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Група № : 33 

Урок № : 47 

Тема уроку: Монтаж пускорегулювальної апаратури. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж пускорегулювальної 

апаратури. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Рубильники встановлюють на ізолюючих плитах (панелях) з 

теплостійкого, механічно міцного та ізоляційного матеріалу. Панель 

потрібних розмірів і товщини розмічають за допомогою шаблона або за 

відповідними розмірами рубильника, а потім свердлять у ній отвори 

необхідних діаметрів. Для того щоб болти, які кріплять ізоляційні плити до 

каркаса, не виступали, в плитах слід робити заглиблення. 

У розподільних пристроях напругою до 220 В допускається встановлювати 

рубильники на фасадному боці щита за умови, що їх робочі струми не 

перевищують 300 А. Під час вмикання змонтованого рубильника його ножі 

повинні входити в контактні губки з деяким зусиллям. 

Алюмінієві одножильні проводи приєднують до рубильника за допомогою 

шайб. Кінці приєднуваних мідних одножильних проводів оформляють у 

вигляді кілець і надягають на болти так, щоб під час затягування гайки кільце 

не розкрутилося, тобто по ходу гайки. Багатожильні алюмінієві і мідні 

проводи, які приєднують до рубильника, окінцьовують наконечниками. 

Змащувати контактні частини ножів і губок змонтованого рубильника не 

рекомендується. 

Обладнання відхідних ліній залежно від потужності, розмірів і кількості 

встановлюваних приладів може монтуватися на одній панелі в два чи три 

ряди. При встановленні на щиті автоматів і запобіжників інші апарати та 

струмопровідні частини безпосередньо над ними не розташовують. 

Відкриті запобіжники розміщують так, щоб гарячі гази і пара 

розплавленого металу плавкої вставки при її перегорянні не могли потрапити 

на найближчі елементи розподільного щита; це стосується і дугогасних камер 

автоматів. Рекомендується віддаляти їх від інших елементів кола на відстань 

не менш як 200 мм у горизонтальному напрямку і не менш як 400 мм — у 

вертикальному. 

Ножі рубильників і автоматичних вимикачів, приєднуваних до шин, у 

вимкненому стані не повинні знаходитися під напругою. 

Автоматичний вимикач має бути встановлений так, щоб до нього був 

забезпечений доступ для огляду і ремонту. Монтаж автомата слід 

здійснювати при знятих дугогасних камерах. 



Верхні виводи автоматичного вимикача використовують для приєднання 

до них проводів від джерела живлення, нижні — для приєднання проводів, 

які йдуть до струмоприймача. 

Основу, до якої кріпиться автоматичний вимикач, вирівнюють, тоді при 

пригвинчуванні плити або каркаса автоматичного вимикача в них виникнуть 

згинальні механічні навантаження. Сам автоматичний вимикач має бути 

змонтований так, щоб його каркас або плита знаходилися у вертикальному 

положенні. Відстань між плитою важільного приводу на щиті і основою 

автомата повинна становити не менш як 250 мм. 

Після завершення монтажу автоматичного вимикача встановлюють на 

місце його дугогасні камери. Рухомі контакти автоматичного вимикача не 

повинні торкатися стінок камери. 

У барабанного контролера знімають кожух, очищають контакти від пилу і 

мастила, а потім ретельно оглядають. Під час огляду перевіряють щільність 

прилягання нерухомих контактів до рухомих і, якщо тиск між контактами 

недостатній, відкручують стопорний болт притискного кільця і, притискуючи 

з деяким зусиллям нерухомий контакт до рухомого, закріплюють притискне 

кільце стопорним болтом. Якщо недостатній тиск між контактами є 

наслідком пошкодження або послаблення пружини тримача кулачка, то 

дефектну пружину замінюють новою з тих, що надсилаються заводом як 

запасні частини до контролера. 

Перед установленням контролера поворотом штурвала перевіряють 

правильність розташування контактів на всіх фіксованих положеннях, а 

також цілість і стан ізоляційних деталей контролера: пошкоджені деталі 

мають бути замінені. Контролер кріплять болтами з гайками на фундаменті 

або на металевій конструкції, а потім перевіряють правильність приєднання 

до нього проводів та чіткість його роботи. Проводи приєднують до 

контролера, керуючись паспортом, заводською інструкцією і наявною на 

внутрішній частині кожуха схемою. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1.Чому розмічальні риски необхідно наносити на заготовку за один раз? 
а) для зменшення часу на розмічання; 

б) щоб не отримати декілька паралельних рисок; 

в) для збільшення точності розміщення. 

2.Процес «рубання» проводять: 
а) із зняття стружки; 

б) без зняття стружки; 

в) із зняттям і без зняття стружки. 

3.Для рубання використовують : 

а) молоток і зубило; 

б) молоток, зубило,крейцмейсель; 

в) молоток, зубило, крейцмейсель, канавочник. 

4.Сталеві труби наповнюють піском для згинання на певний кут; 
а) у гарячому стані; 



б) у холодному стані;  

в) у гарячому і холодному стані. 

5.Ножівочні полотна виготовляють з інструментальної сталі марок: 
а) У7А; У8А; 

б) У10А;Х6ВФ; 

в) У13;Р6М5. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

Урок № :48 

Тема уроку: Технічне обслуговування пускорегулювальної апаратури. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про технічне обслуговування 

пускорегулювальної апаратури. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

При експлуатації електричні неавтоматичні апарати напругою до 1000 
В періодично перевіряють і регулюють, замінюючи вузли, що вийшли з 
ладу. Періодичність оглядів і профілактики встановлюється 
інструкціями, що розробляються інженерними службами підприємства. 
У них враховують характер виробництва, тип установки, вимоги до 
надійності енергозабезпечення і т. д. 

Для комутуючої апаратури важливий стан електричних контактів. 
Оксидна плівка контактних поверхонь погіршує контакт і викликає 
додатковий нагрів. Крім того, в результаті виникнення дуги з'являються 
напливи на контактах, які перешкоджають здобуттю лінійного контакту 
по всій площині, що також призводить до втрат електричної енергії. 
Тому періодично необхідно видаляти напилком оксидну плівку і напливи 
з контактів. Не допускається  очищати контакти наждачним папером, так 
як кристали наждака врізаються в мідні контакти і збільшують їх опір. 
При сильному обгоранні контактів їх замінюють новими. 

Перевіряють роботу рухомих частин. Рухома система повинна мати 
легкий хід без заїдань. 

Візуальний огляд дозволяє встановити можливі механічні 
пошкодження. Періодична профілактика включає підтяжку гвинтових 
кріплень і регулювання натягнення контактів. 



Під час експлуатації електроустановок виходять з ладу (перегорають) 
запобіжники. Для їх заміни використовують калібровані запобіжники і 
плавкі вставки. 

Для запобігання аварій та пожарів не допускається використання 
випадкових вставок із різноманітних дротів. 

Слід пам’ятати, що профілактичні і регулювальні роботи виконують 
лише  на відключених від мережі електроустановках. 

При технічному обслуговуванні реостатів їх розбирають і ретельно 
оглядають всі деталі і групують їх в справні (придатні для повторного 
використання без ремонту), частково пошкоджені (придатні до 
повторного використання після ремонту) і непридатні (не відновлювані 
шляхом ремонту). Дрібні деталі (гайки, шайби, гвинти) необхідно при 
розбиранні зібрати в окрему коробку або зв'язати разом і зберегти. 

При огляді і ремонті реостатів РШН, РШМ і РП-2200, а також інших типів, 
конструктивно аналогічних їм, видаляють пил і бруд зі всіх внутрішніх 
деталей апарату, перевіряють стан затискних гвинтів, контактів і 
контактних з'єднань. Ослаблені гайки кріплень підтягають, контактні 
поверхні, що окислюються, зачищають напилком, порушені з'єднання 
відновлюють і регулюють натиснення рухомого контакту на нерухомий 
на різних ділянках контактного ходу (величина натиснення контактів 
повинна бути в межах 10 - 25 Н/см2 залежно від габаритних розмірів 
реостата). Потім перевіряють цілість і справність витків дротяних або 
стрічкових резисторів, відсутність доторкань їх витків між собою або з 
сусідніми резисторами, а також міжрезисторних сполучних проводів між 
собою. Пошкоджені резистори ремонтують або замінюють. При заміні 
згорілого резистора треба на його місце поставити такий самий 
резистор. Затискні хомутики на знов встановленому резисторі повинні 
бути розташовані так само, як на замінюваному. Розподіл резисторів по 
ступенях необхідно зберегти. Відхилення опору на будь-якому 
контакторі реостата від розрахункових або паспортних даних повинне 
бути не більш  ±10%. 

При огляді реостатів всіх типів особливу увагу звертають на стан їх 
контактів: закопчені контакти промивають і протирають чистими 
ганчірками, злегка обгорілі - обпилюють напилком так, щоб знімалася 
найменша кількість металу контактів і гранично зберігалися їх первинні 
геометричні форми, а сильно оплавлені - замінюють новими. 

Пошкоджені електроізоляційні деталі (ізолятори, втулки, шайби, 
прокладки) замінюють новими рівноцінними деталями. Допускається 
заміна пошкоджених деталей і резисторів реостата деталями, 
виготовленими з інших матеріалів, якщо по електроізоляційних 
властивостях, теплостійкості, механічній міцності і іншим 
експлуатаційним якостям вони не поступаються замінюваним або 



перевершують їх. Наприклад, дозволяється замінювати стеатітові 
ізолятори фарфоровими, ніхром марки А ніхромом марки В або 
фехралем і т. п. 

При частих включеннях і відключеннях реостатом знижується 
натиснення його контактів, що приводить до їх обгорання і швидкого 
виходу з ладу. Для усунення цієї несправності відкручують стопорний 
болт притискного кільця реостата і, притиснувши з деяким зусиллям 
рухомий контакт до нерухомих, знов закріплюють стопорне кільце 
болтом. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

1. При різанні латуні і бронзи треба використовувати тільки: 

а) нові ножівочні полотна; 

б) полотна із малозношеними зубцями; 

в) полотна із сильно зношеними зубцями. 

2. Зенкер відрізняється від свердла: 
а) кількістю основних елементів; 

б) кількістю ріжучих кромок; 

в) кутом заточки ріжучих кромок. 

3. Розвертання отворів це: 
а) проміжний процес поміж свердлінням і зенкеруванням; 

б) проміжний процес поміж зенкеруванням і зенкеруванням; 

в) чистовий процес обробки отворів. 

4. Кроком різьби називають: 
а) відстань поміж вершинами двох сусідніх витків; 

б) кількість витків на довжині 10мм різі; 

в) довжину одного оберту профілю різні. 

5. Операція «клепання» це: 
а) процес щільного з`єднання деталей; 

б) процес роз`ємного з`єднання деталей; 

в) процес нероз`ємного з`єднання деталей. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


