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    Тема уроку: Основні види  несправностей пускорегулювальної апаратури. 

Безпека праці при обслуговуванні пускорегулювальної апаратури 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про основні види  несправностей 

пускорегулювальної апаратури. Безпека праці при обслуговуванні 

пускорегулювальної апаратури 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Несправності неавтоматичних апаратів і методи їх усунення. 

У електричних апаратів пошкоджуються електричні контакти, деталі 

механізму, пружини, пластини дугогасної камери та ізоляція. Характерними 

ознаками несправності апарата є підвищений нагрів окремих частин, нечітке 

вмикання, довільне вимикання, відмова апарата. 

У неавтоматичних апаратів ушкоджуються переважно контакти, механізми 

приводу і пружини. 

При ремонті виконують перевірку стану пружин та затягування гвинтів. 

Ослабленні пружини замінюють новими заводського виготовлення.Контактна 

поверхня рухомого контакту (ножа) повинна щільно прилягати до відповідної 

поверхні нерухомого контакту (губки). Щуп завтовшки 0,05 мм повинен 

входити в простір між губкою і ножем рубильника на глибину не більше 6 мм. 

Підгорілі та оплавлені поверхні мідних контактів треба обробляти напилком 

для створення шорсткості, яка забезпечує, кращий контакт, ніж поліровані або 

шліфовані поверхні. Поверхні контактів повинні бути чистими, а тиск у 

контактах - відповідати заводським даним. 

В останні роки багато електричних апаратів випускають з контактами, 

вкритими металокерамікою. Контакти з металокерамічним покриттям 

очищають, промиваючи чистим бензином. Обробляти їх напилком 

забороняється. 

 

При ремонті запобіжників ПР і ПН спочатку очищують контактні поверхні 

губок і патронів від бруду, плівок окислів і частинок розплавленого металу. 

Окислені контакти зачищають склопапером, а сильно підгорілі і оплавленні - 

надфілем. Застосовувати для очищення контактів наждачний папір неможна, 

так як зерна наждака, які не проводять електричний струм, врізаються в 

контактні поверхні, погіршуючи контакт між губками і патроном запобіжника. 

Потім розбирають патрон, ретельно перевіряють стан внутрішніх 

струмопровідних частин і плавких вставок, виявлені дефекти усувають, а 

плавку вставку, яка довго перебувала у роботі, замінюють новою. Вставки в 



запобіжниках сусідніх фаз незалежно від їх стану теж заміняють. Вставки 

повинні бути однотипними, заводського виготовлення і суворо відповідати 

номінальному струму запобіжника і струму мережі, що захищається. 

 

Безпека праці при обслуговуванні пускорегулювальної апаратури.                                             

При технічному обслуговуванні та ремонті  електричних апаратів 

користуються інструментами з ізольованими ручками. 

Під час виконання роботи потрібно бути особливо пильним. Не відволікатися 

на сторонні справи та розмови. 

Встановлювати електричний апарат, що ремонтується на робочий стіл так, 

щоб 

порушення центра тяжіння не призвело до його падіння. 

До  перевірки  і ремонту  електричних апаратів   необхідно  пересвідчитись у 

відповідності номіналів запобіжників напрузі живлючої мережі та 

номінального струму 

запобіжника, у відсутності замикання у шнурі живлення та його вилці. 

Електропроводку по підключенню електричних апаратів  монтувати так, щоб 

провідники не перехрещувались, не зависали і не були затягнуті чи скручені 

петлями. 

Окінцьовуючи провід, готуючи його для приєднання до приладів, потрібно 

старанно зачищати і, щоб не було зайвих оголених жил. 

Контактне з’єднання повинно бути надійним. Встановлюючи контакти в 

отвори металевого корпусу, слід звернути увагу на надійність ізоляції між 

контактом та корпусом. Якщо контакти погано ізольовані, то може виникнути 

коротке замикання в результаті доторкання контактів до корпуса. 

Для ізолювання вивідних контактів від корпусу використовуються фарфорові, 

міканітові або виготовлені з іншого ізоляційного матеріалу теплостійкі втулки 

прокладки, шайби. 

Металеві корпуси електричних апаратів повинні бути заземленні. 

Перевірку ланцюгів вторинної комунікації виконують при допомозі  омметра, 

тестера чи іншого приладу з живленням від сухих елементів напругою до 12 

вольт. Ланцюги, які перевіряються, повинні бути повністю знеструмлені. 

Очистити від пилу електричні апарати. 

Проводити обслуговування елементів електричних апаратів під напругою 

лише в тих випадках, коли інакше виконати роботу неможливо. При цьому 

необхідно бути особливо уважним, щоб уникнути дотику до струмопровідних 

частин апарата. 
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Вимірювання опору ізоляції мегомметром, випробування електричної 

міцності ізоляції підвищеною напругою, виконувати тільки при повністю 

вимкнутих приладах. 

Забороняється: 

Приєднувати прилади до мережі за допомогою оголених проводів, без вилок. 

Проводити ремонт ввімкнених в електромережу електричних апаратів в 

безпосередній близькості від заземлених конструкцій, і батарей опалення, 

водопровідних труб. 

Залишати без   нагляду ввімкненими електричні апарати, 

вимірювальний     прилад, електроінструмент, а також залишати після 

закінчення роботи абонентські приймачі без футляра. 

Здійснювати заміну вузлів і деталей, пайку монтажу, продзвонку проводів та 

інші операції, що виконуються двома руками, в електричних апаратах без 

попереднього відключення їх від електромережі і зняття залишкових зарядів. 

Вмикати електричні апарати в мережу при штучно замкнутих запобіжниках, а 

також вмикати їх шляхом безпосереднього з'єднання. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 

 

Урок № : 50 

Тема уроку: Механізми та пристрої для такелажних робіт 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про механізми та пристрої для 

такелажних робіт 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

При ремонті трансформаторів і електричних машин необхідне виконання 

такелажних робіт значного об'єму. Такелажними називають роботи по 

стропуванню, кріпленню і переміщенню (горизонтальному і вертикальному) 

різних вантажів великої маси за допомогою ручних і механізованих засобів. 

До цих робіт відносять також обслуговування, налаштування, приведення в 

 



робочий стан і зберігання такелажних пристроїв, оснащення і пристосувань 

(талі, стропи, троси, канати і ін.). 

 

Канати і стропи.                                                                                                                                    

 

Прядивні канати бувають смільними і більними. Смільні канати виготовляють 

із смоленої пряжі, а більні - з несмоленої (каболок). Смільні канати добре 

чинять опір вогкості, але мають велику масу і меншу міцність, ніж більні. При 

такелажних роботах зазвичай використовують більні канати, діаметр яких від 

9,6 до 28,7 мм. Прядивні канати легші і більш гнучкі, ніж сталеві, що 

забезпечує швидку в'язку вузлів. Їх застосовують для підйому деталей вручну 

(через блоки), для відтяжок при підйомі вантажів і стропуванні виробів з 

обробленими кутами і поверхнями. Прядивні канати зазвичай використовують 

для стропування вантажів масою до 200 кг. 

Стропами називають відрізки канатів або ланцюгів, з'єднані певним 

чином і забезпечені спеціальними підвісними пристосуваннями, що 

забезпечують швидке, зручне і безпечне закріплення вантажів. 

Для регулювання положення електроустаткування під час підйому, а також 

для повороту на крюку до нього прив'язують відтяжки із сталевого, а при 

малих вантажах - з прядивного каната. 

Розташування лебідок або кабіни управління крану повинно забезпечувати 

безпосередню передачу сигналів знаками або голосом від керівника підйому 

або стропальника кранівникові, мотористові лебідки, трактористові або 

механіку. 

 

Вантажопідйомні механізми.                                                                                                              

При такелажних роботах широко застосовують конструктивно прості 

вантажопідйомні механізми - блоки, поліспасти, талі, електротельфери і 

домкрати. 

Блоки, що служать для зміни напряму каната і прикладення сили, називають 

відвідними, або каніфас-блоками, а ті, що служать для зменшення сили, 

необхідної для підйому вантажу, - вантажними, або поліспастовими. 

Розрізняють блоки для прядивних, сталевих канатів і ланцюгів. Відвідні блоки 

(каніфас-блоки), що прив'язуються завжди нерухомо, мають один ролик для 

каната (однороликові блоки). Діаметр канавки ролика повинен перевищувати 

діаметр каната на 1 - 3 мм. Співвідношення між діаметром сталевого каната у 

вантажних блоках і діаметром ролика має бути не менше 1 : 16. 

Поліспасти - вантажопідйомні пристрої, які складаються з двох блоків, 

сполучених між собою канатом, що послідовно огинає всі ролики кожного 

блоку. 
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При використанні поліспасту зменшується зусилля в канаті, направлене до 

лебідки (виграш в силі), але збільшується довжина каната, що навивається на 

барабан лебідки (програш у відстані, часі, швидкості). При оснащенні 

поліспасту канат прикріплюють одним кінцем до вушка одного з блоків 

поліспасту, при цьому він огинає послідовно ролики обох блоків, а інший 

кінець, що збігає з одного з блоків, навивають на барабан лебідки. Зазвичай 

кінець каната, що йде на лебідку, майже завжди збігає з нерухомого блоку, 

щоб уникнути підвішування додаткового відвідного блоку. 

При оснащенні поліспастів дотримуються наступних правил: при парному 

числі ниток поліспастів (тобто при парній сумі чисел роликів нерухомого і 

рухомого блоків) кінець каната прикріплюють до нерухомого блоку, а при 

непарному числі - до рухомого. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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

 


