
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Монтаж засобів автоматизації. Призначення та класифікація станцій керування, 
щитіві пультів керування. Технологія монтажу засобів автоматизації.

Мета:
навчальна: дати поняття про призначення і класифікацію  станцій керування, щитіві пультів 
керування
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: ідручник, 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.

 Призначення та класифікація станцій керування, щитів і пультів керування.
Засоби  автоматизації  призначені  для  контролю  параметрів  та  керування  різноманітних
технологічних процесів сільськогосподарського виробництва та систем електропостачання .

За призначенням їх розподіляють на Оскільки груп:

- диспетчерські;

- керування;

- релейного захисту і автоматики;

- сигналізації;

- розподілу постійного та змінного струму.

+За параметрами: засоби виміру, контролю й регулювання температури, тиску, розрядження,
перепаду  тиску;  використання  та  кількості  газів  та  рідин;  засоби  для  визначення  складу  і
властивостей газів, рідин, твердих та сипких матеріалів; для виміру та дозування мас.

2 Технологія монтажу засобів автоматизації, захисту і сигналізації
2.1 Монтаж засобів автоматизації
Монтаж виконують у дві стадії:

- виконують план траси, встановлюють опорні конструкції для проводів, щитів, приладів;



-  виконують  прокладку  електропроводки,  встановлюють  і  підключають  щити,  прилади,
виконують індивідуальні  випробування систем.  Перед початком монтажних  робіт  необхідно
вивчити  конкретні  електричні  схеми.  При  вивченні  креслень  потрібно  пам'ятати,  що  крім
електричних схем в системах автоматизації застосовують механічні, пневматичні, гідравлічні та
оптичні елементи та пристрої,  які мають свої умовні позначення і можуть бути об'єднані на
робочих  кресленнях  з  електричними.  На  підставі  цього  постає  логічне  питання  вивчення
умовних графічних позначень на схемах механічних, пневматичних тощо.

Електрична проводка в щитах виконується із застосовуванням проводу з мідними жилами, ця
електрична  проводка  прокладається  відкрито  джгутами  або  в  пластмасових  коробах.  При
прокладці проводів відкритими джгутами потрібно дотримуватися наступних умов:

проводи в джгутах не повинні бути переплетені між собою. Джгути повинні бути скріплені та
прикріплені до несучих конструкцій бандажами із полівінілхлоридної стрічки за ТУ 36.1446-75
з кнопками згідно з ГОСТ 17663-72. Крок установки бандажів не більше 200 мм;

- джгути проводів потрібно прокладати по найкоротшому шляху з мінімальним числом вигинів
та  перетинів  і  вони  не  повинні  закривати  доступ  до  контактних  і  кріпильних  виробів  та
ускладнювати їх ревізію або демонтаж;

- джгути слід прокладати паралельно, а відгалуження виконувати під прямим кутом;

джгути проводів повинні кріпитися до уніфікованих елементів з кроком на прямих ділянках не
менше 300 мм і на відстані 50-55 мм до і після повороту;

- при переході джгута з нерухомої частини шита до рухомої (рама, дверцята) джгут повинен
мати компенсатор, котрий працює на кручення;

- проводи, які відносяться до одного приладу або проходять поряд, необхідно об'єднувати в
один потік;

-  проводи  до  прокладки  повинні  бути  випрямлені  і  протерті  ганчіркою,  котра  просочена
стеарином або парафіном;

- прокладка повинна бути горизонтальною або вертикальною (відхилення 6 мм на 1 м ділянки
потоку);

маркування  (написи)  слід  виконувати  на  вертикальних  проводах,  які  розташовані  ліворуч
панелі, зверху до низу, а праворуч -знизу до верху.

Короби  для  прокладки  проводів,  поліетиленових  і  полівініл-хлоридних  труб  встановлюють
тільки  вертикально  або  горизонтально  в  місцях,  доступних  для огляду.  Відстань  від  стінки
короба до контактних затискачів приладів і апаратів повинна бути не менше 40 мм. Коефіцієнт
заповнення короба не повинен перевищувати 0,45.

Кінці проводів в трубах повинні мати запас по довжині, необхідній для подвійного підключення
до приладів.

Під один гвинт затискача дозволяється підключення двох провідників.

Опір ізоляції окремих кіл повинен бути не менше 10 МОм (при температурі 20°С.)

+Забороняється  вигинати  проводи  та  жили  кабеля  плоскогубцями,  з'єднувати  мідні  та
алюмінієві проводи під один гвинт.



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

1. Що таке засоби автоматизації?

2. Які ви знаєте засоби автоматизації?

3. Скільки стадій монтажу засобів автоматизації? Які?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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