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УРОК 1-2 

Тема: Знайомство з кваліфікаційною характеристикою професії 

«Електромонтажник силових мереж та електроустаткування». 

Призначення та склад силових мереж та електроустаткування 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з навиками та вміннями електромонтажника 

силових мереж та електроустаткування. Призначення та склад силових 

мереж та електроустаткування. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Кваліфікаційна характеристика 2-й розряд Завдання та обов'язки.  

Виконує найпростіші роботи під час монтажу силових мереж та 

електроустаткування.  

Повинен знати: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових та 
чорних металів; основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та 

монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних 

конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час 
електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми.  

3-й розряд Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу силових 

систем і електроустаткування.  

Повинен знати: основні види кріпильних деталей; основи будови простих 
приладів, електроапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосовується; 

прості електричні схеми; будову та способи користування простими 

такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується 
під час електромонтажних робіт, правила користування ним; правила 

комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт 

у житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.  

Приклади робіт  
1. Установлювання та забивання деталей кріплення.  

2. Установлювання скоб, гаків, конструкцій для магнітних пускачів.  

3. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну.  
4. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують 

точних розмірів.  

5. Забивання вручну електродів заземлення.  

6. Фарбування кабелів і шин заземлення.  
7. Пробивання гнізд, отворів і борозен за готовою розміткою вручну.  



8. Різання кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців.  

9. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та 

перекриття.  
10. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв.  

11. Фарбування устаткування та шин (крім шин заземлення).  

12. Демонтаж розподільних пунктів (шаф) закритого або відкритого типу  

14 простих пускорегулювальних апаратів і приладів.  
13. Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей 

кріплення.  

14. Обробляння місць зварювання механізованим способом.  
15. Пробивання отворів механізованим інструментом.  

16. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів. 

17. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання 

електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних 
будинках.  

До силового електроустаткування відносять: 

Електричні машини; 

Трансформатори;  

Випрямлячі. 

Електричні машини. 

Електричні машини широко застосовують на електричних станціях, у 
промисловості, на транспорті, в авіації, в системах автоматичного регулювання 

та керування, у побуті. Вони перетворюють механічну енергію в електричну і, 

навпаки, електричну енергію в механічну. Машина, що перетворює механічну 
енергію в електричну, називається генератором. Перетворення електричної 

енергії в механічну здійснюється двигуном. 

Будь-яку електричну машину можна використати як генератор і як двигун. Ця її 

властивість змінювати напрямок перетворюваної енергії називається 
оборотністю машини, її можна також використати для перетворення 

електричної енергії одного роду струму (частоти, кількості фаз змінного струму, 

напруги постійного струму) в енергію іншого роду струму. Такі електричні 

машини називаються перетворювачами. 

Асинхронні машини 

Асинхронні машини - найбільш поширені електричні машини. В основному 

вони використовуються як електродвигуни і є основними перетворювачами 
електричної енергії в механічну. 

Призначення. В даний час асинхронні машини використовуються в основному в 

режимі двигуна. Машини потужністю більше 0.5 кВт зазвичай виконуються 

трифазними, а при меншій потужності - однофазними. 
в електроприводі металорізальних верстатів, під’ємно-транспортних машин, 

транспортерів, насосів, вентиляторів. Малопотужні двигуни використовуються 

в пристроях автоматики. 



Широке застосування асинхронних двигунів пояснюється їх перевагами в 

порівнянні з іншими двигунами: висока надійність, можливість роботи 

безпосередньо від мережі змінного струму, простота обслуговування. 
Асинхронний двигун складається з двох основних частин -- статора і 

ротора. Статором називається нерухома частина машини, ротором -- її 

обертова частина. Властивістю асинхронної машини є її оборотність, тобто 

вона може бути використана в режимі генератора і в режимі двигуна. Через ряд 
суттєвих недоліків асинхронні генератори майже не застосовуються, в той час 

як асинхронні двигуни набули великого поширення. 

Двигун постійного струму (ДПТ) 
Машини постійного струму застосовують як електродвигунів і генераторів. 

Електродвигуни постійного струму мають хороші регулювальні властивості, 

значну перевантажувальну здатність і дозволяють отримувати жорсткі і мякі 

механічні характеристики. 
Призначення. Такі машини широко використовують для приводу різних 

механізмів у чорній металургії (прокатні стани, кантувателі, роликові 

транспортери), на транспорті (електровози, тепловози, електропоїзди, 
електромобілі), у вантажопідйомних і землекопальних пристроях (крани, шахтні 

підйомники, екскаватори), на морських і річкових суднах, у металообробній, 

паперової, текстильної, поліграфічної промисловості та ін Двигуни невеликої 

потужності застосовують у багатьох системах автоматики. 
Конструкція двигунів постійного струму складніше і їх вартість вище, ніж 

асинхронних двигунів. Однак у звязку з широким застосуванням 

автоматизованого електроприводу та тиристорних перетворювачів, що 
дозволяють живити електродвигуни постійного струму регульованою напругою 

від мережі змінного струму, ці електродвигуни широко використовують у 

різних галузях народного господарства. 

Генератори постійного струму раніше широко використовувалися для 
живлення електродвигунів постійного струму в стаціонарних і пересувних 

установках, а також як джерела електричної енергії для заряду акумуляторних 

батарей, харчування електролізних і гальванічних ванн, для електропостачання 
різних електричних споживачів на автомобілях, літаках, пасажирських вагонах, 

електровозах, тепловозах та ін 

Недолік машин постійного струму - наявність щеточно коллекторного 

апарату, який вимагає ретельного догляду в експлуатації і знижує надійність 
роботи машини. Тому останнім часом генератори постійного струму в 

стаціонарних установках витісняються напівпровідниковими перетворювачами, 

а на транспорті - синхронними генераторами, які працюють спільно з 

напівпровідниковими випрямлячами. 
Синхронні машини 

Призначення. Синхронні машини використовують головним чином як джерел 

електричної енергії змінного струму; їх встановлюють на потужних теплових, 



гідравлічних і атомних електростанціях, а також на пересувних електростанціях 

і транспортних установках (тепловозах, автомобілях, літаках). Конструкція 

синхронного генератора визначається в основному типом приводу. Залежно від 
цього розрізняють турбогенератори, гідрогенератори і дизель-генератори. 

Турбогенератори приводяться в обертання паровими або газовими турбінами, 

гідрогенератори-гідротурбінами, дизель-генератори - двигунами внутрішнього 

згоряння. Синхронні машини широко використовують і як електродвигунів при 
потужності 100 кВт і вище для приводу насосів, компресорів, вентиляторів та 

інших механізмів, що працюють при постійній частоті обертання. Для 

генерування або споживання реактивної потужності з метою поліпшення 
коефіцієнта потужності мережі і регулювання її напруги застосовують 

синхронні компенсатори. 

 

 
1. Питання для самоперевірки: 

1. Що таке напруга? 

2. Що таке струм? 

3. Що таке заземлення?  

4. Яка одиниця виміру напруги? 

5. Що таке постійний струм? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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