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3 Показана перспективність конструювання та виготовлення мотоблоків з 

електроприводом від тягових двигунів постійного струму, виготовлення яких можливо в 

умовах фермерських господарств. 
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Електродвигуни широко застосовуються в промисловості, на транспорті, в системах 

автоматичного управління тощо. З часом механічна частина електричної машини 

зношується, що негативно впливає на її роботу і веде до додаткових економічних витрат 

[1]. Діагностування пошкоджень є одним з факторів підвищення економічної 

ефективності використання обладнання і дозволяє підтримувати експлуатаційні 

показників електродвигунів у припустимих межах, прогнозувати поточний стан з метою 

раціонального використання ресурсу їх роботи. Серед методів діагностування 

асинхронних електродвигунів виділяється акустичний метод аналізу спектрів струму 

двигуна – він має високу достовірність і точність виявлення пошкоджень електродвигуна. 

Цей метод використовується для виявлення механічних пошкоджень ротора, зносу 

підшипників. Особливо це актуально у разі неможливості доступу до електричної 

машини, наприклад, для заглибних електродвигунів [2]. Кожній категорії несправності 

відповідає певна гармонічна складова струму. У спектрі фазного струму присутні 

гармоніки навколо основної частоти живлення 50 Гц (рисунок 1). Амплітуди і присутність 

бічних смуг залежать від фізичного положення несправних стрижнів ротора, швидкості і 

навантаження. Амплітуди додаткової гармоніки збільшуються в міру збільшення 

навантаження і ступеня серйозності несправності [3]. 
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Рисунок 1 – Спектри вібрації асинхронного двигуна 

 

Розглянута методика акустичної діагностики може бути застосована в пристроях 

захисту електромеханічних систем [4]. 
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Постановка проблеми. Важлива роль у забезпеченні та підтриманні 

життєдіяльності людини належить кисломолочним продуктам. Одним із популярних 

кисломолочних продуктів є йогурт.  

 В наш час використовуються два способи виробництва йогуртів: термостатний і 

резервуарний [1, 3, 4]. Резервуарний спосіб виробництва є більш поширеним в Україні в 

зв’язку з тим, що має ряд переваг [3, 4]. Тому, виникає необхідність в обґрунтуванні 

доцільності використання резервуарного способу виробництва йогуртів. 

Мета. Метою даної роботи є аналіз та обгрунтування технології виробництва 

йогурту резервуарним способом. 
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