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    Тема уроку: Монтаж шинопроводів. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про монтаж шинопроводів. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Монтаж шинопроводів виконують в два етапи: 

 підготовчі роботи; 

 монтажні роботи. 

Підготовчі роботи 

Перший етап починається з розмітки осей та місць монтажу кріпильних 

конструкцій. Вибір типу кріпильних конструкцій визначається способом 

прокладання шинопроводу. Шинопроводи прокладаються на невеликій 

висоті по стінам на кронштейнах, по колонам на підвісах, під перекриттям на 

конструкціях та ін. Під час підготовчих робіт виконують заготовку блоків 

шинопроводу, а також кріпильних виробів, готують необхідні для монтажу 

шинопровода механізми та пристосування. В комплект поставки сучасних 

шинопроводів входить весь необхідний перелік виробів для кріплення, що 

дозволяє звести до мінімуму перший етап монтажу. 

Монтажні роботи 

Монтаж шинопроводів включає в себе такі основні операції: 

 кріплення по трасі опорних конструкцій (кронштейнів, стійок, підвісів 

тощо)[3]; 

 збирання секцій шинопроводів в блоки — якщо це дозволяють місцеві 

умови. Монтаж шинопроводу блоками є більш продуктивним[4]; 

 підняття та закріплення блоків секцій на опорних конструкціях. Для 

підняття секцій шинопроводу на кріпильні конструкції 

застосовують: мостові або автомобільні крани, лебідки, гідравлічні 

платформи або підйомники. Монтаж починають зі складних вузлів — з 

вертикальних ділянок або секцій приєднання до трансформаторних 

підстанцій. Монтаж вертикальних ділянок починають з нижньої 

кутової секції нарощуючи шинопровід вверх до відмітки верхньої 

горизонтальної ділянки. Горизонтальні прямі ділянки шинопроводу, 

секції з компенсатором та інші монтують в останню чергу; 

 з'єднання секцій між собою. В сучасних типах шинопроводів для 

з'єднання секцій між собою часто використовують спеціальні 

стикувальні блоки, що дозволяє спростити монтажні роботи. Крім того, 
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з'єднання шин різних секцій може виконуватися за допомогою 

болтового з'єднання; 

 приєднання споживачів до шинопроводу. Споживачі приєднують до 

шинопроводу за допомогою відгалужувальних коробок. 

Відгалужувальну коробку вставляють через штепсельне вікно, при 

цьому контакти з'єднують із шинами і коробка фіксується на 

шинопроводі. 

Враховуючи велику кількість виробників та типів шинопроводів необхідно 

під час монтажу обов'язково користуватися інструкцією виробника. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 30 

Тема уроку: Монтаж заземлювальних пристроїв. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж заземлювальних 

пристроїв. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Якщо оболонки кабелів є єдиними заземлювачами, то в розрахунку 

заземлювальних пристроїв їх слід враховувати при кількості кабелів не 

менше двох. 

Коли безпосередньо поблизу від електроустановки природних заземлювачів 

немає, створюють штучні заземлювачі. Штучними заземлювачами 

називаються спеціально встановлювані в землі металеві конструкції, 

призначені для приєднання до них заземлювальних провідників. 

Як штучні заземлювачі застосовують вертикально або горизонтально 

занурені в землю сталеві труби, кутову сталь, металеві стержні, сталеві смуги 

тощо. Найменші розміри сталевих заземлювачів і заземлювальних 

провідників наведені в табл. 1. 



Таблиця 1. Найменші розміри сталевих заземлювачів і заземлювальних 

провідників 

Параметр У будинках У зовнішніх 

установках 

У землі 

Діаметр круглих 

провідників, мм 

5 6 6 

Товщина смуг 

кутової сталі, мм 

2 2,5 4 

Переріз 

прямокутних 

провідників, мм 

24 48 48 

Товщина 

прямокутних 

провідників, мм 

3 4 4 

Товщина стінок 

сталевих труб, 

мм 

2,5 3,5 3,5 

Товщина стінок сталевих тонкостінних труб, мм 1,5 не допускаються 

Як заземлювачі найчастіше використовують відрізки труб або кутової сталі 

завдовжки 2,5-3 м, оскільки при такій їх довжині зменшується вплив 

промерзання ґрунту. Під час вибору заземлювача перевагу слід віддавати 

кутовій сталі, оскільки опір розтіканню струму такого заземлювача буде 

меншим за опір однакового за масою заземлювача з труби. 

Електроди заземлювача розташовують так, щоб їх верхні кінці були нижче 

від рівня землі на 0,5—0,7 м. Це дає змогу знизити опір розтіканню 

заземлювачів, а також зменшити коливання опору заземлювачів, пов'язані із 

змінами зовнішньої температури. Для встановлення заземлювачів 

попередньо риють траншею завглибшки 0,7 м і завширшки в основі 0,5—0,6 

м, після чого заземлювачі забивають або за допомогою механізмів 

занурюють у ґрунт. 

Заготовлення і наварювання розрізних шайб на стержні здійснюють завчасно 

в майстернях, де є зварювальний апарат. Стержень вкручують у ґрунт 

електросвердлом, оснащеним редуктором, для цього його вставляють у 

порожнистий шпиндель і затискують у трикулачковому патроні на відстані 

1,5 м від кінця, який занурюють у ґрунт. При вмиканні електросвердла 

стержень обертається і вкручується в ґрунт. Після заглиблення стержня 



електросвердло вимикають, кулачки патрона розтискують, увесь механізм 

підіймають по стержню на висоту до 1,5 м від рівня землі і закріплюють у 

кулачках патрона, потім операцію повторюють доти, доки стержень не буде 

занурений на необхідну глибину. Взимку, особливо при глибокому 

промерзанні ґрунту, потужність електросвердла може виявитися 

недостатньою для вкручування стержнів у землю. В цьому випадку 

попередньо прогрівають ґрунт або свердлять у ґрунті отвори спіральним 

свердлом відповідного діаметра на глибину 0,5—0,8 м, потім вкручують 

стержень. 

Приєднування заземлювальних магістралей до природних ї штучних 

заземлювачів, а також смуг зв'язку до заземлювачів з труб і стержнів повинно 

виконуватися зварюванням. Смуги зв'язку і магістралі заземлення зварюють 

внапуск, довжина якого повинна становити не менше: подвійної ширини 

смуги — при прямокутних проводах; шести діаметрів — при круглих 

проводах. Зварний шов накладають у два шари з усіх боків з'єднання. 

Міцність зварювання перевіряють кількома сильними ударами молотка 

масою 1,5—2 кг по зварних швах. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


