
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Монтаж засобів автоматизації. Технологія монтажу засобів захисту

Мета:
навчальна: дати поняття про особливості монтажу засобів захисту
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.

Монтаж засобів захисту
Пристрій  захисту  асинхронних  електродвигунів  УБЗ-301  призначений  для  постійного

контролю параметрів напруги мережі і діючих значень фазних і лінійних струмів трифазного

електроустаткування 380 В, 50 Гц, в першу чергу асинхронних електродвигунів,  зокрема і  в

мережах з ізольованою нейтрал л ю. Випускається трьома модифікаціями: 5-50 А, 10-100 А, 63-

630 А. Здійснює повний і надійний захист електроустаткування шляхом відключення його від

мережі  і  блокуванням  його  пуску  в  наступних  випадках:  неякісна  напруга  мережі  (обрив,

перекіс  фаз,  неприпустимі  скачки і  провали напруги,  порушення чергування,  злипання фаз);

симетричне  перевантаження  по  фазних  /  лінійних  струмах,  яке  викликане  механічними

перевантаженнями; несиметричне перевантаження по фазних і  лінійних струмах,  пов'язане з

пошкодженням всередині двигуна; несиметрія фазних струмів без перевантаження, пов'язана з

порушенням  ізоляції  всередині  двигуна  і  кабеля,  який  підключено  до  двигуна;  захист  по

мінімальному пусковому / робочому струму - зникнення моменту на валу двигуна ("сухий хід"

для насосів); перевірка рівня опору ізоляції обмоток двигуна на корпус до пуску (при рівні < 0,5

МОм -блокування); захист по струмах витоку на "землю" під час роботи із забороною.

Пристрої захисту встановлюються в приміщеннях, що не містять вибухонебезпечних газів

і  пари,  струмопровідного  або  вибухонебезпечного  пилу,  а  також  в  місцях,  захищених  від

попадання бризок води, крапель масла і додаткового нагріву від сторонніх джерел тепла. Перед



монтажем  вимикача  необхідно  переконатися,  що  технічні  дані  вимикача  і  його  додаткових

складових одиниць відповідають замовленню. Монтаж вимикачів  проводиться за відсутності

напруги в головному колі  і  в  колах додаткових складових одиниць.  Кріплення вимикача на

DIN-рейку виконується за допомогою спеціального фіксатора. Монтаж необхідно виконувати за

допомогою  спеціальної  сполучної  (монтажної)  шини  або  підготовлених  проводів  і  кабелів.

Переконавшись в тому,  що монтаж виконаний правильно,  вимикач можна вмикати.  Під час

монтажу подача напруги забороняється!

Контроль напруги

Рисунок 5.1 - Схема функціональна пристрою захисту асинхронна: електродвигунів серії
УБЗ-30і

 Монтаж засобів сиг пал nam*
Принципові схеми сигналізації за призначенням розділені на наступні групи:

1)  схеми  сигналізації  положення  (стану)  -  для  інформації  про  стан  технологічного
устаткування ("Відкрито" - "Закрию", "Включено" -"Відключено" та ін.);

2) схеми технологічної сигналізації, що дають інформацію про стан таких технологічних
параметрів, як температура, тиск, витрата, рівень, концентрація та ін.;

3) схеми командної сигналізації, що дозволяють передавати різні команди з одного пункту
управління в інший за допомогою світлових або звукових сигналів.

Система tn-s
В  системі  TN-S  (рисунок  5.2)  усі  відкриті  струмопровідні  частини  електроустановки

будівлі з'єднані окремим нульовим захисним провідником РЕ безпосередньо із заземлювальним

пристроєм джерела живлення. При виконані монтажу згідно з Правшами [12, 53] рекомендують

застосовувати для захисного провідника РЕ провід у жовто-зеленій смугастій ізоляції.



Режим  TN-S  найбільше  забезпечує  умови  електробезпеки  при  експлуатації

електроустановок і найбільш сприятливий для надійного функціонування ПЗВ,

Рисунок 5.2 - Застосування ПЗВ в системі TN-S 5.6.2.3 Система TN-C

Для захисту окремих споживачів захисний провідник РЕ повинен бути підключений до
PEN-провідника кола живлення до захисно-комутаційного апарату.

У даній електроустановці  в  системі  TN-C (рисунок 5.3)  при пробої  ізоляції  на  корпус
електроприймача,  у  випадку  незаземленого  корпусу,  ПЗВ не  спрацює,  оскільки  немає  кола
протікання струму витоку - відсутній диференційний струм. При цьому на корпусі залишається
небезпечний потенціал відносно землі.

Шафи та пульти, до яких підведена напруга вище 42 В, заземлюють. При живленні їх від
мереж  з  глухозаземленою  нейтраллю  однофазною  напругою  в  якості  заземлювальних
провідників можугь бути використані окремі мідні і алюмінієві жили проводів і кабелів, стальні
заземлювальнІ  провідники,  стальні  труби  електропроводок,  алюмінієві  оболонки  кабелів.
Використання нульових проводів в цих випадках забороняється.

+При  трифазному  живленні  в  якості  заземлювальних  провідників  можуть  бути
використані також нульові жили проводів та кабелів.

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

1. Що таке засоби захисту?

2. Які ви знаєте засоби захисту?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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