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Тема уроку: Монтаж освітлювальних і опромінювальних установок

Мета:
навчальна: дати поняття про способи та особливості монтажу освітлювальних та 
опромінювальних установок
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. Формування нових знань.

Особливості монтажу освітлювальних і опромінювальних установок

Освітлювальні  й  опромінювальні  установки  часто  не  мають  істотних  конструктивних

розходжень, але вимоги до монтажу їх різняться. Специфічність установки на опорні підстави і

кріплення  кожної  із  них  складаються  насамперед  у  тому,  що  при  опроміненні  потік

випромінювання  направляється  безпосередньо  на  об'єкт  який  опромінюється,  тоді  як  при

освітленні - на освітлювальні поверхні. У обох випадках важливо одержати достатню щільність

потоку.

Для  рівномірного  розподілу  щільності  світлового  потоку  на  освітлювалюну  поверхню

світильник (аналогічно опромінювач) підвішують вище. Особливо це стосується світильників із

потужними лампами.

При  будові  освітлення  достатньо  нормувати  тільки  один  параметр  -  освітленість.  Її  розмір

визначається  в  першу чергу  точністю виконуваних робіт.  У тваринницьких  і  птахівницьких

помешканнях  може  враховуватися  також  сприятливий  вплив  освітлення  на  продуктивність

тварин  і  птиці.  Вченими  встановлено,  наприклад,  що  на  різноманітні  породи  тварин



сприятливий вплив роблять визначені рівні освітленості під час їхньої годівлі, доїння і т.п. У

безвіконних пташниках для різноманітних вікових груп птиць потрібно різноманітна тривалість

світлового дня.

Добові дози опромінювання нормуються в залежності від виду і віку тварин На практиці при

відомому  розмірі  опромінення  контролюється  час  опромінення,  за  який  тварина  або  птиця

одержують нормовану дозу.

Для  опромінення  можуть  використовуватися  стаціонарні,  рухливі,  пересувні  установки  або

переносні  опромінювачі.  Останні  з  потужними  джерелами  часто  використовуються  при

лікуванні людей, тварин, для опромінення інкубаційних яєць і т д.

Проводки  для  живлення  стаціонарних  опромінювачів  і  світильників  не  мають  істотного

розходження,  якщо  вони  виконуються  на  одній  висоті  над  підлогою.  Опромінювачі  часто

встановлюються нижче світильників  У цих випадках  до проводок подаються  більш жорсткі

вимоги по захисту проводів від механічних ушкоджень.

Правила виконання монтажних робіт

Заготовку  складових  частин  електропроводки,  встановлення  світильників.  Конструкцій  з
освітлювальними  пунктами  і  щитками  виконують  в  підрозділах  виробничо-технологічної
комплектації та майстернях монтажних організацій.

Світильники  аварійного  освітлення  повинні  відрізнятись  від  світильників  робочого  типом.

Кольором або спеціально нанесеними знаками.

При кріпленні  світильників до стелі на дюбелях, що забиваються за допомогою будівельно-

монтажного  пістолета.  Кожну точку  підвісу  необхідно  випробувати  навантаженням.  Равним

потрібній массі світильника плюс 80 кг.

Підвісні  світильникі  в  житлових  будинках  при напрузі  127 і  220 В повинні  мати ізолюючі

кріплення підвіски. Ця вимога не відноситься до будинків з дерев’яним перекриттям.

Для  приєднання  світильників  в  житлових  і  громадських  будівлях,  а  також  в  побутових

приміщення виробничих будівель. Як правило, передбачають затискні колодки, що дозволяють

приєднання як мідних так і алюмінієвих проводів з площею поперечного перерізу до 4 мм2.

Гвинтові гільзи патронів для ламп розжарювання в електромережах, де обов’язкове заземлення

корпусів світильників, приєднують до нульового, а не до фазного провода.



З’єднання  проводів  всередені  трубчастої  частини  підвіски  світильника  забороняється.

Світильникі для ламп потужністю 100 Вт і більше, що не мають ввідних затискачів. Заряджають

мідними гнучкими проводами з теплостійкою ізоляцією.

Вводи проводів і кабелів в світильники і апарати ущільнюють, щоб не проникав пил і волога.

Конструкція і виконання світильників повинні відповідати номінальній напрузі електромережі і

умовам навколишнього середовища. Світильникі розраховані для роботи в кліматичних умовах

У3, Т3, ХЛ2 та Т2. Для ущільнення світильників, ступінь захисту яких вище IP20, влаштування

для ущальнення кабелів і проводів повинно бути розраховано на ввід неброньованого кабеля з

зовнішнім діаметром від 9,5 до 14 мм або трьох одножильних проводів з зовнішнім діаметром

від 3 до 5 мм.

Залежно від модіфікації світильники з лампами розжарювання кріплять на монтажному профілі,

трубі з разьбою або на гаку.

Кріплення на крюк або шпильку застосовується в житлових, адміністративних та громадських

спорудах. Кріплення світильників вагою до 5 кг до цільних потолків виконується за допомогою

крюків У625 або шпильок У626, котрі закладують у отвори в період будівництва будинків.

В  помешканнях  без  повишеної  безпеки  світильники  не  заземлюють,  в  з’язку  з  цим,  крюки

повинні  бути  ізольованими,  а  приспособлення  для  краплення  світильників   повинно  мати

ізоляційне кільце.

Виконання  цих вимог  запобігає  випадковому з’єднанню металевих неструмоведучих  частин

світильників з заземленними металевими плитами перекриття.

Установка світильників на стінах і колонах виконується за допомогою кронштейнів У116 для

світильників з лампами розжарювання і ДРЛ массою до 10 кг. Кріплення основанія кронштейна

до будівельних конструкцій виконцється  болтами,  сваркою або пристрілкою.  Для кріплення

світильників  з  резьбовим  з’єднанням  масою  6  кг  до  перил  або  огороджень  виконується  за

допомою стойки К987 , яка зроблена з стальної труби висотою 2320 мм.

Кріплення світильників на тросі і коробах  виконується спеціальними проводами марки АРТ

з устроєним несучим тросом. Світильники масою до 5 кг кріплять на відгалудженних тросових

коробках У230 і У231, при виконанні електропроводки кабелем на окремому несучому тросі

(проволокі) – відгалудженними коробками У 245 і У246 у комплекті з крюком У246.

Приєднання  світильників  до  групової  мережі  виконують  у  коробках  У230,У231,  КОС2  за

допомогою спеціальних  наборних  зажимів;  в  коробках  У245,  У246  за  допомогою сжимів  у

пластмасомому корпусі У739 і т.д.



При виконанні освітлення у сухих і вологих помешкання з нормальною середою застосовують

короба КЛ-1 для однорядної підвіски світильників і КЛ-2 для двурядної підвіски світильників.

До освітлювальної мережі світильники приєднують за допомогою відгалудженних схимів У 739

без розрізання магістральних проводів. Які прокладають усередені короба. Короба, які зібрані в

лінію довжиною 20 м із двометрових секцій забеспечують підвіску на них 15 світильників при

однорядному розташуванні.

Особливості монтажу світильників в приміщеннях з вибухо- і вогненебеспечних зонах

В даних приміщення застосовують світильники, які мають відповідну ступень захисту і рівень
вибухозахисту (В-1, В-1а, В-2, В-1г, і т.д.).

Монтажу не підлягають світильники, які мають тріщіна на скляних захистних колпаках, в литих

корпусах або сальникових гайках вводних пристроїв. У всіх світильників всередені вводного

пристрою повинна бути ізоляційна колодка с двома контактними зажимами для підключення

фазного  і  рабочого нульовогопроводів  і  неізольований  заземлюючий  зажим.  От колодки до

патрона усі  світильники заряжені термостійким проводом ПРКА.

Ввод  світильників  необхідно  виконувати  неброньованим  трежильним  кабелем  або  трема

проводами у водогазопроводних трубах тії ж марки, яку застосовували у груповій мережі. При

прокладці проводів у трубах кронштейни і трубні спуски вкручують в світильник на короткій

резьбі до кінця без застосування контрогайок і закріпляють стопорним гвинтом.

Автоматичні  вимикачі  та  запобіжники  встановлюють  так,  щоб  у  викрученому  положенні

гвинтова  гільза  автомата  (запобіжника)  залишалася  без  напруги,  для  чого  провідник,  що

захтщається, приєднують до гвинтової гільзи основи.

Щитки монтують вертикально на капітальних стінах або жорстких конструкціях. Їх не можна

встановлювати над віконними і дверними прорізами.

При  встановленні  щитків  відстань  між  неізольованими  частинами,  що  знаходяться  під

напругою,  і  металевими  неструмоведучими  частинами  повинні  бути  не  менше  15  мм  по

поверхні ізоляції і 10 мм по повітрю. Живильні лінії приєднують до автоматичних вимикачів

(рубільників) так, щоб на їх рухомих струмоведучих частинах при розімкнутому положенні не

було напруги.

На освітлювальних щитках вказують номер, а також призначення чи номер кожної відхідної

лінії.

Монтаж стаціонарних опромінювальних установок.



Опромінювачі з  еритемными  лампами,  установлені  стационарно  у  тваринницьких  і

птахівницьких помешканнях, підвішують під потолком на тієї ж висоті, що і світильники, або

нижче. У першому випадку монтаж опромінювачів і світильників із газоразрядными лампами

виконують  спільно.  Кріплять  їх  до  троса,  стелі  або  інших  конструкцій  тваринницького

помешкання.  Опромінювачі  і  світильники  розташовують  уздовж  помешкання  рядами  над

тваринами або птицею. У кожному ряду світильники й опромінювачі чергуються. Наприклад,

через один або два світильники підвішують один опромінювач.

Кращі  результати  по  цілості  молодняку  і  збільшенню  його  продуктивності  дає  спільна  дія

ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання.  З цією метою в останні  роки широко

використовують  комбінований  опромінювач  типу  ІКУФ-1М.  Він  може  застосовуватися  для

локального обігріву подсосных  поросят до 45... 60-денного віку, телят і ягнят до 15-денного

віку і їхнього ультрафіолетового опромінення протягом  часу утримання.

У комплект опромінювальної установки включається від 20 до 80 опромінювачів типу ІКУФ-1

у  залежності  від  кількості  верпідлогив  і  блок  програмного  керування.  Опромінювач  являє

собою  стальний  короб  прямокутної  форми,  що  має  поверх  по  краях  два  ковпаки  з

порцеляновими патронами для інфрачервоних ламп, між якими розташована дросельна коробка

з    пкскорегульовальним  пристроєм  ,  і  стартером,  перемикачами  інфрачервоних  і

ультрафіолетових  ламп.  Усередині  короба між інфрачервоними лампами типу  ІКЗК-220-250

установлений  відбивач  з  ультрафіолетовою лампою ЛЕ-15.  Знизу  опромінювач  має  захисну

сітку, що всувається з направляючого короба і прикріплюється до нього спеціальним гвинтом.

Шафа керування опромінювача виконана у пилозахисному металевому корпусі з дверцятами,

що замикаються на два замки . Для кріплення його до опорних конструкцій на задній стінці у

верхніх і нижніх кутах приварені планки з вушками. На дверцятах установлені дві кнопкові

станції  керування  інфрачервоним  і  ультрафіолетовим  опроміненням,  кнопка  аварійного

відключення,  перемикачі  роду  робіт   ламп,  і  сигнальні  лампи.  Дверцята  і   елементи  кола,

керування,  муфти  електричних  вводів,  розташовані  на  корпусі,  мають  гумові  ущільнюючи

прокладки, що забезпечують пилевлагозахист шафи керування. Усередині шафи на спеціальній

панелі змонтовані головний автомат, запобіжник кола керування, автомати і магнітні пускачі

вмикання інфрачервоних і ультрафіолетових ламп, понижаючий автотрансформатор напругою

220/127 В для ультрафіолетових ламп і програмне реле часу.

Електрична схема дозволяє здійснювати ручний і  автоматичний режими роботи і  забезпечує

роздільне  керування  інфрачервоним  і  ультрафіолетовим  опроміненнями.  Ручний  і

автоматичний  режими роботи  задаються  перемикачами, установленими  на  дверцятах  шафи.

Ручне керування виконується за допомогою кнопкових станцій, які встановлені на дверцятах

шафи керування. Перемикачами  88 і 59, установленими на опромінювачах, можна задати три

режими роботи інфрачервоних ламп, змінюючи їхню потужність від 100%, коли обидві лампи

включені в мережу паралельно, 50% при включеної однієї з  них і  до 33% при послідовному



вмиканні обох ламп. Автоматичне керування здійснюється по добових циклах програмним реле

часу типу 2РВМ із двома програмами. Диск програмного реле має різьбові отвори, рівномірно

розташовані по двох окружностях: зовнішньої з інтервалами 15 і внутрішньої - 20 хв. Отвори

по зовнішній окружності програмного диска використовуються для керування інфрачервоними

облучателями, по внутрішньої - ультрафіолетовими.

Різьбові отвори в диску призначені для вгвинчування в них штифтів. Міняючи число штифтів і

відстані між ними, можна складати різноманітні добові програми опромінення відповідно до

зоотехнічних вимог утримання різноманітних груп молодняку тварин. Захист опромінювачів і

електричних кіл від коротких замикань і перевантажень забезпечують автоматичні вимикачі.

Схема  передбачає  керування  і  захист  двох  самостійних  груп  опромінювачів,  кожна  з  який

залучена через свій магнітний пускач і автоматичний вимикач.

 Електроустаткування  й  електропроводку  монтують  у  дві  стадії.  Спочатку  виконують

заготівельні роботи (розмітка, установка заставних деталей, прокладка сталевих труб), а потім

настановні і налагоджувальні роботи..

Шафу керування встановлюють на стіні в електрощитовій, а при її відсутності - безпосередньо в

залі, де утримуються тварини, у місці, доступному і зручному  для обслуговування. Кріплять

його вертикально за допомогою чотирьох болтів (гвинтів) на стіні або іншу тривк, не схильну

вібрації опорн підставу, на висоті 1,5 м від підологи або площадки обслуговування. Проводи до

опромінювачів прокладають у трубах, що кріплять на висоті 1,8...2 м від підлоги. З'єднують їх

між собою зварюванням або муфтами на різьбленні з ущільненням. Проводи використовуються

одножильні з пластмассовою ізоляцією марки АПВ. При цьому площа перетину  нульових і

фазних проводів приймається однаковою. При підключенні до джерела живлення опромінювачі

рівномірно  розподіляють  по  фазах.  З'єднання  і  відгалуження  проводів  виконуються  в

герметичних  відгалуджувальних  коробках,  що  відповідають  виду  прокладки,  тільки

зварюванням,  пайкою або спеціальними затискачами. Опромінювачі підключають до мережі за

допомогою штепсельних  роз’ємів.  У свинарниках-маточниках  опромінювачі  підвішують  над

лігвищем  тварин  із  розрахунку  один  опромінювач  на  два  верстати.  У  неопалювальних

помешканнях опромінювачі можуть подвішуватися над кожним верстатом.

Опромінювачі підвішують на спеціальному кронштейні, трубі, тросі або за допомогою інших

підвісок  так, щоб над кожним суміжним верстатом знаходилася половина опромінювача.. Над

лігвищем поросят вони встановлюються на висоті не менше 0,6 м від підлоги, а над верстатами

телят - 1,35 м. Опромінювачі кріплять так, щоб із ростом тварин можна було змінювати висоту

підвісу   над  підлогою.  Для  поросят  у  підсосный  період  висота  підвісу  опромінювачів

регулюється в межах 0,7 м, а при дорощуванні - 1,2 м; для телят - відповідно 1,35 1,7 і 1,7...2 м.



Після  закінчення  монтажу  всіх  елементів  опромінювальної  установки  їхні  корпуса  й  інші

металеві  конструкції  зануляют,  тобто   приєднують  до  нульового  проводу  кожух  шафи

керування, корпуса опромінювачів, сталеві труби й ін.

У  кожний  опромінювач  установлюють  лампу  ультрафіолетового  опромінення,  стартер  і  дві

лампи  інфрачервоного  випромінювання.  Встановлюють  захисну  сітку  і  закріплюють

спеціальним гвинтом, що забезпечує її заземлення (занулення).

Для  бактеріологічного  очищення  повітря  у  тваринницьких  помешканнях  можуть

використовуватися опромінювачі ОБУ-1-15 і ОБУ-1-30 із лампами типу ДБ потужністю 15 і 30

Вт. Розміщають їх по ходу конвекційних потоків повітря з розрахунку один опромінювач на

7...8 м2 площі поверхні помешкання і кріплять до стіни за допомогою двох скоб на висоті 2...2,5

м від підлоги.

Опромінення  овочевих  культур,  що  вирощуються  в  теплицях,  істотно  відрізняється  від

опромінення тварин головним чином тим, що для гарної   продуктивності  на поверхні  листа

рослини потрібно створювати високу щільность потоку випромінювання, рівну 30...75 Вт/м2,

що в системі світлових розмірів складає б... 15 тис. лк.

Для опромінення рослин застосовуються опромінювачі з  газорозрядними  лампами високого і

низького  тиску.  Лампи  низького  тиску  ЛФ  401,  ЛФ  402,  ЛФР-150  і  інші  мають  невисоку

температуру стінок колб (40... 50°С) і можуть установлюватися безпосередньо над рослинами

на висоті 100... 150 мм і менше.

У стелажних теплицях використовують опромінювач типу ОТ6-40 із шістьма газорозрядними

лампами низького тиску потужністю по 40 Вт. опромінювач являє собою два металевих короби,

сполучених двома трубками, в однієї з який знаходиться плівковий алюмінізирований відбивач.

При необхідності його можна витягнути за кольця, при відпусканні яких він знову скручується

в  трубку  пружинної будови.  Короба,  у  яких  встановлені  пускорегулювальні  апарати,  для

безстартерного запалювання ламп, закриваються кришками з ущільненням. На бічних стінках,

коробів  закріплені  герметизовані  патрони  для  опромінювальних  ламп.  0промінювач  має

розміри: довжину 950 мм, ширину 1250 мм, висоту 170 мм... Маса його біля 20 кг.

Опромінювач подвішується над стелажами за спеціальні вушка на тросиках або сталевому дроті

до  спеціальних  конструкцій,  що  дозволяють  регулювати  висоту  підвісу.  У  якості  такої

конструкції  може  бути  довгий  трубчастий  вал  (або  два  вали),  які  приводяться  в  дію

електродвигуном  через  редуктор.  Опромінювачі  ОТ6-40  важкі,  порівняно  дорогі,

перешкоджають проходженню природного світла. Установки з цими опромінювачами можуть



виконуватися пересувними, що дозволяє в два рази скоротити число ламп. Але при цьому вони

утворюються  громіздкими.  В  даний  часперевагу  віддають  газорозрядним  лампам  високого

тиску  ДРЛФ-400,  ДРФ-1000,  ДРФ-2000,  ДНаТ-400  і  ін.  Вони  мають  високу  температуру

зовнішньої колби, що досягає 200 °С і більш. Опромінювачі з лампами потужністю 400... 500 Вт

підвішують над рослинами на висоті 0,7...0,8 м, а потужністю 1000... 2000 Вт—на висоті 1...1,2

м. Над розсадою їх розміщають так,  щоб на кожний опромінювач потужністю 400...  500 Вт

припадала площа поверхні 1,5 м2, а потужністю 1000 Вт - 2,5 м2. Опромінювачі з потужними

ксеноновыми лампами ДКсТЛ-10000, ДКсТЛ-5000, ДКсТВ-6000 і ін. підвішують ще вище. Так,

наприклад, опромінювач із дуговою ксеноновою лампою ДКсТЛ-10000, що входить у  комплект

установки СОРТ-1-10, кріпиться на висоті  3...3.5 м і облучає площу поверхні 200 м2. Система

опромінення рослин СОРТ-1-10 складається з 6 опромінювачів, блока керування і запалювання,

що  з’єднуються між  собою  за  допомогою  високовольтних  проводів.  У  останні  роки  для

опромінення розсади в теплицях  широко застосовують стаціонарні опромінювачі типу ОТ-400.

Вони  являють  собою  компактну  конструкцію,  що  складається  з  дроселя  в  прямокутному

сталевому корпусі,  різьбового патрона з ущілбнюючою каблучкою, лампи ДРЛФ-400, кабеля

живлення і  блока балласних  конденсаторів (для опромінювачів ОТ-400Е). Корпус дроселя у

верхній частині має вушко, за яке підвішується опромінювач. Знизу корпуса за допомогою 4

гвинтів кріпиться кришка, на якій установлений патрон Е40Ш6К-01.

Опромінювач ОТ-400Е відрізняється від опромінювача ОТ-400И тим, що замість кришки до

його  корпуса  кріпиться  блок  конденсаторів  із  патроном  Е40ФК-01.  Для  живлення

опромінювачів  використовують  кабель  КРПТ  3х2,5,  який  підводять  до  дросселю  з  двох

протилежних сторін через ущільнення в його корпусі. Один кабель окінцьован штепсельною

вилкою, а інший розеткою. Кабель із штепсельною вилкою має довжину 2,5 м а с розеткою - 1,5

м.

Штепсельні  рознімання  розраховані  на  робочий  струм  до  16  А,  що  забезпечує  рівнобіжне

з'єднанняопромінювачів у групи до 5 шт. Гумові ущільнення захищають внутрішню порожнину

рознімання від проникнення вологи. Ущільнювальна каблучка із силіконової гуми надівають на

горловину лампи. На корпусах опромінювачів є контактні  гвинти М5, до яких приєднується

третя жила кабелів.

Опромінювачі підвішують на тросиках або сталевому дроті лампою униз. З'єднують їх групами

і  підключають  до  магістральних  ліній.  Вмикання  і  відключення  провадяться  з  однієї  шафи

керування. При монтажі передбачається захист кабелів живлення і штепсельних роз'єднань від

прямого випромінювання ламп. Неприпустимо торкання їх до колб.



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

1. Вимоги до монтажу освітлювальних установок

2. Що таке оосвітлювальна установка?

3. Які способи монтажу ви знаєте?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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