимі БУДС-03 очікує виявлення початкової граничної точки
положення скребка. В подальшому, координата цієї точки приймається як нульова,
будь-яке положення скребка визначається відносно цієї точки.
Визначення початкової граничної точки здійснюється якщо:
- під час руху скребка натиснуто кнопку «<<< ( )» (при використанні
БУЕДС-03-А або БУЕДС-03-Б);
- під час руху скребка спрацював сенсор кінцевого положення (тільки
при використанні БУЕДС-03-А);
- під час руху значно збільшився фазний струм електродвигуна
внаслідок упору скребка (тільки при використанні БУЕДС-03-Б).
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Після визначення початкової граничної точки електродвигун зупиняється, на
рідкокристалічний індикатор БУДС-03 виводиться інформація, наведена на рис. 16.

П о ч а
в и

з

т

к

о в а

н а

ч

е н а

т

о ч

к

а

Рисунок - 16

Після цього електродвигун знову вмикається, але скребок починає рухатись у
протилежному напрямку з метою визначення кінцевої граничної точки положення
скребка. У цьому випадку на рідкокристалічний індикатор виводиться інформація,
наведена на рис. 17.
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Рисунок - 17

В правому верхньому куті індикатора виводиться інформація про виміряний
фазний струм електродвигуна, а в правому верхньому куті - інформація про
поточну відстань скребка від початкової граничної точки у сантиметрах (на рис. 17
у якості прикладу наведено D=00073, тобто відстань скребка від початкової
граничної точки дорівнює 73 см).
У цьому режимі БУДС-03 очікує виявлення кінцевої граничної точки
положення скребка.
Визначення кінцевої граничної точки здійснюється якщо:
- під час руху скребка натиснуто кнопку «<<< ( )» (при використанні
БУЕДС-03-А або БУЕДС-03-Б);
- під час руху скребка спрацював сенсор кінцевого положення (тільки
при використанні БУЕДС-03-А);
- під час руху значно збільшився фазний струм електродвигуна
внаслідок упору скребка (тільки при використанні БУЕДС-03-Б).
Після визначення кінцевої граничної точки електродвигун зупиняється, а на
рідкокристалічний індикатор БУДС-03 протягом декількох секунд виводиться
інформація, наведена на рис. 18.

30

К

і

в и

н ц е в а
з

н а

ч

т

о ч

к

а

е н а
Рисунок - 18

Потім, протягом декількох секунд
виводиться інформація, наведена на рис. 19.
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У верхній строчці індикатора вказується кількість імпульсів, які надійшли від
індуктивного сенсора кількості обертів електродвигуна протягом циклу визначення
початкової та кінцевої граничних точок (на рис. 19 у якості прикладу наведено
14500, тобто підраховано 14500 вихідних імпульсів сенсора кількості обертів). У
нижній строчці індикатора вказується відстань між початковою та кінцевою
граничною точкою положення скребка у сантиметрах (на рис. 19 у якості прикладу
наведено 03800, тобто відстань між початковою та кінцевою граничною точкою
положення скребка дорівнює 3800 см).
Після цього протягом декількох секунд на індикатор виводиться інформація,
наведена на рис. 20
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Рисунок - 20

Потім, вмикається електродвигун і скребок починає рухатись вліво до точки
початкового положення, на індикатор виводиться інформація, наведена на рис. 21.
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У лівому верхньому куті рідкокристалічного виводиться результат
вимірювання фазного струму електродвигуна, у середній частині верхньої строки
рідкокристалічного індикатора виводиться поточна координата положення скребка
відносно початкової граничної точки у сантиметрах, у правому верхньому куті
індикатора виводиться символ «<<<», який свідчить про рух скребка вліво.
Після досягнення початкової точки електродвигун зупиняється і на індикатор
виводиться інформація, наведена на рис. 22.
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Рисунок - 22

На цьому процес калібровки закінчений і гноєприбиральна система може
працювати в автоматичному або ручному режимі. Координати граничних точок
зберігаються у енергонезалежній пам’яті, при зникненні напруги живлення
повторне калібрування проводити не потрібно.
У середині верхньої строки індикатора на рис. 22 наведено, у якості
прикладу, відстань у 00020 см. Це відстань між початковою граничною точкою, та
точкою, у який зупинився скребок. Це початкова точка положення скребка (не
гранична початкова). В подальшому, в процесі прибирання гною, скребок ніколи
не доходить до граничної початкової або граничної кінцевої точки на певну
відстань. Ця відстань називається відступом, значення відступу програмується
користувачем (див. нижче).
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7.3. Налаштування БУДС-03
У БУДС-03 налаштовується певна кількість параметрів його роботи. Ці
параметри доступні для програмування користувачем і дозволяють налаштувати
гноєприбиральну систему у відповідності з потребами. Усі установки зберігаються
у енергонезалежній пам’яті, у випадку зникнення напруги живлення вони
зберігаються.
Для того, щоб увійти в режим установки необхідно натиснути кнопку
«СТОП ( )» і утримувати її натиснутою протягом 5-8 секунд. Після цього, на
рідкокристалічний індикатор буде виведена інформація, наведена на рис. 23.
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Рисунок - 23

Після цього необхідно натиснути кнопку «<<< ( )» і утримувати її 5-7
секунд (вхід в режим установки). По закінченню цього часового проміжку на
індикаторі буде виведено меню налаштування мови інтерфейсу, яке наведене на
рис. 24.
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Рисунок - 24

Використовуючи кнопки «ЦИКЛ (↑)» та «>>> (↓)» встановлюється одне з
значень цього параметру:
1 - українська мова;
2 - російська мова;
3 - англійська мова.
Після встановлення мови інтерфейсу уся інформація буде виводитися на
рідкокристалічний індикатор на встановленій мові. Для того щоб записати в
пам’ять налаштування мови інтерфейсу необхідно натиснути кнопку «<<< ( )»,
після натискання відбудеться перехід до програмування наступного параметру Р1поточного часу (рис. 25).
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Встановлення поточного часу здійснюється за допомогою кнопок «ЦИКЛ
(↑)» - збільшення, та «>>> (↓)» - зменшення. Для того щоб записати в пам’ять
значення поточного часу і перейти до налаштування наступного параметру Р2 чутливості (рис. 26), необхідно натиснути кнопку «<<< ( )».
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Рисунок - 26

Чутливість - це параметр, який необхідний для проведення калібровки за
перевищенням фазного струму (при використанні БУЕДС-03-Б) та подолання
перешкод на шляху скребка. Він встановлюється у відсотках по відношення до
середнього фазного струму електродвигуна гноєприбиральної системи. Його
значення може бути встановлене в діапазоні від 100% до 200% з кроком 1%. Для
встановлення необхідного значення чутливості використовуються кнопки «ЦИКЛ
(↑)» та «>>> (↓)». Для того щоб записати в пам’ять налаштування чутливості
необхідно натиснути кнопку «<<< ( )». Після цього відбудеться автоматичний
перехід до налаштування наступного параметру P3 - кількості проходів (рис. 27).
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Рисунок - 27

Кількість проходів - це параметр, значення якого залежить від кількості
скребків гноєприбиральної системи :
- якщо один скребок, кількість проходів повинна дорівнювати 1, у цьому
випадку, протягом одного циклу прибирання, скребок дійде до кінцевої точки, а
потім повернеться в початкову точку;
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- якщо два скребка, кількість проходів повинна дорівнювати 2, у цьому
випадку, протягом одного циклу прибирання, перший скребок дійде до кінцевої
точки, а потім другий дійде до початкової точки, це буде виконано два рази;
- якщо три скребка, кількість проходів повинна дорівнювати 3, у цьому
випадку, протягом одного циклу прибирання, перший скребок дійде до кінцевої
точки, а потім третій дійде до початкової точки, це буде виконано три рази;
Для встановлення необхідної кількості проходів використовуються кнопки
«ЦИКЛ (↑)» та «>>> (↓)». Для того щоб записати в пам’ять налаштування
кількості проходів необхідно натиснути кнопку «<<< ( )». Після цього
відбудеться автоматичний перехід до налаштування наступного параметру P4 відступу (рис. 28).
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Відступ - це відстань між початковою граничною точкою та початковою
точкою положення скребка. На величину відступу скребок не доходить до кінцевої
граничної точки. Відступ можна встановити в межах від 10 до 25 см з кроком 1 см.
Для встановлення необхідного відступу використовуються кнопки «ЦИКЛ ( ↑)» та
«>>> (↓)». Для того щоб записати в пам’ять налаштування відступу необхідно
натиснути кнопку «<<< ( )». Після цього відбудеться автоматичний перехід до
налаштування наступного параметру P5 - режиму роботи (рис. 29)
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У БУДС-03 передбачено два режими роботи:
- ручний;
- автоматичний.
У автоматичному режимі режимі цикл гноеприбирання запускається
автоматично у відповідності з добовим розкладом (див. п. 7.4). В автоматичному
режимі можливий ручний запуск циклу гноєприбирання у будь-який момент часу
шляхом натискання кнопки «ЦИКЛ (↑)».
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У ручному режимі добовий розклад не використовується, запуск циклу
гноєприбирання здійснюється виключно шляхом натискання кнопки «ЦИКЛ (↑)».
Для встановлення необхідного режиму роботи використовуються кнопки
«ЦИКЛ (↑)» та «>>> (↓)». Якщо цей параметр має значення «0» - встановлено
ручний режим, якщо «1» - автоматичний. Режим роботи гноєприбиральної системи
відображається у правому нижньому кутку рідкокристалічного індикатора, у
режимі зупинки та під час руху скребка. Для того щоб записати в пам’ять
налаштування режиму роботи необхідно натиснути кнопку «<<< ( )». Після цього
відбудеться автоматичний перехід до налаштування наступного параметру Р6 коефіцієнту фільтрації (рис. 30)
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Рисунок - 30

Коефіцієнт фільтрації визначає параметри роботи цифрового рекурсивного
фільтра, який використовується для вимірювання середнього значення фазного
струму електродвигуна. Для встановлення необхідного коефіцієнту фільтрації
використовуються кнопки «ЦИКЛ (↑)» та «>>> (↓)». Змінювати значення цього
параметра мають право тільки співробітники сервісної служби.
Для того щоб записати в пам’ять налаштування коефіцієнту фільтрації
необхідно натиснути кнопку «<<< ( )», після цього на індикатор виводиться
повідомлення наведене на рис. 31.
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Рисунок - 31

Якщо у цьому пункті меню за допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)» або «>>> (↓)»
встановити значення параметра «0» і натиснути на декілька секунд кнопку «<<<
( )», то відбудеться збереження поточних параметрів установки (які були
встановлені користувачем).
Якщо у цьому пункті меню за допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)» або «>>> (↓)»
встановити значення параметра «1» і натиснути на декілька секунд кнопку «<<<
( )», то відбудеться повернення усіх налаштувань до їх значень за замовчуванням
36

(до таких їх значень, які встановлюються при виготовленні БУДС-03). Значення
налаштувань за замовчуванням наведено в таблиці 5.
Таблиця 5 - Значення параметрів БУДС-03 за замовчуванням
Параметр

Значення

Мова
Р1 - Поточний час
Р2 - Чутливість
Р3 - Кількість проходів
Р4 - Відступ
Р5 - Режим роботи
Р6 - Коефіцієнт фільтрації
Скидання параметрів

1 - ua
Зберігається поточне значення
110 %
1
20 см
0 - Ручний
10
0

Після натискання кнопки «<<< ( )» у цьому пункті меню відбудеться вихід
з режиму установки параметрів, БУДС-03 перейде в стан очікування. На індикаторі
буде відображено інформацію у відповідності з рис. 13.
Переривання режиму установки параметрів не передбачено. Для того,
щоб вийти з режиму установки, необхідно пройти до кінця усі пункти меню
цього режиму (послідовно натискаючи кнопку «<<< ( )» до виходу з режиму).
7.4. Програмування добового розкладу.
Якщо БУДС-03 знаходиться в автоматичному режимі (див. п. 7.3, параметр
Р5), то автоматичне гноєприбирання здійснюється у відповідності з добовим
розкладом. Для того, щоб увійти в режим програмування добового розкладу роботи
дельта-скрепера в автоматичному режимі необхідно натиснути кнопку «СТОП
( )» і утримувати її натиснутою протягом 5-8 секунд. Після цього, на
рідкокристалічний індикатор буде виведена інформація, наведена на рис. 23. Далі,
для того щоб перейти до програмування добового розкладу роботи в
автоматичному режимі, необхідно натиснути кнопку «>>> (↓)».
У БУДС-03 передбачена можливість програмування до 12 моментів
автоматичного запуску циклу гноєприбирання в автоматичному режимі. Кожний
момент має свій порядковий номер від 01 до 12.
Встановлення часу моменту запуску циклу гноєприбирання здійснюється за
допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)» - збільшення, та «>>> (↓)» - зменшення.
Після переходу до програмування моментів запуску добового розкладу, на
індикаторі з’явиться меню програмування моменту з номером 01 (рис. 32, а). Якщо
після встановлення (за допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)» - збільшення, та «>>> (↓)» зменшення) необхідного часу запуску циклу гноєприбирання натиснути кнопку
«<<< ( )», дані про момент з номером 01 будуть збережені і відбудеться перехід
до меню програмування моменту з номером 02 (рис. 32, б) і. т. д. Подальше
натискання кнопки «<<< ( )» призведе до збереження даних про момент 02 і
відбудеться перехід до програмування моменту з номером 03. Аналогічно
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відбувається послідовний перехід до програмування інших моментів, до моменту з
номером 12 (рис. 32, в).
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Рисунок - 32

Час моментів запуску може бути встановлений довільно, тобто не треба, щоб
значення часу збільшувалося разом з номером моменту часу.
Будь який момент запуску дельта-скрепера можна дезактивувати шляхом
натискання кнопки «СТОП ( )» під час програмування. У цьому випадку у цей
момент часу цикл гноєприбирання виконуватись не буде. При деактивації певного
моменту при програмуванні, на індикаторі, замість часу будуть відображені
горизонтальні риски (рис. 33). Для того, щоб цей момент знову активувати, треба
знову натиснути кнопку «СТОП ( )».
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Після встановлення часу моменту з номером 12, натискання кнопки «<<<
( )» призведе до збереження даних про момент 12 і відбудеться перехід до пункта
меню встановлення розкладу за замовчуванням (рис. 34).
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Рисунок - 34

Цей параметр може приймати два значення - «0» або «1». Встановлення
цього параметра здійснюється за допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)» - збільшення, та
«>>> (↓)» - зменшення.
Якщо встановити значення цього параметра рівним «0», то будуть збережені
поточні налаштування розкладу роботи, і БУДС-03 перейде в режим очікування.
Якщо встановити значення цього параметра рівним «1», то налаштування розкладу
гноєприбирання будуть встановлені у відповідності з табл. 6.
Таблиця 6 - Налаштування розкладу гноєприбирання за замовчуванням
Параметр

Значення

Час прибирання 01
Час прибирання 02
Час прибирання 03
Час прибирання 04
Час прибирання 05
Час прибирання 06
Час прибирання 07
Час прибирання 08
Час прибирання 09
Час прибирання 10
Час прибирання 11
Час прибирання 12
Початкові налаштування

00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
0

7.5. Тестування працездатності БУДС-03
Режим тестування призначений в першу чергу для перевірки працездатності
БУДС-03 в процесі його виготовлення, але в особливих випадках його можна
проводити безпосередньо на об’єкті. Для того, щоб увійти в режим тестування,
необхідно спочатку натиснути кнопку «СТОП (
)», потім не відпускаючи
кнопку «СТОП (
)» натиснути кнопку «ЦИКЛ (↑)», після цього спочатку
відпустити кнопку «СТОП (
)» а потім кнопку «ЦИКЛ (↑)».
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Далі відбудеться тест рідкокристалічного індикатора, на нього буде виведено
зображення у відповідності з рис. 35.

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █
Рисунок - 35

Далі скребок протягом короткого часового інтервалу почне рухатись вправо,
на індикатор буде виведено зображення у відповідності з рис. 36.

> > > > > > > > >

> > > > > > >

Рисунок - 36

Після цього протягом короткого часового інтервалу, скребок почне рухатись
вліво, на індикатор буде виведено зображення у відповідності з рис. 37.
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Рисунок - 37

Після тестування індикатора та управління напрямком руху скребка на
індикатор буде виведена інформація у відповідності з рис. 38.
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У цьому режимі відбувається тестування складових елементів БУДС-03. У
верхньому лівому куті виводиться значення поточного часу, яке зчитується з
мікросхеми годинника реального часу (на рис. 38, у якості прикладу, «08:42»). У
середній частині верхньої строки виводиться значення вихідної напруги
низькотемпературної батареї, яка використовується для живлення мікросхеми
годинника реального часу (на рис. 38, у якості прикладу, «3.4V»). В правому
верхньому куті виводиться значення поточної температури навколишнього
середовища для тестування вимірювального каналу температури (на рис. 38, у
якості прикладу, «24оС»). При спрацьовуванні сенсора кінцевого положення
скребка (коли у зоні чутливості сенсора немає металу), у лівому нижньому куті
індикатора виводиться літера «А». При спрацьовуванні сенсора кількості обертів
електродвигуна (коли у зоні чутливості сенсора є метал), у середині нижньої
строки індикатора виводиться літера «R». Також у середній частині нижньої строки
індикатора виводиться значення постійної напруги на виході сенсора фазного
струму електродвигуна (на рис. 38, у якості прикладу, «0.8V»). У правому
нижньому куті індикатора (на рис. 38, у якості прикладу, «16») виводиться
кількість підрахованих під час тестування вихідних імпульсів сенсора кількості
обертів електродвигуна. Це необхідно для перевірки функції зберігання даних про
поточну координату скребка у випадку зникнення напруги живлення.
Для виходу з режиму тестування необхідно натиснути «СТОП (
)». Після
цього буде здійснено вихід з режиму тестування і БУДС-03 перейде в стан
очікування. На індикаторі буде відображено інформацію у відповідності з рис. 13.
7.6. Управління БУДС-03 за допомогою клавіатури
7.5.1. Якщо БУДС-03 не калібрований, то на його лицевій панелі буде
світитися світлодіод «Увага» (рис. 9), а на рідкокристалічний індикатор буде
виведена інформація, наведена на рис. 12 (у лівому нижньому куті індикатора буде
напис «Не калібр.»). У такому стані можливе управління гноєприбиральною
системою за допомогою кнопок «<<< ( )», «>>> (↓)» та «СТОП ( )», кнопка
«ЦИКЛ (↑)» при відсутності калібровки не функціонує.
При натисканні кнопки «<<< ( )» скребок буде рухатись вліво, при
натисканні кнопки «>>> (↓)» скребок буде рухатись вправо, при натисканні кнопки
«СТОП (
)» скребок зупиниться.
Це дає можливість провести необхідні підготовчі дії перед калібруванням, не
калібрований БУДС-03 використовувати не можна. При відсутності калібровки
можлива будь-яка координата положення скребка.
7.5.2. Незалежно від режиму роботи БУДС-03 (ручний або автоматичний),
якщо він калібрований, можливе управління гноєприбиральною системою за
допомогою кнопок «ЦИКЛ (↑)», «<<< ( )», «>>> (↓)» та «СТОП (
)»:
- при натисканні кнопки «ЦИКЛ (↑)» виконується один повний цикл
гноєприбирання (скребок рухається до кінцевої точки, після цього повертається в
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початкову точку, кількість таких проходів за один цикл гноєприбирання
здійснюється у відповідності з налаштуванням параметра «Кількість проходів»);
- при натисканні кнопки «<<< ( )» скребок рухається вліво;
- при натисканні кнопки «>>> (↓)» скребок рухається вправо;
- при натисканні кнопки «СТОП (
)» скребок зупиняється.
Координата скребка автоматично контролюється, рух здійснюється між
початковою та кінцевою точками. За досягненням початкової або кінцевої точки
рух скребка автоматично припиниться.
7.5.3. У автоматичному режимі роботи БУДС-03 здійснює автоматичне
виконання циклу гноєприбирання у запрограмовані моменти часу.
7.5.4. Під час виконання циклу гноєприбирання, якщо скребок рухається
вліво, на індикатор виводиться інформація у відповідності з прикладом на рис. 39.
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Рисунок - 39

У лівому верхньому куті рідкокристалічного виводиться результат
вимірювання фазного струму електродвигуна, у середній частині верхньої строки
рідкокристалічного індикатора виводиться поточна координата положення скребка
відносно початкової граничної точки у сантиметрах, у правому верхньому куті
рідкокристалічного індикатора виводиться символ «<<<», який свідчить про рух
скребка вліво.
Під час виконання циклу гноєприбирання, якщо скребок рухається вправо, на
індикатор виводиться інформація у відповідності з прикладом на рис. 40.
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Рисунок - 40

У правому верхньому куті рідкокристалічного індикатора виводиться символ
«>>>», який свідчить про рух скребка вправо.
Після закінчення циклу гноєприбирання і повернення скребка в початкову
точку скребок зупиняється, на рідкокристалічному індикаторі протягом декількох
секунд буде відображене повідомлення (рис. 41).
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Рисунок - 41

Після цього на рідкокристалічний індикатор виводиться інформація,
наведена на рис. 42.
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Рисунок - 42

7.7. Подолання перешкод на шляху скребка
Під час проведення циклу гноєприбирання можуть виникнути різноманітні
перешкоди (наприклад, тварина лежить на шляху скребка). У БУДС-03 реалізовано
спеціальний алгоритм подолання подібних перешкод. Протягом
руху
скребка
безперервно здійснюється контроль середнього значення фазного струму
електродвигуна. У випадку швидкого зростання абсолютного значення цього
струму та значення його першої похідної (у відповідності з певними критеріями),
робиться висновок про наявність перешкоди.
При виявленні перешкоди на шляху скребка під час виконання циклу
гноєприбирання скребок зупиняється. Після цього скребок починає автоматично
відводитися на 50 см у протилежному напрямку, на рідкокристалічний індикатор
виводиться інформація у відповідності з рис. 43.
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Рисунок - 43

У лівому верхньому куті рідкокристалічного виводиться результат
вимірювання фазного струму електродвигуна при виявленні перешкоди, у середній
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частині верхньої строки рідкокристалічного індикатора виводиться поточна
координата положення скребка відносно початкової граничної точки у
сантиметрах, у правому верхньому куті рідкокристалічного індикатора виводиться
символ «<<<» або «>>>», який відображає напрямок руху скребка. На початку
нижньої строки індикатора виводиться повідомлення про номер спроби подолання
перешкоди (у даному випадку «Перешкода1»), у нижньому лівому куті індикатора
виводиться інформація про координату виявленої перешкоди відносно початкової
граничної точки (у даному випадку «00227»).
Якщо з першої спроби не вдалося подолати перешкоду, робиться друга
спроба подолання перешкоди, на індикатор виводиться інформація у відповідності
з рис. 44.
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Рисунок - 44

Якщо друга спроба подолання перешкоди виявилася невдалою, робиться
третя спроба подолання перешкоди, на індикатор виводиться інформація у
відповідності з рис. 45.
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Рисунок - 45

Якщо третя спроба подолання перешкоди виявилася невдалою, скребок
зупиняється і на індикатор виводиться аварійне повідомлення (рис. 46), світлодіод
«УВАГА» на лицевій панелі БУДС-03 починає світитися.
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Після цього необхідно усунути перешкоду вручну, натиснути кнопку «СТОП
(
)» для скидання аварійного повідомлення, натиснути кнопку «ЦИКЛ (↑)» для
закінчення циклу гноєприбирання.
При виникненні такої аварійної ситуації БУДС-03 буде автоматично
переведений в ручний режим. Це необхідно для того, щоб запобігти
травматизму персоналу або тварин під час проведення ремонтних робіт.
Таким чином, після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у
випадку необхідності потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим
(якщо він був у цьому режимі до виникнення аварійної ситуації).
Якщо протягом однієї з спроб перешкоду вдалось подолати, цикл
гноєприбирання продовжується до закінчення.
Зоною однієї перешкоди вважається зона в околиці 50 см від координати
виявленої перешкоди. Якщо перешкоду вдалося подолати, то при досягненні
скребком координати, що на 50 см перевищую координату перешкоди,
повідомлення про номер спроби та координату перешкоди у нижній строчці
індикатора зникають.
УВАГА ! ! ! МОДИФІКАЦІЯ БУДС-03-А (ЯКЩО ГНОЄПРИБИРАЛЬНА
СИСТЕМА
ОБЛАДНАНА
ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
НОМІНАЛЬНОЮ
ПОТУЖНІСТЮ 2 кВт ТА ВИЩЕ) НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОДОЛАННЯ
ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ СКРЕБКА ! ! !
7.8. Подолання перешкод біля початкової та кінцевої точки положення
скребка
Внаслідок розтягування ланцюга в процесі експлуатації, або намерзання
гною, можливе виникнення перешкоди у безпосередній близькості від початкової
або кінцевої точок. Якщо виникла перешкода на відстані не більше 50 см від
початкової або кінцевої точки, автоматичне подолання перешкоди здійснюватись
не буде. У цьому випадку скребок зупиняється і на індикатор виводиться аварійне
повідомлення (рис. 47), світлодіод «УВАГА» на лицевій панелі БУДС-03 починає
світитися.
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Рисунок - 47

Після цього необхідно усунути перешкоду вручну, натиснути кнопку «СТОП
(
)» для скидання аварійного повідомлення, натиснути кнопку «ЦИКЛ (↑)» для
закінчення циклу гноєприбирання.
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При виникненні такої аварійної ситуації БУДС-03 буде автоматично
переведений в ручний режим. Це необхідно для того, щоб запобігти
травматизму персоналу або тварин під час проведення ремонтних робіт.
Таким чином, після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у
випадку необхідності потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим
(якщо він був у цьому режимі до виникнення аварійної ситуації).
У випадку виникнення вищевказаної перешкоди внаслідок намерзання
гною рекомендується перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим (див. п.
4.1), почистити канали скребків використовуючи органи управління БУЕДС03-А(Б) або вручну, після цього перевести БУЕДС-03-А(Б) в автоматичний
режим і провести повторну калібровку.
У
випадку
виникнення
вищевказаної
перешкоди
внаслідок
розтягування ланцюга в процесі експлуатації необхідно провести повторну
калібровку.
УВАГА ! ! ! МОДИФІКАЦІЯ БУДС-03-А (ЯКЩО ГНОЄПРИБИРАЛЬНА
СИСТЕМА
ОБЛАДНАНА
ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ
НОМІНАЛЬНОЮ
ПОТУЖНІСТЮ 2 кВт ТА ВИЩЕ) НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОДОЛАННЯ
ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ СКРЕБКА ! ! !
7.9. Відмова сенсора кількості обертів або заклинювання ротора
електродвигуна
В процесі експлуатації гноєприбиральної системи можливе виникнення
певних аварійних ситуацій. Для БУДС-03 та БУЕДС-03-А(Б) передбачено багато
ступенів захисту від таких ситуацій для запобігання травмування тварин та
обслуговуючого персоналу ферми.
У випадку виходу з ладу сенсора кількості обертів електродвигуна (ознакою
цієї події є відсутність на виході сенсора імпульсів протягом 2 секунд під час руху
скребка), відбудеться аварійна зупинка скребка та на рідкокристалічний індикатор
буде виведене повідомлення у відповідності з рис. 48, світлодіод «УВАГА» на
лицевій панелі БУДС-03 починає світитися.
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Рисунок - 48

Таке саме повідомлення буде виведено на індикатор у випадку заклинювання
ротора електродвигуна.
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У цьому випадку необхідно усунути причину аварійної ситуації, натиснути
кнопку «СТОП (
)» для скидання аварійного повідомлення, натиснути кнопку
«ЦИКЛ (↑)» для закінчення циклу гноєприбирання.
При виникненні такої аварійної ситуації БУДС-03 буде автоматично
переведений в ручний режим. Це необхідно для того, щоб запобігти
травматизму персоналу або тварин під час проведення ремонтних робіт.
Таким чином, після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у
випадку необхідності потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим
(якщо він був у цьому режимі до виникнення аварійної ситуації).

7.10. Спрацьовування сенсора кінцевого положення
В процесі експлуатації гноєприбиральної системи відбувається розтягування
ланцюга. Це може призвести до того, що скребок наблизиться до початкової або
кінцевої граничної точки ближче ніж на величину відступу. У цьому випадку
можливе спрацьовування сенсора кінцевого положення при використанні БУЕДС03-А. Якщо виникне така аварійна ситуація, та на рідкокристалічний індикатор
буде виведене повідомлення у відповідності з рис. 49, світлодіод «УВАГА» на
лицевій панелі БУДС-03 починає світитися. У цьому випадку необхідно перевести
БУЕДС-03-А в аварійний режим (див. п. 4.1) та вручну відвести скребок до такого
положення, щоб сенсор кінцевого положення не спрацьовував.
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Рисунок - 49

Після цього необхідно натиснути кнопку «СТОП (
)» для скидання
аварійного повідомлення, знову перевести БУЕДС-03-А в автоматичний режим і
провести повторну калібровку.
При виникненні такої аварійної ситуації БУДС-03 буде автоматично
переведений в ручний режим. Це необхідно для того, щоб запобігти
травматизму персоналу або тварин під час проведення ремонтних робіт.
Таким чином, після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у
випадку необхідності потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим
(якщо він був у цьому режимі до виникнення аварійної ситуації).
7.11. Антипримерзальні рухи ланцюга
Пристрій БУДС-03 обладнаний зовнішнім сенсором температури
навколишнього середовища, який необхідний для запобігання примерзання
ланцюга системи шляхом виконання профілактичних рухів скребка дельта47

скрепера, діапазон вимірюваної температури від -40oC до + 60oC. При зниженні
температури виконуються автоматичні антипримерзальні рухи вліво та вправо на
відстань 50 см відносно положення скребка. У нижній строчці індикатора у цей час
виводиться повідомлення «Профілактика» (рис. 50)
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Рисунок - 50

Якщо температура навколишнього середовища знаходиться в межах від 0o C до -5o
C, антипримерзальні рухи виконуються кожні 30 хвилин. Якщо температура
навколишнього середовища знаходиться в межах від -5o C до -10o C,
антипримерзальні рухи виконуються кожні 15 хвилин. Якщо температура
навколишнього середовища менша ніж -10o C, антипримерзальні рухи виконуються
кожні 5 хвилин.
БУДС-03 здійснює автоматичну діагностику стану сенсора температури. У
випадку відмови сенсора на індикатор замість значення температури виводяться
дві горизонтальні риски (рис. 51).
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Рисунок - 51

У випадку непрацездатності сенсора температури навколишнього
середовища профілактичні антипримерзальні рухи ланцюга дельта-скрепера
виконуватись не будуть.
7.12. Збереження даних при зникненні напруги живлення
Усі налаштування службових параметрів БУДС-03 зберігаються у
енергонезалежній пам’яті, запис даних в пам’ять здійснюється під час переходу до
програмування наступного параметра в меню «Установка» (див. п. 7.3).
Координати початкової та кінцевої точки положення скребка, які
визначаються в результаті процедури калібрування, також зберігаються у
енергонезалежній пам’яті, запис цих даних здійснюється після проведення
процедури калібровки.
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Мікросхема годинника реального часу живиться від
окремої
низькотемпературної батареї, яка не пов’язана з мережевою напругою. Відповідно,
зникнення мережевої напруги не впливає на будь-які параметри годинника.
Протягом часу руху скребка БУДС-03 постійно відслідковує його поточну
координату та наявність мережевої напруги живлення. В момент зникнення
мережевої напруги живлення поточна координата скребка записується у
енергонезалежну пам’ять. Після відновлення мережевої напруги БУДС-03 буде
знаходитись в зупиненому стані. На індикатор буде виведена інформація у
відповідності з рис. 52.
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У середній частині верхньої строки індикатора відображається поточна
координата положення скребка (у даному прикладі «03826), режим роботи (ручний
або автоматичний) також відновлюється.
Якщо БУДС-03 знаходиться у автоматичному режимі, то в наступний після
відновлення живлення момент запуску, скребок спочатку повернеться в початкову
точку, а після цього буде виконаний повний цикл гноєприбирання у відповідності з
установками.
Якщо БУДС-03 знаходиться у автоматичному або ручному режимі, то після
відновлення напруги живлення і натискання кнопки «ЦИКЛ (↑)» скребок спочатку
повернеться в початкову точку, а після цього буде виконаний повний цикл
гноєприбирання у відповідності з установками.
Таким чином, при зникненні напруги живлення усі службові дані
зберігаються. Після відновлення енергопостачання БУДС-03 є повністю
працездатним і не потребує жодних додаткових налаштувань.
7.13. Контроль стану низькотемпературної батареї
Для живлення годинника реального часу у БУДС-03 використовується
батарея, яка має вихідну напругу 3.6 В, ємність 1 А/год, діапазон робочих
температур від -55 оС до +85оС. Контроль напруги батареї можна провести під час
процедури тестування БУДС-03 (див. п. 7.4). Строк функціонування батареї
складає не менше 12 років, годинник реального часу буде працювати навіть якщо
напруга батареї знизиться до 1.5 В. При зниженні вихідної напруги батареї нижче
допустимого рівню буде виведено повідомлення у відповідності з рис. 53.
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При появі такого повідомлення батарею треба замінити протягом двох
тижнів. Якщо цього не зробити, може бути збій у роботі годинника реального часу
і автоматичний режим роботи БУДС-03 функціонувати не буде.
Заміну батареї може виконувати тільки представник сервісної компанії.
7.14. Повідомлення про аварійні ситуації та способи їх усунення
Під час функціонування БУДС-03 та БУЕДС-03-А(Б) може виникнути
чотири типи аварійних ситуацій, які ідентифікуються за допомогою внутрішніх
засобів. При виникненні аварійної ситуації функціонування БУДС-03 та БУЕДС03-А(Б) припиняється, на рідкокристалічний індикатор виводиться повідомлення, в
якому вказується код аварії (див. рис 46 - 49). У табл. 7 наведено коди і типи
аварійних ситуацій та рекомендації щодо їх усунення.
Таблиця 7 - Аварійні ситуації та рекомендації щодо їх усунення
Код
аварії

Тип аварійної
ситуації

Можлива причина

Рекомендації щодо усунення

1

Спрацьовування
сенсора кінцевого
положення скребка (тільки при
використанні
БУЕДС-03-А)

- розтягування
ланцюга в процесі
експлуатації;
- «зависання» та
автоматичний
перезапуск БУДС03 під час циклу
гноєприбирання.

Перевести БУЕДС-03-А в аварійний режим
(див. п. 4.1) та відвести скребок, використовуючи органи управління БУЕДС-03-А до такого
положення, щоб сенсор кінцевого положення
не спрацьовував. Після цього необхідно
натиснути кнопку «СТОП (
)» на БУДС-03
для скидання аварійного повідомлення, знову
перевести БУЕДС-03-А в автоматичний режим
і провести повторну калібровку БУДС-03.
Встановити сенсор кінцевого положення
скребка в правильне положення.

- сенсор кінцевого
положення скребка знаходиться в
неправильному
положенні.
- несправність
сенсора кінцевого
по-ложення
скребка або/і
пристрою ЗАВ-02.
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Замінити сенсор кінцевого положення скребка
або/і пристрій ЗАВ-02.

Відсутній сигнал з
виходу
сенсора
кількості обертів
електродвигуна

2

- сенсор кількості
обертів електродвигуна
знаходиться в неправильному положенні.

Перевірити працездатнісь сенсора шляхом
наближення металу до його робочої зони
(повинен світитися світлодіод сенсора). Якщо
він працездатний, то встановити сенсор
кількості обертів електродвигуна в правильне
положення.

- несправність сенсора
кількості
обертів електродвигуна;

Перевірити працездатнісь сенсора шляхом
наближення металу до його робочої зони
(повинен світитися світлодіод сенсора) та
цілісність з’єднувального кабеля. Якщо сенсор
непрацездатний, то замінити його.
Перевірити можливі причини заклинювання
ротора і усунути їх.

- заклинювання
ротора електродвигуна.
-спрацювало
теплове реле

Вимкнути живлення, усунути причину спрацьовування теплового реле, встановити теплове
реле в робоче положення та продовжити роботу

Продовження таблиці 7 - Аварійні ситуації та рекомендації щодо їх усунення
Код
аварії

Тип аварійної
ситуації

Можлива причина

Рекомендації щодо усунення

3

Неподолана
перешкода на
шляху скребка

- на шляху скребка Усунути перешкоду, натиснути кнопку «СТОП
під час його руху
(
)» на БУДС-03 для скидання аварійного
знаходилася тваповідомлення, продовжити роботу
рина або інша перешкода

4

Перешкода у
безпосередній
близькості до
початкової або
кінцевої точки

- розтягування
ланцюга в процесі
експлуатації;
- «зависання» та
автоматичний
перезапуск БУДС03 під час циклу
гноєприбирання.
- намерзання
гною.

Перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим
(див. п. 4.1) та відвести скребок, використовуючи органи управління БУЕДС-03-А(Б) від
зони близької до початкової або кінцевої точки.
Після цього необхідно натиснути кнопку
«СТОП (
)» на БУДС-03 для скидання
аварійного повідомлення, знову перевести
БУЕДС-03-А(Б) в автоматичний режим і
провести повторну калібровку БУДС-03.
Перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим
(див. п. 4.1), почистити канали скребків
використовуючи органи управління БУЕДС-03А(Б) або вручну, після цього перевести БУЕДС03-А(Б) в автоматичний режим і провести
повторну калібровку.

При виникненні аварійної ситуації БУДС-03 буде автоматично переведений в
ручний режим. Це необхідно для того, щоб запобігти травматизму персоналу або
тварин під час проведення ремонтних робіт.

51

Після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у випадку
необхідності потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим (якщо він
був у цьому режимі до виникнення аварійної ситуації).
При неможливості оперативно усунути несправність, яка унеможливлює
функціонування БУДС-03 (наприклад, немає резервного сенсора кількості обертів
електродвигуна при виході його з ладу), необхідно перевести БУЕДС-03-А(Б) в
аварійний режим (див. розділ 4) і працювати у такому режимі до усунення
несправності.
7.15. Періодичний контроль стану БУДС-03 та БУЕДС-03-А(Б)
Періодичний контроль технічного стану блока управління дельта-скрепером
БУДС-03 та блока управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)
проводиться не рідше одного разу на місяць. Під час проведення технічного
контролю здійснюється очищення пристроїв від пилу та бруду, перевіряється
надійність контактних з’єднань дротів в корпусі пристроїв, перевіряється
забезпечення герметичності введення кабелів в корпус пристроїв.
7.16. Можливі несправності та методи їх усунення
У табл. 7 наведено перелік можливих несправностей БУДС-03 та БУЕДС-03А(Б) та рекомендації щодо їх усунення.
Таблиця 7 - Можливі несправності БУДС-03 та БУЕДС-03-А(Б)
та рекомендації щодо їх усунення
№
1

2

Ознаки несправності

Несправність

Не працює підсвічу- Перегорів запобіжник
вання та не виводиться або спрацював автомат
інформація на рідкокрис- захисту
талічний
індикатор
БУДС-03,
індикаторна
лампа «380 В» на
БУЕДС-03-А(Б)
світиться.

Рекомендації щодо усунення

Відключити напругу живлення,
відкрити корпус БУДС-03 і
замінити запобіжник, або усунути
причину короткого замикання і
включити
автомат
всередині
корпусу БУЕДС-03-А(Б). Після
цього увімкнути живлення і
продовжити роботу. Якщо заміна
запобіжника не призвела до
відновлення
працездатності
пристрою, то необхідно перевести
БУЕДС-03-А(Б)
в
аварійний
режим, а БУДС-03 демонтувати і
відправити в ремонт.
Не працює підсвічу- Спрацював
автомат Відключити напругу живлення,
вання та не виводиться захисту або зникла після чого усунути причину
інформація на рідкокрис- мережева
напруга перевищення допустимого струму
талічний
індикатор живлення
або причину зникнення напруги
БУДС-03,
індикаторна
живлення. Після усунення причин
лампа «380 В» на
включити пристрої та продовжити
БУЕДС-03-А(Б)
не
роботу.
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3

4

світиться.
БУДС-03 не функціонує Відбувся збій у роботі
(на индикаторі різні процесора БУДС-03
символи, не реагує на
натискання кнопок та
інш.

Вимкнути на декілька хвилин
напругу живлення, після цього
увімкнути пристрої. Після цього
необхідно провести повторну
калібровку
і
продовжувати
роботу. Якщо виконання цих
заходів не привело до відновлення
працездатності
пристрою,
то
необхідності перевести БУЕДС03-А(Б) в аварійний режим, а
БУДС-03
демонтувати
і
відправити в ремонт.
теплове Вимкнути живлення, усунути
причину спрацьовування теплового реле, встановити теплове
реле в робоче положення та
продовжити роботу

Пристрої не працюють, Спрацювало
індикаторна лампа «Ава- реле
рія» на БУЕДС-03-А(Б)
світиться, на індикаторі
БУДС-03 відображається
код аварії 2.

8. ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДС-03 У КОМПЛЕКСІ З ЧАСТОТНИМ
ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ (СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ)
У випадку використання планетарного редуктора у привідній станції дельтаскрепера необхідно забезпечувати плавний пуск та плавну зупинку
електродвигуна. З цією метою шафа управління електродвигуном дельта-скрепера,
за спеціальним замовленням, реалізується на основі частотного перетворювача.
При використанні частотного перетворювача, за допомогою відповідних
інтегрованих засобів, забезпечується:
- плавний пуск електродвигуна дельта-скрепера;
- плавна зупинка електродвигуна дельта-скрепера;
- вимірювання струму споживання електродвигуна дельта-скрепера;
- управління кутовою швидкістю електродвигуна дельта-скрепера;
- захист від перевищення навантаження на валу;
- певна економія електроенергії за рахунок компенсації реактивної
потужності;
- автоматична зупинка електродвигуна у випадку виникнення аварійної
ситуації;
- відсутність механічних резонансів у системі;
- індикація параметрів роботи електродвигуна.
Схема електрична принципова шафи управління електродвигуном дельтаскрепера на основі частотного перетворювача та схема її з’єднання з БУДС-03
наведені на рис. 54, а зовнішній вигляд шафи – на рис. 55.
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Рисунок 54 – Схема електрична принципова шафи управління електродвигуном дельта-скрепера
на основі частотного перетворювача та схема її з’єднання з БУДС-03
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Рисунок 55 – Зовнішній вигляд шафи управління електродвигуном
дельта-скрепера на основі частотного перетворювача

Шафа управління електродвигуном дельта-скрепера на основі частотного
перетворювача має наступні технічні характеристики:
- живлення шафи здійснюється трифазною напругою 380 В ± 10% 50 Гц;
- шафа забезпечує індикацію наявності мережевої напруги;
- шафа забезпечує індикацію аварійного вимкнення електричного двигуна
дельта-скрепера, якщо вона виникає;
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- шафа забезпечує ручний перезапуск системи гноєприбирання у випадку її
аварійного вимкнення;
- шафа забезпечує можливість ручного управління електричним двигуном
дельта-скрепера у випадку відмови БУДС-03;
- шафа забезпечує автоматичне управління електричним двигуном дельтаскрепера при використанні БУДС-03 у відповідності з сигналами управління, які
надходять від БУДС-03;
- шафа забезпечує формування сигналу постійної напруги у діапазоні 0-10 В,
значення якої прямо пропорційне струму споживання електродвигуна;
- шафа забезпечує різноманітні захисти електричного двигуна за допомогою
частотного перетворювача;
- у шафі реалізоване ручне перемикання між автоматичним та ручним
режимом управління електричним двигуном дельта-скрепера;
- ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP67.
Пристрій виготовлений в металевому корпусі, в якому розташований
частотний перетворювач, вимикач трифазної напруги, автоматичний вимикач,
перемикач «РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ / АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ», сигнальні
лампи та кнопки управління, клемники для з’єднання елементів шафи з
електричним двигуном, БУДС-03 та під’єднання до мережі живлення. В нижній
частині корпусу передбачено кабельні сальники для з’єднувальних дротів.
На лицевій панелі шафи розташовані наступні сигнальні лампи:
- «Мережа»;
- «Аварія».
На лицевій панелі шафи розташовані наступні кнопки управління :
- «Назад <<<» (з фіксаціеєю)
- «Уперед >>>» (з фіксаціеєю)
- «Скидання аварії» (без фіксації)
На боковій панелі шафи розташований трифазний вимикач напруги
живлення.
Увімкнення шафи управління здійснюється за допомогою трифазного
вимикача на боковій панелі шафи. Після цього повинна засвітитись сигнальна
лампа «Мережа» та увімкнутися вентилятор перетворювача частоти. Перемикач
«РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ / АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ» повинен бути
встановленим в положенні «АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ». У цьому положенні
шафа не реагує на натискання кнопок «Назад <<» та «Вперед >>» на лицевій
панелі.
Перемикач «РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ / АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ»
встановлюється в положення «РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ» тільки у випадку
несправності БУДС-03. У такому випадку управління електродвигуном дельтаскрепера здійснюється за допомогою кнопок «Назад <<<» та «Уперед >>>», які
розташовані на лицевій панелі шафи.
УВАГА!!! Прибирання гною у ручному режимі можна проводити
виключно під наглядом персоналу ферми.
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Перед запуском шафи в експлуатацію необхідно провести настроювання
перетворювача частоти у відповідності з його інструкцією по експлуатації.
Рекомендовані налаштування перетворювача частоти наступні :
- на дисплей частотного перетворювача виводиться значення частоти напруги
живлення електродвигуна;
- час розгону електродвигуна - 3 с;
- час зупинки електродвигуна - 0.5 с;
- вихідний сигнал 0-10 В відповідає струму споживання електродвигуна;
- діапазон вихідного аналогового сигналу - 0 - 10 В;
- коефіцієнт перевантаження перетворювача - 150%;
- коефіцієнт перевантаження електродвигуна - 70;
- управління двигуном здійснювати за допомогою входів перетворювача
«Назад <<<» та «Уперед >>>», активний стан входу - контакт замкнутий.
У випадку виникнення аварійної ситуації, яка відпрацьовується частотним
перетворювачем, відбудеться автоматична зупинка електричного двигуна та
засвітиться лампа «Аварія» на лицевій панелі шафи. У цьому випадку необхідно
усунути причину аварії і натиснути кнопку «Скидання аварії». Після цього
можливе продовження роботи.
УВАГА !!! МОНТАЖ ШАФИ ДО
ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧУ ПРОКЛАДКУ.

СТІНИ

ЗДІЙСНЮВАТИ

ЧЕРЕЗ

9. РЕЖИМ «ЖОРСТКЕ ПРИБИРАННЯ» (СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ)
За спеціальним замовленням БУДС-03 виготовляється з функцією
«Жорстке прибирання».
Можлива ситуація, що при накопиченні дуже великої кількості гною, або при
намерзанні гною при дуже низький температурі, навантаження на електродвигун
пристроєм БУДС-03 буде сприйматись як перешкода, яку треба подолати.
Відповідно, при таких умовах, пристрій буде робити спроби подолати перешкоду.
У цьому випадку, існує ймовірність, що цикл прибирання неможливо буде
закінчити, тому як є ризик неподолання такої перешкоди.
При відсутності функції «Жорстке прибирання», у випадку неподолання
перешкоди, на індикатор буде виведено повідомлення про відповідну аварію, після
чого необхідно вручну розчистити накопичення гною і перезапустити цикл
прибирання.
Після активації функції «Жорстке прибирання» дезактивується контроль
струму споживання електродвигуна дельта-скрепера під час циклу прибирання.
Відповідно, функція подолання перешкод на шляху скребка дезактивується. У
режимі «Жорстке прибирання» забезпечується примусове очищення корівника з
максимально допустимим навантаженням на електродвигун дельта-скрепера. Але
протягом активації функції «Жорстке прибирання» залишається контроль
вихідного сигналу сенсора обертів електродвигуна (якщо ротор електродвигуна
заклиниться, то спрацює відповідний захист), та контроль сенсора кінцевого
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положення скребка (у випадку використання дельта-скрепера виробництва
«Ковельсільмаш»). Також захист електродвигуна у випадку значного
перевантаження забезпечується за допомогою теплового релє.
У випадку використання частотного перетворювача для управління
електродвигуном дельта-скрепера, повний захист електродвигуна у режимі
«Жорстке прибирання» забезпечується налаштуванням інтегрованих в частотний
перетворювач засобами захисту (максимальне перевантаження за струмом,
максимальне перевантаження за крутним моментом і. т. і.).
У пристрої БУДС-03 з функцією «Жорстке прибирання», на боковій панелі з
правої сторони встановлюється додаткова герметична кнопка, яка призначена для
активації цього режиму (рис. 56 ).

Рисунок 56 - Розташування кнопки активації режиму «Жорстке прибирання»

Активація функції «Жорстке прибирання» можлива тільки у режимі
очікування (під час руху скребка активувати цю функцію неможливо, для
оперативної активації треба натиснути кнопку «СТОП (
)», активувати функцію
«Жорстке прибирання» і продовжити роботу), вона здійснюється шляхом
одноразового натискання кнопки активації. Повторне натискання цієї кнопки
призведе до дезактивації функції «Жорстке прибирання».
Після активації функції «Жорстке прибирання» починає світитися світлодіод
«Увага!», а у нижній строчці рідкокристалічного індикатора виводяться три знаки
оклику (рис. 57 ).
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Рисунок 57 - Відображення активації режиму «Жорстке прибирання»
на рідкокристалічному індикаторі БУДС-03

Режим «Жорстке прибирання» може використовуватись як у ручному, так і в
автоматичному режимі роботи БУДС-03. Після активації цієї функції наступний
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цикл прибирання (в ручному або автоматичному режимах) буде виконаний в
режимі «Жорстке прибирання». Режим «Жорстке прибирання» є актуальним тільки
протягом одного циклу прибирання, після завершення циклу режим «Жорстке
прибирання» автоматично дезактивується. Для повторної активації функції
«Жорстке прибирання» необхідно знову одноразово натиснути кнопку активації.
УВАГА!!! Гноєприбирання при активованій функції «Жорстке
прибирання» допускається виключно у присутності персонала ферми.
10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДС-03
8.1. При виникненні аварійної ситуації (у відповідності з п. 3.13), БУДС-03
буде автоматично переведений в ручний режим. Це необхідно для того, щоб
запобігти травматизму персоналу або тварин під час проведення ремонтних робіт.
Після усунення причин виникнення аварійної ситуації, у випадку необхідності
потрібно БУДС-03 знову перевести в автоматичний режим (якщо він був у цьому
режимі до виникнення аварійної ситуації).
8.2. При неможливості оперативно усунути несправність, яка унеможливлює
функціонування БУДС-03, необхідно перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим
(див. розділ 4) і працювати у такому режимі до усунення несправності.
8.3. У роботі будь-якого мікропроцесорного пристрою можливий збій, який
призводить до так званого «зависання».
При критичному «зависанні», коли БУДС-03 не функціонує (на индикаторі
різні символи, не реагує на натискання кнопок та інш.), необхідно вимкнути на
декілька хвилин напругу живлення, після цього увімкнути пристрої. Після цього
необхідно провести повторну калібровку і продовжувати роботу. Якщо виконання
цих заходів не привело до відновлення працездатності пристрою, то необхідності
перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим, а БУДС-03 демонтувати і
відправити в ремонт.
При не критичному «зависанні», БУДС-03 за допомогою спеціальних
вбудованих засобів виявить цю подію і відбудеться автоматичний перезапуск
пристрою. Ознакою того, що відбувся автоматичний перезапуск, може бути те, що
скребок зупинився не в початковій точці, хоча зникнення напруги живлення не
було. У цьому випадку треба перевести БУЕДС-03-А(Б) в аварійний режим (див. п.
4.1) та відвести скребок, використовуючи органи управління БУЕДС-03-А(Б) на
відстань у декілька метрів від початкової точки. Після цього треба знову перевести
БУЕДС-03-А(Б) в автоматичний режим і провести повторну калібровку БУДС-03.
11. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
1. До встановлення та роботи з блоком управління дельта-скрепером БУДС03 та блоком управління електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б)
допускаються особи, що вивчили даний технічний опис, інструкцію з техніки
безпеки при роботі на доїльному обладнанні, пройшли місцевий інструктаж з
безпеки праці та ознайомлені з «Правилами побудови електроустановок»,

58

«Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В» та
«Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».
2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях з
природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при
температурі від –200 до +500 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в
приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів.
3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого типу
при умові захисту від бруду та атмосферних опадів у відповідності з «Правилами
перевезення вантажів».
12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1. Блок управління дельта-скрепером БУДС-03 та блок управління
електродвигуном дельта-скрепера БУЕДС-03-А(Б) розроблені та виготовлені на
підприємстві
«АГРО-ПРОМСЕРВІС»,
м.
Немирів.
Компанія
«АГРОПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт пристрою.
2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при
умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в
експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу.
3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав
споживача і регулюються законодавством України.
4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач має
право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою.
5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в гарантійному
талоні номеру.
6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках:
- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба
самостійного ремонту.
- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу.
- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні).
- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину сторонніх
предметів, речовин, рідин, комах тощо.
- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами,
ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами.
- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів
живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
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