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Урок № :49 

    Тема уроку: Монтаж світильників 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про монтаж світильників 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Монтаж світильників, вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток та 

інших приладів здійснюють після виконання в приміщенні всіх 

оздоблювальних і малярних робіт. 

Заряджені світильники, що надійшли на об'єкт монтажу, перевіряють, 

відзначаючи при цьому фазні, нульові і холості жили проводів, після чого 

підвішують світильники до арматурного гака або кронштейна. 

Незаряджені світильники заряджають за допомогою спеціальних 

арматурних, переважно гнучких, мідних проводів відповідних марок і 

перерізів (ПРКС, ПРБС тощо). Під час заряджання світильників кінці фазних 

або холостих жил проводів повинні бути приєднані до головок (центральних 

контактів) патронів, а кінці нульових проводів — до їх гвинтових гільз. 

Проводи не повинні зазнавати натягів, які могли б призвести до обривання або 

висмикування їх з контакту. 

Пристрій для введення проводів у світильники залежить від типу 

світильника і способу проводки. Багато ввідних пристроїв оснащені ніпелями 

з нарізкою, щоб було можливо приєднувати до них сталеві труби 

електропроводки. В арматурі, призначеній для приміщень сирих, з їдкими 

парою й газами, а також для встановлення на відкритому повітрі в разі 

відкритого прокладання проводів (на роликах або ізоляторах) передбачаються 

два отвори для окремого вводу проводів. У світильників, які застосовуються 

для вводу кабелю (СРГ, ВРГ тощо), ввідні пристрої мають сальники; якщо 

сальника немає, ввідний пристрій повинен бути герметизований заливанням 

ізоляційною мастикою. 

Світильники і підвісні штанги ізолюють від арматурних гаків і кронштейнів 

ізолюючими деталями з фарфору або фібри, а за їх відсутності — накладанням 

на гак двох шарів ізоляційної стрічки. 

 



Рис 6.1. Приклади підвішування світильників при різних способах 

прокладання проводів і кабелів а — при схованому прокладанні проводів, б — 

при відкритому прокладанні проводів у трубах, в — при тросовому 

прокладанні проводів, г — при проводці кабелем АВРГ 

Світильники у вигляді плафонів, бра, настінних і стельових патронів 

встановлюють на дерев'яних розетках завтовшки 10— 12 мм, міцно 

закріплених на стіні або стелі. 

У разі монтажу освітлювальної мережі трубчастим проводом АТПРФ 

кріплення світильника повинно робитися жорстким (наприклад, на штанзі із 

сталевої труби). Приклади підвішування світильників у різних приміщеннях і 

за різних способів прокладання проводів і кабелів зображені на рис. 6.1. 

Вимикачі, перемикачі та штепсельні розетки встановлюють залежно від їх 

конструкції і прийнятого способу виконання проводки (рис. 6.2). 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 окремим проводом до 

нульового проводу електропроводки, при цьому один його кінець — паянням 

або зварюванням до нульового проводу, другий кінець — до корпусу апарата 

за допомогою заземлюючого гвинта, що є на корпусі. 

Питання  для самоконтролю 

Назвіть, користуючись підказками в дужках, три основні переваги 

енергозберігаючих ламп над іншими лампами. 

1. _____________________ (зменшують витрати на освітлення в 5 раз); 

2. _____________________ (до 15 000 годин безперервної роботи); 

3. _____________________ («світять, але не гріють») 

 

 

Урок № : 50 

Тема уроку: Монтаж пускорегулюючих апаратів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж пускорегулюючих 

апаратів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

 До пускорегулюючої апаратури відносять: рубильники, пакетні вимикачі і 

перемикачі, ключі управління. Рубильники і перемикачі є ручними 

неавтоматичними апаратами управління. Рубильники виготовляють одно -, 

дво - і триполюсними. Рубильники і перемикачі з центральною рукояткою 

служать тільки для відключення попередньо знеструмлених ланцюгів. 

Апарати з бічною рукояткою, бічним і центральним важільним приводами 

можуть комутувати електричні ланцюги під навантаженням. Випускаються 



також рубильники з бічною рукояткою і захисним кожухом. Пакетні 

вимикачі і перемикачі застосовують як комутаційні апарати в колах змінного 

струму напругою до 440 В, частотою 50 і 60 Гц в ланцюгах постійного 

струму до 220 В. Кнопки управління застосовують для дистанційного 

керування електромагнітними автоматами. Кілька кнопок, встановлених в 

одному блоці, називають кнопковим постом. Ключі управління служать для 

замикання і розмикання ланцюгів управління і сигналізації при 

дистанційному включенні або відключенні високовольтних вимикачів і 

роз'єднувачів. Апарати управління можуть бути вбудовані безпосередньо в 

технологічні механізми, встановлені біля них або розміщені в окремих 

електроприміщеннях на розподільних щитах або станціях управління. Багато 

механізмів випускають комплектно з вбудованою апаратурою управління і 

захисту. Вибір способу розміщення апаратів управління залежить від ряду 

обставин, найголовнішими з яких є: умови навколишнього середовища, 

система управління технологічними механізмами, системи побудови 

електричної мережі. В умовах Курного, вологого і пожежонебезпечного 

середовища може виявитися доцільним апарати управління прийняти у 

відкритому або захищеному виконанні і розмістити їх централізовано, в 

спеціально виділених приміщеннях. В умовах вибухонебезпечного і хімічно 

активного середовища установка апаратів управління в спеціальних 

ізольованих приміщеннях може виявитися навіть необхідною. Щити станцій 

управління (ЩСУ), що встановлюються в електроприміщеннях, зазвичай 

збирають на вільно стоять каркасах з типових станцій управління (блоків 

управління) заводського виготовлення і служать для прийому електроенергії, 

її розподілу між електроприймачами і дистанційного керування ними. Від 

спеціальних блоків з автоматами або запобіжниками, встановлених на цих же 

щитах, здійснюють харчування електроприймачів, що мають місцеве 

управління. В якості розподільних пристроїв, встановлюваних безпосередньо 

в цеху, застосовують силові пункти (шафи) наступних серій: - блокові серії 

ПРБ, що комплектуються з блоків запобіжник-вимикач БПВ - силові серії ПР 

з вбудованими в них автоматами, скомплектованими в різних комбінаціях; 

виготовляються в навісному, навісному втопленому і підлоговому виконанні; 

кількість вбудованих автоматів –від 4 до 30 - силові розподільні серії СП і 

СПУ, призначені для розподілу електричної енергії та захисту людей. 

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 


