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Тема уроку: Розмітка місць установки апаратури, ревізія електроапаратів. Виконання 
електропроводок в середині шаф та щитків керування

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про розмітку місць установки апаратури, ревізія 
електроапаратів. 
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  шаф  та  щитів  керування  виконують  в  спеціальних  диспетчерських  або
технологічних приміщеннях та в зовнішніх приміщеннях під навісом. В цих приміщеннях до
початку монтажу виконують всі будівельні та оздоблювальні роботи з монтажу технологічного
обладнання  і  трубопроводів.  При  виконанні  монтажу  шаф  (щитів)  в  технологічних
приміщеннях  температура  зовнішнього  повітря  повинна  бути  не  менше  плюс  5°С.  Шафи
розташовують таким чином, щоб було зручно виконувати їхній контроль. 

Проходи обслуговування монтажної сторони щитів у більшості випадків є евакуаційними
проходами. При відсутності з обох боків проходу відкритих струмопровідних частин на висоті
2,2 м від підлоги ширина проходу повинна бути не менше 0,8м, в окремих місцях до 0,6м. 

Відстань  між найбільш виступаючими  відкритими  струмопровідними  частинами,  котрі
розташовані  з  одного боку  проходу,  повинна  бути  не  менше 1,0  м при  напрузі  до  500 В і
довжині щита до 7 м; 1,2 м при напрузі до 500 В і довжині щита більш 7 м; 1,5 м при напрузі
500  В  і  більше.  Відстань  між  найбільш  виступаючими  відкритими  струмопровідними
частинами, котрі розташовані з двох боків проходу, повинна бути не менше 1,5 м при напрузі
до 500 В; 2 м при напрузі 500 В і більше. Відкриті струмопровідні частини, котрі знаходяться на
відстані, меншій вказаних, необхідно загороджувати. 

На монтажну відмітку шафи і щити керування підіймають і встановлюють за допомогою
вантажопідіймальних машин та механізмів. Шафи та щити ретельно доглядають, перевіряють
комплектність  деталей,  впевнюються  у  відсутності  поломок,  тріщин  та  інших  механічних
ушкоджень. Щити та шафи встановлюють по рівню горизонтально на спеціальні стальні опорні
рами,  котрі  виготовляють  із  швелерів,  і  кріплять  до  бетонного  або  цегляного  фундаменту.
Вертикальне  положення шаф та  щитів  визначають за  допомогою відкосу з  допуском до 1°.
Кріплення їх до стальних конструкцій, фундаментів, між собою повинно бути тільки роз’ємним.



Малогабаритні  шафи  навісної  конструкції  встановлюють  на  капітальних  стінах  або
колонах.  Для їх монтажу розмічають місця установки анкерних  2 болтів.  Отвори під  них в
цегляних стінах просвердлюють або пробивають на глибину, котра відповідає 8-10 діаметрам
анкерного болта. 

Висота встановлення шаф від підлоги повинна бути такою, щоб на горизонтальній осі
розташовувались прилади: 

- показуючі прилади та сигнальна апаратура - 800-2100 мм;

- самописні прилади - 1000-1600 мм;
- органи керування (перемикачі, кнопки) - 700-1600 мм.

Площа перерізу  жил проводів і  кабелів  приймають відповідно до сили струму,  але не
менше для мідних - 1 мм2 , алюмінієвих - 2,5 мм2 . 

Вводи в шафи виконують, як правило, знизу через підлогу або зверху залежно від місця
підходу зовнішньої  проводки.  Проводи, що вводять у шафи, закріплюють на опорній основі
біля шаф на відстані не більше 1 м. Вводи можуть бути як відкритими, так і закритими, залежно
від умов навколишнього середовища і виду прокладки. 

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 можуть буги 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.

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

Виконання електропроводок всередині шаф та щитків керування

В  пристроях  напругою  до  1000  В  монтаж  кіл  вторинної  комутації  виконують  наступними
способами:

- пучками, які вільно висять на струнах без кріплення до панелі;

- на лотках, профілях, коробах;

- прямо.

До  монтажу  вторинних  кіл  приступають  після  установки  всього  обладнання  та  апаратів,
нанесення маркування згідно із схемою і перевірки жил на відсутність обриву.

Згідно  з  вимогами Правил  будови  електроустановок  [59]  за  вимогами  механічної  тривкості
необхідно застосовувати проводи:

- для контрольних кабелів з приєднанням під гвинт до затискачів (панелі) колодок і апаратів: з
мідними жилами - 1,5 мм ; з алюмінієвими жилами - 2,5 мм ;

- для кіл з робочою напругою до 60 В переріз мідних жил кабелів, які приєднують паянням,
повинен бути не менше 0,5 мм2;

- для кіл з робочою напругою більше 60 В переріз мідних жил кабелів, які приєднують паянням,
повинен бути більше 0,5 мм2.



+Приєднання  однодротових  жил  дозволяється  тільки  до  нерухомих  елементів  апаратури.
Приєднання до рухомих елементів або елементів, на які впливає дія трясіння слід виконувати
пучками  багатодротових  жил.  При  приєднанні  необхідно  мати  запас  дроту  для  повторного
приєднання. З'єднання між виводами апаратів слід виконувати нероз'ємними перемичками. Для
монтажу  проводів  в  пучку  виконують  бандажну  в'язку,  яку  закріпляють  на  ділянках  через
15...20 мм. До панелей контрольні кабелі рекомендовано підводити знизу.

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

1. Де виконують монтаж шаф та щитів керування?

2. Вимоги при монтажу на стінах. 

3. Висота встановлення шаф від підлоги.

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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