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Câu 1 (3 điểm):

Mô tả: Thang máy có tầng trên và tầng dƣới, ở mõi tầng có 1 tủ điện điều
khiển. Trên tủ điều khiển có: nút ấn lên cho thang lên, nút ấn xuống cho thang
xuống, nút dừng, đèn báo thang lên, đèn báo thang xuống. Thang có công tắc hành trình
giới hạn tầng trên (CHT), và công tắc hành trình giới hạn tầng dƣới (CHD).
Tầng trên, tầng dƣới cho thang đi lên hoặc đi xuống đều đƣợc, bởi ngƣời điều khiển.
Vẽ mạch điều khiển và động lực cho thang máy 2 tầng nhƣ hình dƣới. Mạch có sử dụng
các khí cụ bảo vệ cho mạch.

Câu 2: (4 điểm)
Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển máy mài phẳng BPH-20.

 Sơ đồ mạch động lực của máy mài phẳng BPH-20

 Sơ đồ mạch điều khiển của máy mài phẳng BPH-20

Câu 3: ( 3 điểm)

Mô tả: Cho 2 băng tải (BT) chở hành nhƣ sau, Khi ấn ON thì BT1 phải chạy trƣớc,
sau một thời gian T1 thì BT2 mới chạy. Khi ấn OFF thì BT2 dừng trƣớc, sau 1 thời
gian T2 thì BT1 dừng luôn.
Vẽ mạch điều khiển và động lực cho băng tải nhƣ hình dƣới. Mạch có sử dụng các khí cụ
bảo vệ cho mạch.
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Đóng MCCB để cấp điện cho mạch động lực và mạch điều khiển.
Nhấn nút ON1(35) cuộn dây công tắc tơ K1có điện, tiếp điểm K1
ở mạch động lực sẽ đóng lại làm cho động cơ quay đá mài và động
cơ bơm, và sẽ tự giữ bởi tiếp điểm thƣờng mở K1(35)
Nhấn nút OFF1(13) dùng để dừng động cơ quay đá và động cơ
bơm nƣớc.
Nhấn nút OFF2(17) dùng để dừng chuyển động của động cơ
bơm thủy lực di chuyển bàn máy
Nhấn nút ON2(79) làm cho công tắc tơ K2 có điện và tự duy trì
bởi tiếp điểm thƣờng mở K2(79).
Các tiếp điểm thƣờng mở động lực K2 sẽ đóng lại, cấp điện cho
động cơ di chuyển bàn máy động cơ 3 hoạt động.
Nhấn nút ON4(117) công tắt tơ K4 sẽ có điện làm cho động cơ
nâng hạ đá mài hoạt động theo chiều thuận, tiến hành nâng máy
mài lên chạm vào hành trình S2 thì dừng.
Nhấn nút ON3(111) động cơ nâng hạ đá mài hoạt động theo
chiều nghịch tiến hành hạ máy mài xuống, công tắc hành trình S1
giới hạn hạ đá mài.
Bàn nam châm dùng để giữ các chi tiết mài.
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