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Група № : 33  

Урок № : 51 

    Тема уроку: Команди і сигнали при підніманні, опусканні і переміщенні 

вантажів. Вимоги безпеки праці при виконанні такелажних робіт. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про команди і сигнали при підніманні, 

опусканні і переміщенні вантажів. Вимоги безпеки праці при виконанні 

такелажних робіт. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

При такелажних роботах застосовують сигналізацію голосом і знаками. 

При транспортуванні вантажів користуються обмеженою кількістю команд, які 

подаються голосом. Команду піднімання подають словом «віра», опускання - 

«майна», припинення руху - «стоп». Для обмеження виконуваної команди її 

доповнюють словом «ледве», наприклад «ледве віра». Якщо внаслідок значного 

шуму виконавці (машиніст лебідки, кранівник тощо) не можуть чітко 

розрізняти команди, які подаються голосом, то подають умовні сигнали рукою  

 

Перед початком такелажних робіт треба переконатися в справності 

вантажопідйомних пристроїв і такелажних засобів, а також в їх огляді 

Держгірпромнаглядом у встановлені терміни. Стропи і канати мають бути 

випробувані і не мати пошкоджених коушів і інших дефектів. 

До виконання такелажних робіт можна приступати лише тоді, коли 

електроустаткування, що підлягає переміщенню, з усіх боків відключено і 

прийняті заходи, що виключають подачу напруги до місця такелажних робіт. 

Роботи по стропуванню і переміщенню трансформаторів і електричних машин 

повинні здійснюватися з особливими запобіжними засобами, щоб уникнути 

пошкодження стропами фарфорових вводів трансформаторів, обмоток 

електричних машин і інших деталей переміщуваного електроустаткування. 

При стропуванню машин або їх частин стежать, щоб стропи накладалися на 

вантаж, що піднімається, без заломів, вузлів або перекручувань, а після 

натягнення стропів перевіряють правильність їх положення, що виключає 

перевертання машини при її підйомі. При неправильному положенні вантажу 

слід дати сигнал на його опускання і виконати перестропування. Перед 
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початком підйому вантажний крюк підіймального механізму повинен 

знаходитися над центром тяжіння вантажу, що піднімається. Не можна 

переміщати машини при похилому натягненні канатів. 

При такелажі електричних машин і трансформаторів захват стропом 

виконують за рами, проушини, помилкові штуцера, а також за допомогою 

інших спеціальних пристосувань - траверс, коромисел, розпірок. При підйомі 

електроустаткування з гострими ребрами (кутами) треба передбачати 

установку і закріплення прокладок під стропи для їх оберігання від перегинів 

і перетирань або використовувати спеціальні стропи з інвентарними 

прокладками. Стропування електроустаткування за оброблені поверхні 

деталей забороняється. За відсутності спеціальних пристосувань стропування 

виконують за основні (базові) деталі (корпус, бак, раму або станину). При 

цьому слід надійно оберегти від пошкоджень місце прилягання стропа, 

підклавши дерев'яні, гумові або інші м'які підкладки. Щоб уникнути 

пошкодження забарвлення і шпаклівки електроустаткування в місцях його 

захвату стропом необхідно також встановлювати гумові прокладки. 

Електроустаткування великої маси спочатку піднімають на висоту до 200 мм і 

в цьому положенні знову оглядають такелажні пристосування, перевіряючи 

рівномірність натягнення стропів натиском руки на кожну гілку, і гальмо 

підіймального устаткування. При задовільних результатах огляду і перевірки 

продовжують підйом. 

 

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 № : 52 

Тема уроку: Будова, монтаж, технічне обслуговування  і ремонт  

електричних машин змінного та постійного струмів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про будова, монтаж, технічне 

обслуговування  і ремонт  електричних машин змінного та постійного 

струмів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 



Після завершення складання і перевірки електричної машини приступають до 

її встановлення. Електричну машину установлюють на заздалегідь 

підготовлену основу — зварну раму, чавунну плиту або полозки, закріплені на 

фундаменті анкерними болтами. Електричні машини масою до 80 кг 

підіймають на фундамент заввишки до 1 м вручну, використовуючи похило 

покладені помости з дощок, а машини масою понад 80 кг — за допомогою 

механізмів (таля, лебідки тощо). 

 

У разі пасової і клинопасової передач вали 

двигуна (генератора) та механізму, що 

обертається ним (обертає його ротор), мають 

бути строго паралельні. Паралельність валів 

вивіряють за допомогою струн з тонкого 

сталевого дроту або скрученого шпагату, як 

це показано на малюнку. Якщо ширина 

шківів однакова, паралельність валів буде 

досягнута, коли точки А, Б, В і Г одночасно 

торкатимуться струни. Вивірення положень 

електричної машини і механізму зі шківами 

різної ширини здійснюють, виходячи з 

умови однакової відстані від середніх ліній 

обох шківів до струни.  

Вивірення валів при пасовій і 
клинопасовій передачах 

Якщо передача обертання до механізму здійснюється за допомогою плоских 

або клинових пасів, то один з гвинтів натягування паса повинен знаходитися 

під пасом, другий - з протилежного боку по діагоналі. 

 

Центрування валів: а - скобами, б - щупом і штифтом, 1 

- півмуфта двигуна, 2 - хомут кріплення скоби на півмуфті, 
3 - скоби, 4 - півмуфта механізму, 5 - штифт, 6 - щуп 

Якщо з'єднання машини з механізмом здійснюють за допомогою муфти, 

добиваються співвісності її вала і вала механізму їх центруванням. Перед 

центруванням переконуються в міцності посадження півмуфт на вали, ударяючи 

молотком по торцю кожної півмуфти при одночасному охопленні рукою стику 

півмуфти з валом. Відсутність зсуву стику півмуфти свідчить про її міцність. 

Вали центрують за допомогою центрувальних скоб. Скоби 5 закріплюють на 

півмуфтах 1 і 4, а потім, провертаючи вали на 900, вимірюють мікрометром 

зазори між скобами в чотирьох положеннях валів і коригують встановлення 

машини, прагнучи досягти найменшої різниці між розмірами зазорів. При 

неспіввісності валів у горизонтальній площині переміщують машину на 

фундаменті, а при неспіввісності у вертикальній площині під лапи двигуна 

підкладають сталеві прокладки. Кількість прокладок має становити не більше 

чотирьох. Якщо за умовами центрування кількість їх виявиться більшою, то 

кілька тонких прокладок замінюють однією відповідної товщини. Товщина 
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прокладок повинна становити не менш як 0,5 мм. Якщо кількість прокладок 

значна і якщо вони мають малу товщину, в процесі роботи може порушуватися 

міцність кріплення електричної машини і центрування її валів. 

Співвісність валів з півмуфтами великих діаметрів (200 мм і вище) можна 

перевірити і вимірюванням зазорів між площинами муфти. Щупом 6 

контролюють паралельність валів відносно один одного, а штифтом 5 — їх 

співвісність. Для того щоб вимірювання були правильними, щуп необхідно 

вставляти між торцями півмуфт у кількох місцях по можливості між одними й 

тими самими точками. Для цього на ободах півмуфт крейдою або фарбою 

наносять смужки. 

Вивірена електрична машина повинна бути надійно закріплена болтами з 

подальшою перевіркою точності встановлення, яка може бути випадково 

порушена під час остаточного закріплення машини. 

Електричну машину заземлюють, приєднуючи її корпус до загальної мережі 

заземлення окремою шиною. 

При монтажі електродвигуна з фазним ротором виконують додаткові роботи з 

установлення, приєднання та заземлення пускового резистора. 

Повністю змонтовані електричні машини перевіряють у процесі роботи вхолосту 

і під навантаженням. 

 

 

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  

 


