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УРОК 11 

Тема: Пробивання та свердлення отворів, гнізд, борозен в цегляних, 

бетонних та інших поверхнях 

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. 

 
Перед пробиванням отворів розмічають їхнє положення й, якщо потрібно, 

установлюють підмостки такої висоти, щоб місце пробивання перебувало на 

рівні грудей робітника: у такому положенні зручніше й легше працюватися 

Отвору для електричних кабелів і труб діаметром до 40мм 

просвердлюють електричною свердлильною машиною або пробивають 

шлямбуром. Пилкоподібний кінець шлямбура приставляють до наміченого 

місця (шлямбур тримають перпендикулярно стіні) і, ударяючи кувалдою по 

тупому кінцю, періодично повертають його навколо осі, щоб він не виявився 

забитим у кладку подібно штирю. Періодично шлямбур виймають із гнізда й 

очищають від шматочків цегли й пили 

Прямокутні отвори пробивають скарпелем, відбійним молотком або 

електро-молотком, починаючи з верхньої частини отвору. Спочатку вибивають 

верхня цегла, розколюючи його скарпелем і легкою кувалдою. Потім, 

забиваючи скарпель під постіль, або у вертикальний шов, вибивають наступна 

цегла і т. д. 

При товстих стінах отвору доцільно пробивати спочатку з однієї сторони 

на половину товщини стіни, а потім з іншої. 

Спочатку на одному з її кінців роблять гніздо по перетину борозни, потім 

послідовно вибивають інші цегли по наміченій лінії. Якщо в процесі роботи 

доводиться вибивати не ціла цегла, а частина його, то на лінії відколу цегли 

спочатку роблять насічку, ударяючи кувалдою по скарпелю, а потім уже 

вибивають цеглу. Вузькі борозни - пази - прорізають у кладці бороздо-ділом, їм 

же висвердлюють гнізда діаметром до 75мм. 

Перед пробиванням більших отворів і прорізів спочатку над розміченим 

прорізом (мал. 150) роблять по обидва боки стіни борозни глибиною 1/2 цегли. 

У борозни закладають залізобетонні перемички або сталеві балки 1 зі 

швелера; довжина відрізків, що закладаються, - на 500мм більше ширини 

прорізу. Балки стягають між собою болтами 2 на кінцях і в прольоті через 

1...1,5м. Проміжки між верхи балок і кладкою зачиканюють твердим цементним 

розчином і після його затвердіння починають пробивати проріз зверху вниз. 

Спочатку по обидва боки нижче перемички прокладають борозни. Потім, 



поглиблюючи й розширюючи їх, роблять у стіні наскрізну щілину на ширину 

прорізу, а далі розбивають кладку рядами, застосовуючи звичайний ручний або 

механізований інструмент 

 

Рис. 150. Підводка й закладення сталевих балок при пробиванні 

прорізу: 

1 - балки, установлені в пробитій борозні, 2 - стяжні болти, 3 - опорна 

підбивка, 4 - частина, що розбивається, кладки 

 для самоперевірки: 

1. Що таке ручний інструмент? 

2. Що таке механізований інструмент? 

3. Що таке штраба?  

4. Що таке отвір? 

5. Що таке струм? 
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