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Урок № :23 

    Тема уроку: Будова комплексних технологічних ліній із заготовки вузлів 

електропроводок 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про будова комплексних 

технологічних ліній із заготовки вузлів електропроводок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Проектування технологічних процесів і технологічних рішень це процес 

збору, обробки, осмислення та перетворення вихідної інформації, що є 

недостатньою і неточною, в кінцеві технологічні рішення. 

Процес проектування багатоетапний. Він пов'язаний із синтезом нових 

даних на кожному етапі, що поповнюють вихідні дані. У результаті 

багатоваріантності рішень, наприклад, при призначенні способів обробки 

окремих поверхонь або виборі моделі верстата необхідне виконання 

оптимізаційних розрахунків. 

Процес проектування ТП є ітераційним, тобто не виключає можливвості 

повернення до раніше прийнятих рішень з метою їх коригування. 

Розрізняють такі методи проектування технологічних процесів: 

неавтоматизоване, автоматизоване, автоматичне. 

  Неавтоматизоване проектування — проектування, при якому всі 

перетворення описів об’єкта, а також подання описів різними технічними 

мовами (креслення, технологічна документація тощо), здійснює людина. При 

неавтоматизованому проектуванні більшість його етапів, пов'язаних із 

аналізом технічних умов, вибором заготовки, визначенням способу 

базування, формуванням структур операцій та встановленням їx 

послідовності, вирішуються на основі інтуїції та досвіду технолога. При 

їх вирішенні технолог використовує нормативні та довідкові рекомендації, 

типові рішення, а також виконує деякі розрахунки. 

    Автоматизоване проектування – проектування, при якому окремі 

перетворення описів об’єкта, а також подання описів різними мовами 

розв’язання, здійснюють взаємодією людини i EOM. 

В умовах автоматизованого проектування на ЕОМ покладають в першу 

чергу завдання, сутність яких можна формалізувати і подати у вигляді 

функціональних або структурно-схемних зв'язків,  наприклад, різноманітні 

розрахунки, визначення кількості ступенів обробки окремих поверхонь 

деталі, вибір оптимальних умов зняття напуску та ін. Подальший розвиток 



теорії проектування та обчислювальної техніки дає змогу поступово 

передавати ЕОМ також i вирішення творчих завдань. 

  У сучасних системах автоматизованого проектування ТП (САПР ТП), 

наприклад, АВТОПРОЕКТ, ВЕРТИКАЛЬ тощо, вирішення технологічних 

завдань виконується в діалоговому режимі взаємодії технолога-

проектувальника з ЕОМ через індивідуальний термінал – дисплей. За його 

допомогою він отримує повідомлення від ЕОМ через такий проміжок часу, 

який не порушує швидкості природного ходу його думки. Діалоговий режим 

ефективний при вирішенні творчих завдань, коли потрібен евристичний 

підхід (розпізнавання геометричних образів деталей, розмірних i 

топологічних зв'язків між елементарними геометричними образами з метою 

оптимального вибору схем базування, проектування маршруту обробки, 

складання тощо). Ці та багато інших завдань можуть бути вирішені 

ефективно лише синтезом творчих процесів людини i «здібностей» 

машинних програм. 

  З точки зору принципів автоматизованого проектування розрізняють два 

методичних підходи. Перший базується на синтезуванні технологічного 

процесу на основі бази знань та прийняття рішень на рівні первинних 

визначень (перехід, установ, сумісність способів обробки та інструментів 

тощо), другий — на основі використання типових або групових 

технологічних процесів та комплексних рішень, що накопичені багаторічним 

досвідом машинобудівного виробництва. 

    Синтезування технологічних процесів — досить складний, трудомісткий 

та важко формалізований процес, що вимагає глибоких знань, інтуїції, 

досвіду технолога. 

    Проектування технологічних процесів на основі типових або групових 

технологічних процесів не вимагає таких глибоких знань, легко 

формалізується та автоматизується. Сьогодні практично всі діючі системи 

автоматизованого та автоматичного проектування технологічних процесів 

грунтуються на використанні типових технологічних рішень. 

   Автоматичне проектування — проектування, при якому всі перетворення 

описів об’єкта, а також подання описів різними технічними мовами 

здійснюють без участі людини. 

    Автоматичне проектування передбачає дуже високий ступінь 

формалізації проектних завдань. Завданням технолога є підготовка вихідної 

інформації для проектування, у якій, як правило, вже апріорі закладені 

технічні рішення майбутнього технологічного процесу (наприклад, спосіб 

виготовлення заготовки, схеми базування тощо). 

 

Питання  для самоконтролю 



Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 24 

Тема уроку: Монтаж відкритих безтрубних електропроводок 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Монтаж відкритих безтрубних 

електропроводок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Що собою являє монтаж електропроводки, які особливості даних видів 

робіт та які трудності можуть виникнути при монтажних роботах? Давайте 

разом поговоримо про ці питання. У наші дні, електрика передається 

двома способами - повітряними лініями, за допомогою проводів, або 

кабельними лініями, за допомогою кабелів. Ми постараємося викласти 

основні міркування з прокладання кабельних ліній всередині будинку, 

квартири або офісу. 

Отже, кабельні лінії. У нашому випадку вони з'єднують розподільний щит, 

в якому встановлені апарати захисту, вимірювання та автоматики, із 

споживачами, наприклад розетками і світильниками. 

Для того, щоб кабельна лінія була безпечна і служила зазначений термін 

(20 років), вона повинна бути виконана певним чином. 

ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ ТАКІ: 
· кабель повинен бути захищений від випадкового пошкодження;  

· кабель повинен бути захищений від шкідливих впливів тепла, холоду, 

вологості, хімічних речовин і ультрафіолетовихсонячних променів, або 

мати ізоляцію, що розрахованою на вплив таких чинників;  

· всі з'єднання кабелю повинні бути виконані в спеціальних розподільчих 

коробках і певним чином (болтове, зварне чи інше відповіднез'єднання); 

· кабель повинен володіти певним класом негорючості і бездимності;  

· при прокладанні по згораємим поверхнях, кабель повинен бути від них 

надійно відгороджений. 

При дотриманні цих умов проводка буде надійною і безпечною, так що їх 

краще запам'ятати і завжди тримати в голові при проектуванні кабельної 

лінії вашого дому, навіть при найменших доопрацюваннях вашої 

електромережі. Залежно де прокладається кабель та по яким конструкціям, 

потрібно враховувати умови його експлуатації, ступінь захисту та способи 

прокладання, а також від цього залежить і сам тип і марка кабелю.  

А тепер розберемо безпосередньо декілька способів прокладання кабелю 

та проводу, їх переваги, недоліки та власне саме виконання цих робіт.  

Відкрита проводка 

Відкрита проводка простіше в монтажі, в ремонті і модернізації, але гірше 

за зовнішнім виглядом і менш захищена від випадкового пошкодження. 

Вона застосовується тоді, коли проводка, прихована усередині будівельної 



конструкції нераціональна, наприклад для дерев'яних стін, або в умовах, 

коли приховати в товщу стін неможливо, або дуже дорого обійдеться.  

Способів виконання відкритої проводки є декілька. Це можуть бути 

такі способи: 

1.  Прокладка в кабель-каналах (настінних, плінтусах). Кабель-канал 

захищає провід чи кабель від пошкодження і покращує зовнішній вигляд 

безпосередньо самої лінії. Хороший варіант для будівель з дерева та інших 

горючих матеріалів, або для модернізації старої проводки без капітального 

ремонту житла. 

Сам кабель канал прикручується до стіни шурупами, на дюбеля (в бетон, 

цеглу та гіпсокартон), або безпосередньо (в дерево, фанеру). У нього 

укладається кабель, а потім зверху закривається кришкою. Потрібно 

пам'ятати, що за правилами кабель канал повинен бути заповнений не 

більше ніж на 40% обсягу, так що набивати його «під зав'язку» 

неправильно, кабель буде перегріватися, а в разі займання він пропалить 

кабель-канал наскрізь. 

Кращим виробником кабель-каналів є фірма Legrand. При покупці 

потрібно перевірити надійність кріплення кришки і жорсткість кабель-

каналу, щоб він не скручувався. Не завадить і відповідний сертифікат 

якості. 

2.  Прокладка в трубах гофрованих, гнучких і гладких жорстких. Коштує 

дешевше першого варіанту за рахунок втрати зовнішньої привабливості. 

Такий варіант можна використовувати в тих випадках колилюди 

перебувають там рідко та не звертають на них уваги. Це можуть бути 

підвали, склади, або за декоративними панелями, наприклад з 

гіпсокартону. Кабель затягується в трубу, після чого труба кріпиться до 

стіни, або стелі. Найзручніші кріплення це - кліпси та спеціальні скоби. 

У місцях, де є небезпека пошкодження кабелю краще використовувати 

гладкі жорсткі труби, або металорукав - гофрований металевий «шланг». 

3.  Кріплення кабелю на стальному підвісі або тросі. Застосовується там, 

де кабель повинен пройти через порожній простір. Спочатку кріпиться 

трос або дріт, на анкерні болти чи шурупи, потім натягується спеціальної 

розтяжкою, після чого трос або дріт заземлюється і до них пластиковими 

стяжками кріпиться кабель. 

4.  Кріплення безпосередньо до стіни або стелі. Це самий бюджетний 

спосіб прокладання електромереж. Потрібно пам'ятати, що кабель 

повинен бути захищений від пошкодження. До бетонної або цегляної стіни 

кабель можна прикріпити за допомогою спеціальних кріплень.  

Прихована проводка 

Найкращий варіант прокладки кабелю з погляду захищеності від 

пошкоджень і зовнішнього вигляду. Цей спосіб затратний і вимагає 

великого обсягу будівельних робіт. Якщо стіни з цегли або бетону, а 

монтаж проводиться спільно з капітальним ремонтом, або в тільки що 

побудованому приміщенні, цей варіант є безперечно кращим за інші.  

http://www.legrand.com/


У стіні робляться штроби, в які вкладається кабель чи провід за допомогою 

кріплень. Потім  кабель замазуються цементно-пісчаним розчином або 

алебастром. Потрібно пам'ятати, що горизонтальні штроби в бетонних 

стінах робити не можна, тільки вертикальні. Ті ділянки, де кабель 

проходить горизонтально потрібно ховати або в стяжку полу, або за 

підвісну стелю за методом відкритої проводки в трубі. І тільки в місцях, 

де виконуються опуски і підйоми - там де розташовані розетки, вимикачі, 

світильники і т. д., виконуються вертикальні штроби. 

В середині горючих стін, або за горючими перегородками, наприклад з 

дерева кабель можна прокладати тільки в сталевих трубах, типу 

водопровідних. Будь-який інший варіант, наприклад металорукав, кабель-

канали та інші способи є неприпустимими. 

Самий правильний та обов'язковий до виконання за правилами для 

житлових і громадських приміщень кабель це - ВВГнг-LS. Всі інші 

варіанти - ПВС, ПУГНП, ШВВП, ПУНП (ПБПП) використовувати не 

можна. 

Також варто обов’язково додати те, що всередині будь-яких приміщень 

алюмінієві кабелі та проводи використовувати категорично 

забороняється. 

Алюмінієві кабелі використовуються тільки для виконання підводу 

електроенергії до будинку чи іншої споруди безпосередньо до ВРП чи 

лічильника. Ними виконується так званий ВВОД. 

В усіх інших випадках потрібно використовувати мідні кабелі та проводи. 

 

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 


