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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. 

НЮАНСИ МОНТАЖУ 

Електромонтажні роботи починаються з планування. Основним завданням 

при цьому є знаходження оптимального варіанту здійснення монтажу. 

Складний обсяг робіт починається зі складання мережного графіка. У ньому 
вказується перелік робіт, які необхідно виконати, послідовність і тривалість 

виконання, їх взаємозв'язок. Після затвердження мережевого графіка, до роботи 

приступають монтажники електрообладнання. 

У разі здійснення робіт з електропостачання квартири, приватного будинку, 
офісу або інших об'єктів, в першу чергу вивчається принципова схема. Далі 

закуповують і доставляють до місця виконання робіт всі необхідні компоненти 

системи, вибирається технологія монтажу електрообладнання, необхідний 
інструмент і прилади контролю. 

В квартирі або приватному будинку побутове обладнання підключається з 

урахуванням його енергоспоживання. Крім того, необхідно дотримуватися 

таких основних правил: 
 дроти прокладаються тільки горизонтально і вертикально; 

 лічильники електроенергії, вимикачі, розетки, коробки разветвітельние і 

обладнання повинні встановлюватися так, щоб їх легко було 
обслуговувати; 

 кількість розеток повинна бути не менше 1 на кожні 6 м2 приміщення, в 

кухні-не менше 3 в незалежності від її площі; 

 з'єднання і відгалуження проводів повинні монтуватися в сполучних і 
відгалужувальних коробках; 

 для харчування потужного електрообладнання виконується окрема лінія. 

Технологія монтажу електродвигунів 
На місце установки двигун може надходити 

прямо з підприємства-виробника, зі складу і 

після проведення ремонтних робіт. 

Встановлюватися він може на плиту сталеву 
або чавунну, металеву раму зварної 

конструкції, спеціальні санчата або кронштейн. 

Всі ці елементи повинні бути вивірені по осях 
установки двигуна в горизонтальній площині і 



закріплені за допомогою фундаментних болтів. Отвори під них зазвичай 
виконують при здійсненні будівельних робіт, якщо це передбачено робочим 

проектом. В цьому випадку завчасно в необхідних місцях залишають пробки, 

виготовлені з дерева. 

Якщо це не передбачено проектом, то виконують спочатку розмітку, згідно 
монтажно-настановних розмірів, які вказані в інструкції компанії виробника. 

Потім виконують пробивання отворів необхідного діаметра за допомогою 

пневмо- або електромолотком. Також необхідно заміряти висоту до осі вала 

двигуна, щоб визначитися з товщиною підкладки, яка встановлюється під лапи. 
Вона не повинна перевищувати 5 мм. Тільки так може бути забезпечена 

правильна центрування електродвигуна. Від цього показника залежить 

надійність роботи виробу. В даний час центрування валів виконують за 
допомогою лазерних систем, що дозволяє відцентрувати з великим ступенем 

точності, що відіб'ється на терміні експлуатації. 

При наявності клиноременної або 

пасової передачі у двигунів необхідною 
умовою їх правильної експлуатації є 

дотримання 2 факторів - паралельність 

валів і збіг середніх ліній шківів. Тільки 
при таких умовах ремінь не буде 

зіскакувати. Тут необхідно за допомогою 

вивірочної лінійки перевірити відстань 

між центрами валів і ширину шківів. 
Лінійка при цьому повинна стосуватися 

двох шківів в 4 точках. Але таку вивірку можна виконувати, коли відстань між 

осями валів не перевищує 1,5 м. При перевищенні цього розміру для цього 
знадобиться сталева струна і скоби, які тимчасово встановлюються на шківи. 

Вивірка може здійснюватися із застосуванням тонкого шнура. Він натягується 

між шківами. 

При різній ширині шківів необхідно дотримуватися умова однакового відстані 
від середніх ліній шківів до вивірочної лінійки, струни або шнурка. 

Після вивірки електродвигун надійно і міцно закріплюється до основи болтами. 

Потім знову перевіряють вивірку - вона не повинна порушуватися. 
Двигуни масою до 50 кг встановлюють вручну, вище цієї цифри - за допомогою 

вантажопідйомних механізмів. 

Перед монтажем електродвигуна необхідно заміряти опір ізоляції. У виробів 

постійного струму такий замір виконують між якорем і котушками порушення, 
а також перевіряють опір ізоляції щіток, котушок збудження і якоря по 

відношенню до корпусу. 

У електродвигуна з короткозамкненим ротором опір ізоляції вимірюють 

обмоток статора до корпусу і по відношенню один до одного і до корпусу. Але 
це залежить від кількості виведених обмоток. Якщо їх 3, то вимірюють тільки 

по відношенню до корпусу, якщо 6 - то додається вимір обмоток статора. 

У виробів з фазним ротором вимірюють ще 2 види опору ізоляції: 
1. між статором і ротором; 

2. щиток по відношенню до корпуса. 



За відповідності результатів вимірювання нормам електродвигуни включаються 
в роботу. Якщо є відхилення, то повинна бути виконана сушка ізоляції обмоток. 

Після установки електродвигуна проводиться його пуск в роботу. За існуючими 

регламентам вироби перевіряються на приработку - потужні через 72 годину. 

після пуску, інші через 24 ÷ 48 год. Для цього виконують технічну діагностику 
параметрів вібрації і температури відповідними приладами (віброаналізатор, 

тепловізором). Крім того, контролюють параметри мастил і масел з 

використанням спеціальної міні лабораторії. 

Монтаж силового електрообладнання 
Силове електрообладнання є низько- і 

високовольтні пристрої, лінії і допоміжні 

вироби, призначені для виробництва, 
трансформації, передачі, розподілу і 

перетворення електричної енергії в 

необхідний вид енергії. За призначенням 

силові установки бувають побутові і 
промислові. Характеризують їх і по 

напрузі - до 1000 В і вище. Вони можуть 

бути стаціонарної установки і мобільні. За 
конструкцією вони можуть бути комплектними і індивідуальними. За місцем 

розташування - що окремо стоять і вбудовані. 

Всі вони представляють при невмілому поводженні небезпеку для людини. Їх 

монтаж повинен виконуватися з урахуванням особливих вимог. Вони можуть 
монтуватися на існуючих об'єктах, що будуються, які перебувають на ремонті. 

Монтаж силового електрообладнання повинен виконуватися тільки 

електромонтажниками, що спеціалізуються на конкретному вигляді монтажу. 
Перелік робіт, що здійснюється ними досить великий: 

1. монтаж силових ліній; 

2. установка внутрішніх систем електропостачання; 

3. монтаж поверхових і індивідуальних щитів, ввідно-розподільних 
пристроїв, пунктів розподілу; 

4. монтаж виробів та обладнання електроосвітлення в приміщеннях і на 

вулиці; 
5. установка трансформаторних підстанцій; 

6. установка резервних джерел живлення; 

7. підключення різного устаткування до електричних мереж 

енергопередавальних компаній. 
Особливості демонтажу електричного обладнання 

Роботи, пов'язані з демонтування електричного обладнання, відносяться до 

підвищеного ступеня небезпеки. Такі роботи виконують при поломці, вихід з 

ладу виробів або при заміні морально застарілого обладнання на більш сучасні 
зразки. Електромонтажник повинен мати допуск до роботи під напругою і з 

електричним обладнанням. Він повинен вміти користуватися спеціальним 

обладнанням, інструментом і контрольно-вимірювальними приладами. 
Роботи виконуються в наступній послідовності: 

1. від'єднують виріб від джерела живлення; 

2. від'єднують від заземлюючого контуру; 



3. знімають з підстави, відкрутивши елементи кріплення. 
Технологія демонтажу, як і монтажу, залежить від конструкції 

електрообладнання. Зазвичай вказівки по демонтажу електрообладнання 

вказані в інструкції з експлуатації, яку виробник прикладає до виробу, і яку 

підприємство чи установа, повинні зберігати до списання з балансу.  
 

1. Що таке демонтаж? 

2. Що таке допуск до електромонтажних робіт? 

3. Що таке джерело живлення?  

4. Що таке електромолоток? 

5. Як виконуються електромонтажні роботи? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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