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Урок № :21 

    Тема уроку: Індустріалізація електромонтажних робіт 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про індустріалізація 

електромонтажних робіт 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

З метою скорочення термінів вводу об’єктів в експлуатацію і 

підвищення якості виконання електромонтажних робіт намагаються 

досягнути максимальної індустріалізації і механізації цих робіт, а 

також до притягнення для монтажу електрообладнання 

висококваліфікованого персоналу підприємств-виробників. 

Під індустріалізацією розуміється попереднє комплектування і 

зборка електро- обладнання з метою підвищення його монтажної 

готовності. Це досягається шляхом переносу максимально можливої 

кількості операцій по монтажу елементів електроустановок з 

монтажної зони на монтажні заводи і майстерні, оснащені 

високопродуктивними механізмами. Рівень індустріалізації 

визначається відношенням об’єму електромонтажних робіт, що 

виконані за межами монтажної зони, до загального об’єму 

електромонтажних робіт. 

Для підвищення рівня індустріалізації робіт крупні монтажні 

організації, як правило, мають в своєму складі підрозділи, які 

займаються виготовленням виробів, конструкцій і механізмів, що не 

випускаються промисловістю серійно. 

Індустріальний монтаж складається з двох стадій: 

- перша стадія вміщує в себе попередню комплектацію 

електрообладнання, зборку на заводах і монтажних майстернях 

обладнання, що постачається окремо в комплектні блоки і укрупнені 

вузли з доведенням їх до повної монтажної готовності; 

- на другій стадії виконується установка комплектних блоків і 

укрупнених вузлів обладнання, прокладаються силові і освітлювальні 

мережі і мережі заземлення, здійснюється перевірка правильності 

монтажу, пусконалагоджувалні роботи і приймально-здавальні 

випробування електрообладнання. 

Найбільш високий рівень індустріалізації мають роботи по монтажу 

розподільчих пристроїв, виготовлення яких у вигляді комплектних 

комірок і блоків виконується на заводах вітчизняної промисловості: 

КРУ-6/10, КРУБ-35, КРУБ-110, КРУЭ-110 кВ і більше. 



Розвиток індустріальних методів електромонтажних робіт тісно 

пов’язаний з підви- щенням рівню їх механізації. Механізація 

електромонтажних робіт має два основних направлення: 

- використання універсальних механізмів і підйомно-транспортних 

машин для механізації трудомістких процесів; це, наприклад, 

бурильно-кранові машини, телескопічні вишки, гідропідйомники та 

ін.. 

- використання загальнобудівельних інструментів, розробка і 

використання різних пристосувань при виконанні окремих монтажних 

операцій; це, наприклад, різний електроінструмент, будівельно-

монтажні пістолети, переносні преси для окінцювання і з’єднання 

проводів і жил кабелів. 

Використання термінів вводу об’єктів в експлуатацію суттєво 

залежить від матеріально - технічного забезпечення 

електромонтажних робіт. В структурі крупних монтажних організацій 

функції матеріально-технічного забезпечення покладаються на 

спеціальні підрозділи - управлення (дільниці) виробничо-технічної 

комплектації (ДВТК). Ці структурні підрозділи своїми силами і 

засобами доставляють в монтажну зону необхідне обладнання, 

матеріали і механізми. Успішна робота підрозділив вимагає 

механізації складського господарства, яке дозволяє вести 

механізованим способом комплектацію матеріалів і виробів в 

спеціальні контейнери для послідуючої доставки їх в монтажну зону. 

Монтаж складного і дорогого обладнання (потужні трансформатори, 

нові вимикачі на 110 кВ и вище, електрообладнання фірм Сименс, 

АББ та інших) виконується, як правило, з притягненням 

шефмонтажного персоналу від постачальника обладнання. Цей 

персонал в відповідності з договором поставки обладнання здійснює 

керівництво монтажем і випробуваннями обладнання. 

 

Питання  для самоконтролю 

Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 22 

Тема уроку: Механізація електромонтажних робіт 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про механізація електромонтажних 

робіт 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 



Слюсарні роботи трудомісткі, важко піддаються механізації, тому 

основними напрямками механізації є: 

- віброобробка поверхонь після: ливарних робіт, зварювання обробки 

ультразвуком, обдирання на шліфувальних верстатах для дрібних деталей, 

або дрібоструйній обробці, або обробка великих деталей за допомогою 

інструменту з діамантовими напайками; 

- обробка отворів з допомогою настільних верстатів для дрібних деталей 

або з допомогою переносних пневматичних та електричних машин для 

великих деталей; 

- притирання поршневих кілець та клапанів на верстатах-автоматах; 

При масовому виробництві бажано слюсарні роботи проводити на 

спеціальних заготівельних та оброблюючих дільницях. 

Механізація складальних робіт проводиться згідно наступних напрямів: 

- нерозбірні з¢єднання бажано робити на складальних машинах, 

спеціальних верстатах, пресах або свердлильних верстатах; 

- при розбірних з¢єднаннях слід механізувати операції, пов¢язані зі 

складанням кріпильних деталей за допомогою вібробункерів з касетами 

або спеціальних автоматів для збирання; 

- розбірні з¢єднання з натягом виконуються на різноманітних пресах; 

- використання складальних та контролюючих приладів; 

- при великих виробах використовувати поворотні столи та кантівники. 

Механізація електромонтажних робіт проводиться за наступними 

напрямами: 

- якщо можливо, виділяють електромонтажні роботи на спеціальні 

заготівельні дільниці ( дільниці в¢язання джгутів на шаблонах, дільниця 

зварювання або паяння, наприклад, хвилею припою); 

- гвинтові з¢єднання виконують пневматичним та електричним ручним 

інструментом або машинами; 

- маркування повинно бути механізованим та автоматизованим, тобто на 

спеціальних автоматах на бірки наносять необхідне маркування. 

Автоматизація цих робіт можлива лише в тому випадку, якщо конструкція 

буде технологічною. Сама автоматизація обмежена труднощами 

автоматизації подачі, дозування, спряження та орієнтації деталей та 

виробів. Напрями механізації та автоматизації складання наступні: 

- розробка технологічних за складанням конструкцій; 

- використання більш прогресивних та менш трудомістких технологічних 

процесів, наприклад, замість різьбових з¢єднань використовується 

зварювання або клепання; 

- впровадження комплексної механізації; 

- впровадження комплексної автоматизації; 



- впровадження групових технологій та типізація технологічних процесів. 

Питання  для самоконтролю 

1. Від чого залежать розміри оброблення проводів? 

2. Яка основна вимога при обробленні проводів? 

3. Які інструменти використовуються при обробленні? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


