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    Тема уроку: З’єднання, відгалудження алюмінієвих і мідних 

струмопровідних жил проводів і кабелів 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про з’єднання, відгалудження 

алюмінієвих і мідних струмопровідних жил проводів і кабелів  

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Надійна робота електроустановок значною мірою залежить від якості 

виконання з’єднань один з методів з’єднання ми будемо   використовувати  

це паяння.  Перед виконанням паяння поверхні жил проводів   добре 

очищають від окислення, використовують паяльний флюс він очищає 

поверхні і припій від оксидів та забруднень і запобігає утворення оксидів, а 

також збільшує розтікання розплавленого припою. Припій вибираю залежно 

від властивостей з'єднуваних металів, ми користуємося оловом він найкраще 

припаює мідний провід. Паяльник використовуємо потужностю 100 Вт. 

 
Лудіння. Перш ніж приступити до пайку, очищені місця з'єднання необхідно 

ретельно пролу-дить, тобто покрити тонким шаром припою, так як на 

луджений поверхню припій лягає краще. На місця майбутньої пайки 

спочатку треба нанести тонкий шар флюсу або паяльної пасти. Паяльник 

повинен бути добре залужен. Нагріваючи його, їм набирають припій, 

переносять на місце пайки і розподіляють рівним шаром. При з'єднанні 

великих поверхонь така процедура повторюється кілька разів або 

використовується інший спосіб: на місце з'єднання рівномірно кладуть деяку 

кількість шматочків припою і розплавляють їх; при цьому паяльник час від 

часу треба занурювати у флюс або в паяльну пасту.  

 



Пайка. З'єднуються деталі встановлюються в зручний для пайки положення і 

фіксуються. Потім місце пайки рівномірно прогрівають паяльником до 

необхідної робочої температури. Важливо при цьому контролювати ступінь 

нагрівання паяльника і поверхонь, що з'єднуються: якщо ці поверхні були 

прогріті слабо, то з'єднання буде ненадійним; якщо ж паяльник перегрітий, 

він погано утримує припій.   

 Від якості робіт залежить по-перше, коректність роботи системи, а по-друге 

— безпека — електрична та пожежна. 

Питання  для самоконтролю 

На відміну від алюмінію мідь має кращу провідність 

Ні                   Так 

Окисна плівка на міді легко видаляється і незначно впливає на якість 

електричного зєднання. 

Так                  Ні 

При прямому зєднанні з міддю алюміній утворює гальванічну 

пару, будучи в ній негативним електродом. 

Ні                    Так 

Для пайки мідних жил малих перетинів використовують 

трубки припою, заповнені каніфоллю, або розчин каніфолі в 

спирті, який перед паянням наносять на місце зєднання. 

Ні                     Так 

 

Урок № : 48 

Тема уроку: Монтаж світильників, приладів і розподільчих пристроїв 

освітлювальних електроустановок 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж світильників, приладів і 

розподільчих пристроїв освітлювальних електроустановок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

 Монтаж приладів освітлювальної електроустановки 

     Вимикачі, перемикачі та штепсельні розетки встановлюють залежно від 

їх конструкції і прийнятого способу виконання проводки. Пристрої з 

внутрішнім встановленням монтуються у заздалегідь підготовлені установчі 

(монтажні) коробки (мал. 45.3). Однополюсні вимикачі й перемикачі 

приєднують до проводок у розсічку фазних жил проводів і кабелів. Металеві 

корпуси вимикачів, перемикачів і штепсельних розеток, які підлягають 

заземленню, приєднують до проводу заземлення електропроводки через 

заземлювальний контакт. Забороняється приєднувати нульовий провід 

електропроводки до заземлювального контакту. 

     Встановлення з вмиканням у мережу вимикачів 



     Висота установки вимикача визначається самостійно. Ніяких правил для 

цього не існує. Проте, найзручнішою і найпоширенішою є висота 90 см від 

підлоги. Єдине що нормоване ПУЕ – мінімальна відстань від вимикачів до 

газопроводів повинна бути не менше 0,5 м. У ванних кімнатах вимикач 

дозволяється встановлювати тільки з застосуванням ПЗВ, що реагує на 

диференціальний струм, що не перевищує 30 мА. 

     Будь-які вимикачі повинні знаходитися на відстані не менше 0,6 м від 

дверного отвору душової кабіни. 

      

 
     Мал. 45.2. Схема металевої кріплячої пластини 

      

       

Вимикачі повинні встановлюватися в спеціальні монтажні коробки. 

Електричні дроти потрібно провести в коробку через спеціальний отвір. Є 

коробки штукатурні та під гіпсокартон. Під коробку в стіні висвердлюється 

отвір. Заведені в коробку дроти з'єднуються з клемами вимикача. Вимикач 

кріпиться до коробки за допомогою регулювальних гвинтів (мал.45.2). 

Останнім кроком встановлюється декоративна накладка. 

     Якщо вимикач зовнішній, то його основа кріпиться дюбелями або 

саморізами до стіни. До цього або після під’єднуються дроти. 

     Як правило, через вимикач проходить фазний дріт світильника. Дроти 

повинні приєднатися таким чином, щоб світло вмикалося при положенні 

клавіші у верхній позиції. 

     Монтаж розеток подібний монтажу вимикачів. 

   

   Монтаж розподільних пристроїв 

     Розподільні щитки повинні бути розташовані в місцях, доступних для 

огляду і заміни запобіжників: у побутових приміщеннях на висоті 1,5—1,8 м, 

у виробничих — на висоті 1,2—1,4 м у спеціальних нішах. Відстань від 

неізольованих струмопровідних частин щитка до вогнетривких (цегляних, 

бетонних) стін повинна становити не менше 15 мм, а до дерев'яних — не 

менше 50 мм. Практично ці відстані для зручності монтажу і обслуговування 

повинні бути не менше 100 мм. При встановленні щитків великих розмірів 

(600х500 мм і вище) відстань від щитка до стіни повинна становити не менше 

250 мм. Відстань між голими частинами щитка,, що знаходяться під напругою, 



і його неструмопровідними частинами повинна становити не менше 12 мм по 

повітрю і 20 мм по поверхні ізоляції. 

          Після встановлення на місці і закріплення щитка до контактів його 

запобіжників приєднують проводи групових ліній. У деяких випадках, 

наприклад у разі надто малої відстані між стіною і щитком, цей порядок може 

бути змінений, тобто спочатку можуть бути приєднані проводи до 

запобіжників, а потім уже встановлений на місце і закріплений щиток. 

     Проводи живильної лінії та відхідних груп приєднують за щитком до 

контактних виводів запобіжників, при цьому їх фазні проводи — до 

центральних контактів запобіжників. 

     У мережах напругою 380/220 В для розподілення й обліку електроенергії 

в межах одного поверху застосовують поверхові щитки типу ЩУЕ. Вмикання 

і вимикання окремих груп освітлювальної мережі, що відходять від щитка 

ЩУЕ, здійснюються пакетними вимикачами, розташованими в окремій секції 

щитка. Спостереження за показами лічильників та керування автоматами й 

вимикачами щитка ЩУЕ здійснюють при закритих дверцятах через наявні на 

них спеціальні вікна. 

     Заземлююча шина, що йде від контуру заземлення до щита, повинна бути 

надійно прикріплена до фундаменту (зварюванням) і до каркаса розподільного 

пристрою (зварюванням або болтами). 

     Опір ізоляції струмопровідних частин розподільного пристрою, 

перевірений мегаомметром на 100 В відносно заземленого каркаса, повинен 

становити не менш як 0,5 МОм. 

     Якщо результати перевірки всіх елементів задовільні, до розподільного 

пристрою приєднують живильні та відхідні проводи і кабелі, а потім 

здійснюють повторний огляд при наявності струмів у відхідних мережах для 

виявлення місцевого нагрівання. Під час огляду слід дотримуватися діючих 

правил з охорони праці; для виявлення місцевого нагрівання в контактах та 

інших з'єднаннях користуються термосвічками, розрахованими на відповідну 

температуру плавлення. 

     

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 


