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Тема уроку:Технологія монтажу електроприводу. Поняття електроприводу. Вимоги до 
монтажу електродвигунів

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологічну послідовність операцій при монтажу 
електроприводів, вимоги до монтажу електродвигунів, Ознайомити студентів із основними 
характеристиками електродвигунів
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу:
1. Існують такі види електропроводок…(відкриті, сховані, внутрішні, зовнішні)

2. За яким принципом разраховується довжина електропроводки?

3.  Як  розраховується  максимальне  навантаження  на  електропроводку?  Як  від  цього

залежить площа поперечного перерізу провідника?

ІІІ. Фмотивація навчальної діяльності
Технологія монтажу електроприводу.

Об'єм  робіт  і  технологічна  послідовність  операцій  по  монтажу  середніх  і  великих
електричних машин залежать від виду їх постачання із заводувиготівника: у зборі або розібрані.
Електричні машини, що поступили із заводувиготівника в зібраному виді, як правило, на місці
монтажу  не  розбирають.  Після  операцій  по  підготовці  таких  машин  до  установки  їх  при
необхідності  проводять  огляди  в  об'ємі,  передбаченому  актом,  складеним  представниками
підприємства-замовника і монтажної організації. 

Монтаж  електричних  машин,  що  поступили  в  зібраному  виді,  роблять  в  наступному
порядку: установка на фундамент; вивіряння; монтаж напівмуфт і центрування валів; перевірка
пригону  вкладишів  підшипників;  заливка  бетонною  сумішшю  фундаментних  плит  і  болтів;
перевірка  центрування  валів  після  доливки  бетонної  суміші;  під'єднання  зовнішніх  кабелів,
монтаж повітроохолоджувачів, маслопроводів і заземлення; установка захисних кожухів, щитів
і обгороджувань. 

Монтаж  електричних  машин,  що  поступили  в  розібраному  виді,  значно  складніше  і
включає наступні основні технологічні операції: установку і вивіряння фундаментної плити і
підшипникових  стояків;  заклад  ротора  в  статор;  установку:  нижніх  вкладишів  підшипників,
статора  разом  з  ротором  на  фундаментну  плиту,  напівмуфт;  центрування  валів;  перевірку



проміжків в підшипниках і пригін підшипників; вивіряння повітряних проміжків і поєднання
магнітних осей статора і ротора; заливку фундаментних плит і фундаментних болтів бетонною
сумішшю, перевірку центрування валів після доливки фундаментних плит; остаточну зборку
підшипників  і  перевірку їх ущільнення;  установку щіткової  траверси і  регулювання щіток  і
щіткотримачів;  під'єднування  зовнішніх  кабелів,  повітроохолоджувачів,  маслопроводів  і
заземлення; установку захисних кожухів, щитів і обгороджувань.

Поняття електроприводу.

Електропровід  -  це  електромеханічний  пристрій  для  надавання  руху  робочих  органів
машин і механізмів, у якому джерелом механічної енергії служить електродвигун.
Електропривод складається з одного або декількох електродвигунів передавального механізму 
та апаратури керування. У його склад можуть входити також пристрої, що змінюють напругу, 
частоту або інші параметри електричної енергії (випрямлювачі, перетворювачі, частотоміри та 
ін.).

На корпусі двигуна знаходиться технічний паспорт, на якому указуються основні 
характеристики двигуна:

- серія,

- заводський номер,

- кількість фаз,

- частота мережі живлення,

- потужність,

- коефіцієнт потужності,

- коефіцієнт корисної дії,

- частота обертання вала ротора,

- схема з'єднання обмоток статора,

- номінальний струм,

- маса двигуна, рік випуску, ступінь захисту, режим роботи, клас ізоляції, державний стандарт 
на виготовлення.

Більшість стаціонарно встановлених машин і механізмів приводиться в дію за допомогою 
трифазних асинхронних двигунів із коротко замкнутим ротором. На окремих механізмах 
встановлюються однофазні двигуни, АД з фазним ротором, постійного струму, синхронні. 
Асинхронний двигун із коротко замкнутим ротором є найдешевшим, простим за будовою, 
надійним у роботі та в експлуатації.

1.1 Основні характеристики двигунів
На сьогодення електротехнічні компанії виробляють основні види електродвигунів:

електродвигуни асинхронні трифазні змінного струму:

загальнопромислового виробництва серіїАИР; АД; АДТ; ML; 4АМ; 5АМ; 6АМ;

спеціального призначення:

багато швидкісні АИР 804/2;



з підвищеним ковзанням L;

з вбудованим електромагнітним гальмом АИР90L4 Е;

для приводу осьових вентиляторів тваринницьких і птахівницьких приміщень АИРП80-
в6;

для приводу дерево оброблювальних станків 4АМХД80В2 ІМ1081;

для приводу моноблочних насосів АИР80А4Ж3;

з прив’язкою потужності  до встановлювально-приєднувальним розмірам CENELEC –
АИС 112L2.

електродвигуни асинхронні однофазні змінного струм - АИР ІЕ 90L2ДБ3;

електродвигуни асинхронні однофазні занурювальні змінного струм для комплектації
занурювальних насосів – ДАП 37-95У*;

вибухозахищені серії ВА80SA4УХЛ2.

Система  охолоджування  двигунів  -  IC 041 по ГОСТ 20459 (МЕК 60034-6).  Двигуни мають
станину  із  зовнішніми  подовжніми  охолоджуючими  ребрами.  Охолоджування  здійснюється
шляхом  обдування  станини  зовнішнім  відцентровим  вентилятором,  розташованим  на  валу
двигуна з протилежною боку приводу і закритим захисним кожухом. Повітря омиває лобові
частини обмотки статора і зовнішню поверхню сердечника статора і викидається через бічні
вікна станини і через верхню частину отворів в щитах. Для напряму повітря усередині двигуна є
дифузори, встановлені на підшипникових щитах.

Розшифровка умовного позначення типорозміру двигунів на прикладі АД серії АИР
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Рисунок 1 – Двигун закритого виконання

1 Назва серії: А- асинхронний; И – розробка в рамках Інтерелектро, Р- або С – прив’язка 
потужності до встановлювально-приєднувальних розмірів стандарту РС3031-71 або CENELEC-
DOKUMENT 28/64, АД і ML – асинхронний двигун, Т – трифазний.

2 Електричні модифікації: С- з підвищеним ковзанням, В – вбудовані і т.д.;

3 Габарит– висота вісі обертання, мм – 56,63,71,80,90,100,112.

4 Встановлювальний розмір по довжині станини: S – коротка ; L –довга, відсутність букви – 
єдині встановлювальні розміри для статорів A i B.



+5 Довжина сердечника статора: А– коротка,В– довга, при умові зберігання установочного
розміру.

6 Кількість полюсів двигуна: 2,4,6,8,4/2,6/4,8/2,16/4.

Вимоги до монтажу електродвигунів

Згідно  з  вимогами  ПУЕ  електродвигуни  і  апарати  повинні  бути  встановлені  в  такий
спосіб, щоб виключити можливість потрапляння на їх обмотки води, мастил, емульсій тощо, а
вібрація обладнання, фундаментів і частин будівлі не перевищувала допустимих меж. 

Компоновка  електромашинних  приміщень  (ЕМПП)  повинна  передбачати  зручне
транспортування  і  монтаж  обладнання.  Якщо  електроустановка  містить  електродвигун  і
апарати масою 100 кг і більше, то повинні бути передбачені пристосування для їх такелажу. 

Частини  електродвигуна,  що  обертаються,  і  частини,  що  з'єднують  електродвигуни  з
механізмами  (муфти,  шківи)  повинні  мати  огородження  від  випадкових  торкань.  Ширина
проходів  між фундаментами або корпусами електродвигунів,  електродвигунами і  частинами
приміщення або обладнання повинна бути не менше 1 м. Допускається звуження проходів між
виступаючими частинами машин і будівельними конструкціями до 0.6м на довжині не більше
0,5 м. 

Відстань між корпусом електродвигуна і стіною приміщення або між корпусами, а також
між торцями сусідніх двигунів при наявності проходу з іншого боку повинна бути не менше 0,3
м при висоті двигунів до 1 м і не менше 0,6 м при висоті понад 1 м. Ширина проходу між
електродвигунами і фасадом пульта або шафи керування повинна бути не меншою 2 м, а між
корпусом двигуна і торцем пульта або шафи - 1 м. Електродвигуни, за винятком тих, що мають
ступінь  захисту  не  менше  ІР44,  повинні  бути  установлені  на  відстані  не  менше  1  м  від
конструкцій приміщень, виконаних із горючих матеріалів. 

Зовнішні  проводи  або  кабелі,  що  приєднуються  до  електродвигунів,  встановлених  на
віброізолюючих основах,  на  ділянці  між нерухомою і  рухомою частинами  основи,  поїданні
мати гнучкі мідні жили. 

Електродвигуни  змінного  струму  напругою  до  1000  В  вмикають  без  сушіння,  якщо
обмотка статора має опір не менше 0,5 МОм при температурі 10-300С. При меншому значенні;
опору ізоляції  сушать струмом. Сушіння обмоток припиняють, якщо опір ізоляції  незмінний
протягом трьох годин.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Монтаж електричних машин, що поступили в зібраному виді. 

2. Монтаж електричних машин, що поступили в розібраному виді. 

3. Вимоги до монтажу електродвигунів. 

4. Вимоги вмикання електродвигуни змінного струму напругою до 1000 В.

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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