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    Тема уроку: Правила технічної експлуатації освітлювальних 

електроустановок. Безпека праці при монтажі, технічному обслуговуванні та 

ремонті освітлювальних електроустановок. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про правила технічної експлуатації 

освітлювальних електроустановок. Безпека праці при монтажі, технічному 

обслуговуванні та ремонті освітлювальних електроустановок. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Для експлуатації освітлювальних електроустановок стан ізоляційних 

матеріалів дуже важливий. 

Забрудненість і запорошеність електроізоляції знижує її електроізоляційні 

властивості. Перегрівання ізоляції одночасно з пониженням 

електроізоляційних властивостей робить її крихкою і механічно менш міцною. 

Внаслідок цього виникають електричні пробої, які призводять до виходу з ладу 

електроустановок. 

Наступним елементом, що відіграє важливу роль під час експлуатації 

проводок є електричні контакти, які при експлуатації постійно окислюються і 

слабнуть. Тому перехідний опір контактів збільшується, що викликає їх 

недопустиме перегрівання і зниження якості. 

Щоб забезпечити безперебійну роботу електропроводок і нормальний термін 

їх роботи, в процесі експлуатації здійснюють відповідний нагляд і своєчасний 

ремонт. Нагляд здійснюють шляхом систематичних перевірок їх технічного 

стану. 

Необхідна частота оглядів електропроводок залежить переважно від умов 

довкілля. У цехах вологих, запорошуваних, з парою і газами, що шкідливо 

впливають на ізоляцію електропроводок, огляд проводять частіше ніж в цехах 

з нормальним середовищем. Графік оглядів затверджує головний енергетик 

підприємства. У приміщеннях з нормальним середовищем огляд 

електропроводок проводять один раз на шість місяців, а в приміщеннях з 

неблагополучним середовищем (сирих, з їдкою парою) — один раз на три 

місяці. Ремонт здійснюють в міру необхідності, на основі результатів огляду. 

Під час оглядів заборонено знімати електротехнічні попереджувальні плакати 

й огорожі, а також наближатися до частин електроустановок, що перебувають 

під напругою. Якщо при оглядах виявлено несправності, то про це 

повідомляють безпосередньо начальника й одночасно роблять відповідний 

запис в експлуатаційному журналі. 



При оглядах електропроводок звертають увагу на загальний стан ізоляції і 

відсутність в ній видимих пошкоджень: міцність закріплення електропроводки 

та конструкцій, що підтримують кабель й інші елементи електромережі; 

відсутність натягу проводки в місцях розгалуження. При оглядах запобіжників 

звертають увагу на їх справність і відповідність до навантаження й перерізу 

проводів. В місцях, де є можливість ураження електричним струмом, 

перевіряють наявність попереджувальних надписів, плакатів і огороджень. 

Перевіряють також стан кабельних воронок, відсутність у них протікання, 

наявність бірок, а також щільність контактів у місцях приєднання жил кабелів. 

При оглядах необхідно також звертати увагу на стан заземлювального 

пристрою і надійність контактних з'єднань у ньому. 

Заміну плавких вставок і дрібний ремонт освітлювальної електропроводки 

можна виконувати лише при знятій напрузі. 

Крім згаданих оглядів необхідно здійснювати контроль за станом 

електропроводки за допомогою періодичних вимірювань опору ізоляції, 

навантажень й електричної напруги мережі в різних точках. Періодичність цих 

вимірювань, а також вибір точок для вимірювань залежать від місцевих умов 

і вказані в інструкції підприємства. В сирих і запорошуваних приміщеннях 

опір ізоляції вимірюють двічі на рік, а в приміщеннях з нормальним середови-

щем – один раз на рік. 

Слід зауважити, що навіть за найсприятливіших умов експлуатації 

електропроводок їх ізоляція під впливом різних причин поступово погіршує 

свої властивості (старіє), тому періодично електропроводку необхідно 

замінювати на нову. 

Під час експлуатації проводок контролюють і їх струмове навантаження. Це 

зумовлено тим, що електричні навантаження можуть з різних причин 

змінюватися. Перевантаження проводів протягом тривалого часу призводить 

до небажаного перегрівання електричної ізоляції. Якщо перевірки покажуть, 

що перевантаження проводки систематичне, то необхідно вжити заходів щодо 

розвантаження мереж або їх підсилення. При підсиленні електропроводки 

потрібно стежити за тим, щоб струми в нових проводах і кабелях не 

перевищували значень, встановлених ПУЕ. 

Важливе значення для правильної експлуатації електроустаткування має 

величина напруги. Ця величина змінюється протягом доби. В час 

максимального споживання електроенергії напруга в електромережі 

знижується, а в години мінімального споживання підвищується. 

Електроспоживачі працюють нормально до тих пір, поки коливання напруги 

не вийдуть за певні межі. Якщо перевірками буде виявлено, що коливання 

напруги перевищують допустимі значення, то слід вжити заходів, які б 

допускали регулювання величини напруги (наприклад, використати 

трансформатори). 



Бувають випадки, що під час експлуатації якась окрема лінія більше місяця не 

працювала. За цей час лінія могла бути пошкоджена або відсиріти. В таких 

випадках непрацюючу лінію перед її вмиканням уважно оглядають і 

перевіряють стан її ізоляції. 

Дрібний ремонт проводок складається з таких робіт: заміни несправних 

ізоляторів, штепсельних розеток і вимикачів; закріплення проводки, що 

провисає; відновлення електромережі в місцях її обриву; заміну запобіжників. 

До обсягу середнього ремонту входять заміна електропроводки з 

пошкодженою ізоляцією, включаючи трубопроводи; перетягування проводів, 

що мають неприпустимо велике провисання; ремонт муфт і воронок. 

При капітальному ремонті повністю переобладнують цехові електромережі, в 

тому числі всі зношені елементи. 

 

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 № : 40 

Тема уроку: Загальні відомості про електричні апарати 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про загальні відомості про електричні 

апарати 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні характеристики, 

галузі застосування. 

Електричними апаратами називають особливі електротехнічні пристрої, 

призначені для керування, регулювання або захисту електричних кіл і машин. 

Електричні апарати класифікують:за призначенням - комутуючі (для 

вимикання і вмикання електричних кіл), захисні (для захисту електричних кіл 

і машин шляхом їх вимикання при струмах перевантаження і короткого зами-

кання, а також при змінах напруги та інших порушеннях режимів роботи 

електроустановки), пускорегулювальні (для здійснення пуску і регулювання 

частоти обертання, струму і напруги електричних машин), контролюючі (для 

контролю заданих параметрів електричного кола; при порушенні цих 



параметрів вони реагують, надсилаючи імпульси струму, що викликають дію 

сигналу або вимикального апарата); 

за принципом роботи- контактні (замиканням і розмиканням рухомих 

контактних частин здійснюється вплив на кероване електричне коло); 

безконтактні (які здійснюють керування приєднаними до них електричними 

колами зміною своїх електричних параметрів - індуктивності, ємності, опору 

тощо); 

за напругою - низької (до 1000 В, але, як правило, до 660 В включно) і високої 

(понад 1000 В, найчастіше 6 кВ і вище); 

за родом струму - постійного або змінного; 

за виконанням- у відкритому, захищеному, вибухобезпечному тощо. 

Електричні апарати можна класифікувати і за іншими ознаками, наприклад за 

кількістю полюсів (однополюсні або триполюсні), за способом гасіння в 

апараті електричної дуги(з гасінням в деіонній гратці, у маслі або в газовому 

середовищі), за способом дії (електромагнітні, теплові, індукційні). 

До електричних апаратів висуваються різні вимоги, що визначаються 

переважно їх призначенням та умовами навколишнього середовища. Всі 

електричні апарати повинні задовольняти таким загальним вимогам: 

- струмопровідні частини мають витримувати нагрівання певної температури, 

викликані протіканням через них тривало - номінальних струмів і 

короткочасно - струмів перевантаження і наскрізного короткого замикання; 

- контактні частини й механізми повинні витримувати без порушення 

регулювання гарантовану заводом-виробником кількість циклів вмикань і 

вимикань; 

- контакти мають бути здатні вмикати і вимикати всі струми робочих режимів, 

а контакти багатьох апаратів - також і струми аварійних режимів; 

- деталі повинні витримувати без будь-яких порушень, що перешкоджають їх 

подальшій нормальній роботі, електродинамічні зусилля, які виникають у 

струмопровідних частинах під час протікання через них струмів 

перевантаження або короткого замикання; 

- електрична ізоляція повинна забезпечувати надійну і безпечну роботу 

апарата за заданих значень напруги, а також за короткочасних перевантажень 

певної величини. 

Основними і найвідповідальнішими частинами електричних апаратів 

загальнопромислового призначення є контакти. 

Якість контакту в апараті залежить від тиску в контакті, а також від 

правильності обробки і стану контактних поверхонь. Погано оброблені і 

окислені (вкриті плівками оксидів) контакти мають значний перехідний опір. 

Тому під час монтажу електричних апаратів особливу увагу слід звертати на 

стан їх контактів. Окислені контактні поверхні мідних контактів треба 

обробляти напилком для створення шорсткості, яка забезпечує, кращий 

контакт, ніж поліровані або шліфовані поверхні. Поверхні контактів повинні 

бути чистими, а тиск у контактах - відповідати заводським даним. 

В останні роки багато електричних апаратів випускають з контактами, 

вкритими металокерамікою. Контакти з металокерамічним покриттям 



очищають, промиваючи чистим бензином. Обробляти їх напилком 

забороняється. 

Електричні апарати, які надходять на монтаж у заводській упаковці і без ознак 

пошкоджень, відкривати, і тим більше розбирати, не слід. При необхідності 

усунення дрібних пошкоджень в апараті всі роботи треба виконувати так, щоб 

максимально збереглося заводське складання і регулювання контактів, 

механізму та інших частин апарата. 

Апарати, які застосовують для керування електричними колами, 

поділяються на неавтоматичні і автоматичні. 

  
Неавтоматичними апаратами є рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, 

ящики з рубильниками, а також барабанні вимикачі та контролери, керування 

якими здійснюється вручну безпосередньо оператором. 

  

Автоматичними апаратами є контактори, магнітні пускачі і автомати, якими 

керують дистанційно або які діють автоматично в разі зміни установленого 

режиму роботи електродвигуна або живильної мережі (перевантаження, 

зниження чи повне зникнення напруги тощо). 

 

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  

 


