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ГР 12 "Технологія електромонтажних робіт"
Тема " Розподільчі пристрої, напругою до 1000В"
Розподільним пристроєм (РП) називають сукупність електрообладнання, що призначене для приймання і розподілу електричної енергії. Такі пристрої бувають закриті та відкриті, збірні та комплектні. У збірних РП електрообладнання монтується в запроектованому місці, а в комплектних воно змонтоване в спеціальних шафах та цілком підготовлене для вмикання до джерел енергії. РП на напругу до 35 кВ і вище споруджують відкритого типу. Широко використовують на станціях і підстанціях комплектні розподільні пристрої (КРП). Вони призначені для розподілу електроенергії та захисту електроустановок і кіл від перевантажень, коротких замикань, а також для нечастих комутацій електричних кіл. КРП скорочують терміни і вартість монтажних робіт, їх випускають у вигляді щитів, шаф, панелей, РП, ящиків і щитків. Останнім часом часто застосовують серії збірних комплектних пристроїв, які складаються з окремих блоків і панелей. Щити поділяють на розподільні, керування, релейні, сигналізації і контролю. Це металеві конструкції, що комплектуються з окремих панелей, пульт-панелей або шаф, на яких розміщені прилади й апарати, передбачені проектом, а також збірні шини і проводки вторинних кіл для приєднання встановленої апаратури. Розподільні щити призначені для приймання та розподілу електроенергії в мережах напругою до 1000 В і залежно від конструкції поділяються на одно – і двостороннього обслуговування, панельні та шафні. Одностороннього обслуговування розраховані на встановлення безпосередньо біля стіни і на обслуговування з лицевої сторони. Всі приводи і ручки керування винесені на фасад, для огляду обслуговування і ремонту на зворотньому боці панелі мають дверцята. Щити одностороннього обслуговування (ЩО) виготовляють у відкритому і закритому виконанні. Відкриті щити збирають з панелей, а закриті – з шаф. Щити одностороннього обслуговування комплектують з окремих панелей – ввідних, лінійних, секційних і торцьових. Лінійні панелі слугують для приєднання до збірних шин споживачів електроенергії, ввідні – для приєднання шинних і кабельних вводів; секційні – для секціонування збірних шин. Бокові сторони крайніх панелей щита закривають торцьовими панелями із захисними і декоративними дверцятами. Панелі всіх видів складаються з каркаса, на якому встановлені захисні та комутаційні апарати а також вимірювальні прилади. Каркас по вертикалі розбитий на п’ять відсіків. У середньому відсіку розміщені збірні шини і прилади, над ним і під ним – блоки, у верхньому – тільки прилади, а в нижньому – кінцеві лінії. Кришки відсіку виконані знімними. Це дає змогу виконувати монтаж, ревізію і ремонт з фасаду щита. Основні типові панелі випускають шириною 600 мм, висотою 2160 мм і глибиною 550 мм. Нині широко використовують щити ЩО-70. Як панелі, так і шафи ЩО-70 мають габаритні розміри 2200*600*/800… 1100 мм і максимальний струм приєднання 2000 А. РП двостороннього обслуговування зручніші в експлуатації, але вимагають більше місця. Масове використання дістали щити з панелей ПРС. Їх ширина 600 і 800 мм, висота 2400 мм і глибина 550 мм. З типових панелей ПРС комплектують розподільні щити двостороннього обслуговування напругою до 1000 В. Обслуговування, ремонт і приєднання апаратів проводять із тильної сторони панелі, крім панелей з авто мостами. У панелях з апаратами на номінальні струми 600 і 1000 А і автоматами на 400 А передбачають шинні складання для приєднання кількох кабелів. Розподільні щити двостороннього обслуговування комплектують також з типових панелей ПД і шаф ЩД. Ці панелі економніші за витратами матеріалів і зручніші у виготовленні й обслуговуванні. Панелі ПД, відкриті зверху і ззаду, встановлюють в електроприміщеннях, а шафи ЩД, закриті зверху і ззаду – у виробничих приміщеннях. З цих панелей і шаф можна комплектувати розподільні пристрої для КТП. За призначенням панелі ПД і шафи ЩД поділяють на лінійні, ввідні та секційні. Висота всіх панелей і шаф – 2200 мм, глибина – 550 мм, ширина – 600, 800 і 1000 мм. Панелі комплектують блоками запобіжник - вимикач БПВ, вимикач БВ і автоматами на номінальні струми 100…2000. У ввідних і секційних панелях у закритій шафі розміщується релейна апаратура АВР. Блок запобіжник-вимикач – це трифазний комутаційно-захисний апарат на номінальні струми до 1000 А з подвійним розривом кола, використаний сумісно з приводом у вигляді одного апарата – БПВ і БВ. У блоках БПВ вмикання і вимикання здійснюється патронами ПН-2, вмонтованими у важільний привод, так що при рухові останнього патрони рухаються прямолінійно. Блоки для встановлення в ящиках і шафах мають блокування, що виключає відкривання дверцят при увімкненому положенні та вмикання при відкритих дверцятах. Розподільні пункти ПР 9000, ПР 11, ПР 21, ПР 22 ,ПР 23, ПР 24, ПР 41 і т.д. призначені для розподілу електроенергії і захисту електроустановок, а також нечастих оперативних комутацій електричних кіл і пуску асинхронних двигунів. Розподільні пункти ПР 41 укомплектовані конденсаторами КСІ-038-18УЗ, їх використовують для компенсації реактивної енергії. Розподільні пункти за способом встановлення бувають вбудовані в нішах, навісні на стінах, колонах, конструкціях і на підлозі. Силові ящики призначені для захисту, нечастих вмикань і вимикань під навантаженням електричних кіл трифазного струму, а в разі наявності запобіжників і для захисту від перевантаження і короткого замикання. Вони мають один вбудований триполюсний рубильник або рубильник з трьома запобіжниками. Введення проводів у ящики і виведення з них відбувається через верхню і нижню кришки. До силових ящиків належать ЯБПВУ, ЯТП, ЯПП та ін.

Ввідно-розподільні пристрої
Ввідно-розподільні пристрої (ВРП) призначені для приймання, розподілу та обліку електроенергії і захисту відхідних ліній у мережах трифазного струму 380/220 В із глухо заземленою нейтраллю, а також для автоматичного керуванням сходових кліток. Їх виконують у вигляді щитів одно- і двостороннього обслуговування, а також шафного типу.

Типова ввідна шафа – це металоконструкція розмірами 1700*800*500 мм, на каркасі якої закріплено раму з апаратурою. У типовій розподільній шафі розміщена апаратура обліку, комутаційні апарати і керування освітленням. Проводи і кабелі вводять знизу, виводять як знизу, так і зверху через верхню кришку. У нижніх рамках кожної панелі є по чотири отвори для кріплення болтами, штирями тощо. Панелі з’єднують між собою також болтами. Після встановлення, вивірки і остаточного закріплення панелей і пристрою в цілому корпуси панелей заземлюють приєднанням нульових жил кабеля живлення до нульової шини, спільної для всіх панелей. Найчастіше застолсовують схему ввідної панелі ВРУ-1. Деякі панелі серії ВРУ мають апарати для автоматичного керування зовнішнім освітленням і освітленням сходових кліток. Найчастіше для цього застосовують схеми панелей ВРУ-Р12, ВРУ-Р20.

Розподільні щитки, пункти, шафи
Групові розподільні щитки – це комплектні пристрої для комутації і захисту освітлювальних мереж. Щитки випускають для житлових буинків і спеціального призначення – для виробничих і громадських споруд. Щитки для житлових будинків бувають поверхові, квартирні та суміщені. Поверховий щиток виготовляють у вигляді рами з шасі та дверцятами. На шасі закріплені захисні та комутаційні апарати й затискачі. Квартирні щитки мають лічільники і апарати захисту групових ліній квартирної мережі, якщо вони не винесені на поверховий щиток. Найчастіше застосовують на поверхах щитки суміщені, на яких також установлені апарати захисту та керування. Щиток – це стальний ящик, всередині якого на шасі змонтована апаратура. Ручки автоматів виведені на фасад щитка і закриті дверцятами. На боковій стінці корпуса є болт для приєднання до мережі заземлення. Верхня і нижня кришки знімаються. Для введення кабелю або труби знімають кришку. Для електроустановок промислових підприємств і громадських закладів випускають групові щитки серії СУ09400, пункти С-9500 і розподільні пункти ПР-9000 з одно- і триполюсними установочними автоматами в захищеному виконанні, освітлювальні щитки серії ОП, ОЩ, ОЩВ у захищеному виконанні з автоматами на 6 і 12 груп, призначені для приймання і розподілу електроенергії і захисту від перевантажень і струмів КЗ ліній освітлювальних мереж 380/220В з глухозаземленою нейтраллю. Силові розподільні шафи СП і ШРС слугують для розподілу електроенергії і захисту кіл від перевантажень і коротких замикань. На вводі шафи розміщені один або два рубильники, або рубильник із запобіжником, на відхідних лініях – запобіжники. Щити і пульти керування та захисту призначені для автоматичного і ручного керування електрообладнанням, а також для захисту електроустановок. На щитах і пультах монтують прилади захисту (реле), прилади і апарати керування, сигналізації і контролю, Щити і пульти складають з окремих конструктивних елементів (панелей). Щити виготовляють одинарними і здвоєними і встановлюють прямолінійно, дугоподібно, Г- або П-подібного. Панель, яку використовують у щитах керування, сигналізації і захисту, складається з каркаса, карниза і опорного пояса. На бокових стінках панелі закріплені перфорфорові лотки, по яких прокладають проводи вторинних кіл і жили контрольних кабелів. На фасадній стороні закріплюють апарати і прилади. У верхній частині панелі щита прокладають шинки оперативного струму, які закріплені в шинотримачях. Пульти – це металоконструкції з похилою верхньою кришкою і передніми дверцятами. Апаратуру керування, контролю та сигналізації розміщено всередині цієї металоконструкції. Окремі апарати і прилади (кнопки, ручки,ключі керування, сигнальні лампи) виведені на кришку пульта. Пульти виготовляють двох видів: підлогові та підвісні. Пульт керування зручний для обслуговування, оскільки дає змогу зосередити в одному місці велику кількість приладів й апаратів керування складними агрегатами. Корпус пультазварений з гнутих стальних листів і нерухомо з’єднаний з панеллю, в якій відсутній лист у нижній частині. Пульт керування, прибудований з лицевої сторони до його панелі, називають пульт-панеллю. Дошку пульта (столу) вставляють похило для зручності обслуговування апаратів і приладів. Панель, пульт-панель або шафа – це повністю змонтований вузол щита. Станції керування є комплектним пристроєм, призначеним для дистанційного автоматичного керування електроустановками. Вони поділяються на блоки керування (БК) і панелі керування (ПК). Блок складається з ізоляційної плити, на якій змонтовані апарати без рами, а панель – з кількох плит зі змонтованими апаратами і приладами на спільній металевій рамі. Станції керування у вигляді панелей і блоків разом з допоміжним електрообладнанням. Щити станції керування – це повністю закінчений комплектний пристрій, при встанавленні якого на місці виконують тільки під’єднання живильних і відхідних кабелів і проводів та міжсекційні з’єднання. При встановленні ЩСК необхідно розмістити панелі так, щоб забезпечити двостороннє обслуговування апаратів і приладів. Ширина проходу має бути за щитом не менше ніж 0,8 м, лицьової сторони при дворядному розміщенні щита не менше ніж 1,5 м, а приоднорядному – 1,2 м.
Як завжди, для відправки конспектів користуємося почтовою скринькою, Santenar95@gmail.com, або вайбером за номером телефона 0937068210. Лекція велика, ділимо її на 2 пари. 

1. ДО НАДПИСУ Ввідно розподільчі пристрої
2. ПІСЛЯ нього.

відповідно 2 пари, за 25.04 і за 28.04

Лекцію загружу на сайт два рази від обох дат) Не напутайте))
Слава Україні!


