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Тема уроку: Монтаж електродвигуна на опорну основу

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологічну послідовність операцій при монтажу 
електродвигуна.
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. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку

ІІІ. Фмотивація навчальної діяльності

Установка двигуна на опорну основу
+Вибір  місця  установки  електродвигуна  є  одним  з  основних  питань  при  монтажу
електроприводу. Приводні електродвигуни можуть установлюватися безпосередньо на робочій
машині або окремо від неї. До опорної підстави, вони кріпляться за допомогою лап станини або
фланців. Якщо електродвигун входить у конструкцію машини, то його установка, з'єднання з
приводним органом, вивіряння з'єднання, підключення виводів обмоток і апаратури керування
проводяться  безпосередньо  на  заводах-виробниках  робочої  машини  або  агрегату,  що
поставляються звичайно без розбирання. Великогабаритні робочі машини і механізми можуть
поставлятися на місця установки вузлами, де проводиться їхнє складання. При цьому монтаж
електродвигуна  не  становить  складності:  визначене  і  підготовлене  місце  його  установки,
виготодлож кріпильні деталі, деталі з'єднання з приводним органом та інше.

У  ряді  випадків  приводний  електродвигун  встановлюється  окремо  від  робочої  машини  або
механізму на литі чавунні плити,полозки, зварні рами, фундаменти тощо. Усередині будинку
вони J І!

можуть установлюватися на будівельних деталях (стінах, стелях). В усіх випадках необхідно,
щоб  до  електродвигуна  був  вільний  доступ  для  його  обслуговування  і  заміни.  При  цьому
повинні  забезпечуватися  безпечні  умови  монтажу  й  експлуатації.  Якщо  робоча  машина  й



електродвигун розташовані поруч (наприклад,  компресорна або івентиляторна установка),  то
для них будують загальний фундамент.

Спочатку  на  стіні  або стелі  закріплюють статеві  конструкції  у  вигляді  зварних із  сталевого
кутка кронштейнів, полозків та ін. Такі конструкції можуть виготовлятися на заводі і входити в
комплект  постачання  машини  або  установки.  При  розмітці  отворів  на  стіні  або  стелі
передбачається  така  установка  конструкцій,  щоб  вісь  вала  електродвигуна  знаходилася  в
горизонтальній (вертикальній) площині і була паралельна поверхні стіни або стелі.

Кріплення металевих конструкцій до будівельних деталей виконують за допомогою болтів, під
які у стінах просвердлюють

наскрізні отвори. З зовнішньої сторони стіни під головку болта підкладають шайбу. Електричні
двигуни  масою  до  60  кг  можуть  кріпитися  за  допомогою  анкерних  болтів,  вмурованих  у
цегельні або бетонні стіни цементним розчином. Для установки на опорні підстави Шш

електродвигуни піднімають за допомогою вантажопідіймальних машин і механізмів.

Перед установкою двигуна на опорну підставу потрібно насадити на кінець вала півмуфту, шків
або шестерню. Операцію необхідно виконувати за допомогою спеціального пристосування з '.

натяжним гвинтом. Вал електродвигуна попередньо очищають від

бруду, старого мастила, фарби або іржі тканиною, змоченої гасом.

Залишки іржі видаляють шліфуванням за допомогою наждакового наперу № 00 або № 000,
змазаного  мінеральною  олією.  Після  повного  очищення  вала  його  поверхню  протирають
тканиною насухо, іщннн

змащують тонким шаром мінеральної олії, закладають шпонку і шпоночиу канавку і надівають
захисну  кришку  вентилятора.  Поперечину  пристосування  впирають  у  торець  вала,  а  на
протилежний кінець його тиском насаджують шків або півмуфту.

Шківи  і  нанівмуфти  знімають  із  валів  електродвигунів  за  допомогою спеціальних  скоб  або
універсальних  зйомників.  Вони  дозволяють  захоплювати  деталь  як  із  зовнішньої,  так  і  з
внутрішньої  сторони  і  розвивати  тягове  зусилля  до  20  кг.  Використання  пристосувань  для
зняття і насаджування шківів, пів-муфт та ін.

Дозволяє всі горизонтальні зусилля, що виникають при цьому, передати в осьовому напрямку
на вал, а не на підшипники.



Рисунок 3.4 - Встановлення електродвигуна на кронштейні

1 - стіна будівлі; 2 - електродвигун; 3 - стальний кронштейн;

4 - болт; 5 - гайка; 6 - шайба;.7 - полозки; 8 - провідник заземлення

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

1. Вимоги до монтажу електродвигунів. 

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

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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