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Тема: Основні види інструментів та обладнання, що застосовуються для 

виконання електромонтажних робіт. Технологія пробивних робіт 

 

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. 

Електроінструмент 

Для підготовки штроб прихованої електропроводки використовується штроборіз. 

Даний електроінструмент набувають для великих обсягів робіт. 

Для неприватних робіт можна використовувати кутову шліфувальну машину або 

звичайний молоток з парою зубил. Кутошліфувальна машина (болгарка) також 

нерідко застосовується при монтажних 

роботах для відрізки металевих 

елементів, їх шліфування. 

Електродриль або шуруповерт 

використовується для монтажу різних 

елементів кріплення, свердління отворів 

під кріплення або під установку різних 

елементів електричних проводок. 

Для виконання монтажу на цегельних або 

бетонних стінах виникає необхідність 

свердління отворів – для цього 

необхідний перфоратор або ударний 

дриль. Перфоратор може також 

використовуватися в якості альтернативи 

штроборізки при монтажі кабелю для 

прихованої проводки. 

При необхідності пайки з’єднань використовується паяльник, а також припій і 

флюси для пайки. В якості альтернативи електричному паяльнику може 

використовуватися газовий пальник або газовий паяльник. 

Ще один спосіб з’єднання провідників – зварювання, яка здійснюється 

спеціальним апаратом для зварювання скруток. При виконанні 

електромонтажних робіт може виникнути необхідність зварювання металевих 

елементів електрообладнання – для цього застосовують портативні зварювальні 

апарати інверторного типу. 



При необхідності використання електроінструменту в електрика завжди повинні 

бути індивідуальні засоби захисту – респіратор, захисна каска, захисні окуляри, 

маски і т. д. 

Крім перерахованого вище, в сумці 

електрика завжди повинна знаходитися 

ізоляційна стрічка, рулетка, олівець 

(маркер), термоусадочні трубки, напилки, 

наждачний папір, ніж, набір свердел для 

роботи по різних поверхнях, дюбелі для 

швидкого монтажу, ножівка по металу і 

ін. 

При виконанні електромонтажних робіт 

може використовуватися безліч іншого 

обладнання, інструменту, матеріалів. В 

даному випадку залежить від конкретної 

спеціалізації електрика і характеру 

виконуваної роботи.  

Пробивні роботи  

Схована електропроводка може прокладатися в штробах, порожнечах плит 

перекриття, безпосередньо під шаром штукатурки або ж в порожнині, яку 

утворює гіпсокартон між стіною і настановною конструкцією.  

 
В точках розташування монтажних і розподільних коробок за допомогою 

електроперфоратора і кільцевого свердла (свердло-коронка) з побідитовими 

вставками висвердлюються посадочні місця по діаметру монтажних і 

розподільних коробок (найпоширеніші 40мм і 80мм), а в місцях входу кабелю в 

монтажні і розподільні коробки вибивається додаткове поглиблення. При 

свердлінні краще поливати водою зону свердління: пилу менше і свердло 

прослужить довше. В точках проходу 

провідників крізь стіну висвердлюються в 

них крізні отвори вже спіральним 

свердлом. Для розподільчого щитка, в місці 

його майбутнього розташування, 

виготовляється  ніша. Далі на цегляній, 

блочній, поштукатуреній стіні, в місцях 

монтажу кабелю в стінному матеріалі 

вирізаються канали під штроби, в які 

вкладаються провода, за допомогою 



кутової шліфмашинки (болгарки) і відрізного круга по каменю або штроборіза. 

Для вибирання стінного матеріалу з вирізаного каналу з двох країв, для 

утворення штроби можна використовувати перфоратор із зубилом-штробером. 

 

 
Штроба повинна мати таку глибину, щоб провід або труба з проводом 

ховались у ній на 0,5 см від поверхні  

 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке змінний струм? 

2. Що таке кабель? 

3. Що таке ізоляція?  

4. Що таке стриппер?? 

5. Що таке амперметр? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net
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