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Тема: Технологія пробивних робіт. Ручний та механізований інструмент 

для 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. 

Механізми інструменти для пробивних і кріпильних робіт 

При виробництві електромонтажних робіт в майстернях і безпосередньо на 

об'єктах монтажу використовують механізми, інструменти і пристосування як 

загально-будівельного застосування, так і спеціалізовані електромонтажні.  

Всі машини, механізми та засоби механізації, що застосовуються в 

електромонтажному виробництві, можна розділити на п'ять груп:  

 механізований і ручний інструмент; 

 пристосування і інші засоби малої механізації (електрифіковані, 

пневматичні та піротехнічні інструменти; 

 слюсарно-монтажний і різальний інструмент;  

 монтажні інвентарні пристосування);  

 зварювальне обладнання (зварювальні трансформатори та генератори 

постійного струму, напівавтомати для дугового зварювання в середовищі 

захисних газів, обладнання для газового зварювання й різання);  

 спеціалізовані автомашини і автопричепи і пересувні майстерні;  

 металообробні верстати та механізми зосереджені головним чином в 

майстернях на потокових технологічних лініях і в ремонтних цехах 

(ножиці, преси, шино-трубо-згини, пальці, листозгинальні, свердлильні, 

обдирні, заточувальні, токарні, фрезерні та стругальні верстати); 

  монтажні механізми для розвантажувально-навантажувальних і 

монтажних робіт (автомобільні крани, крани на пневмоколісному ходу, 

трубо-укладальники і тракторні крани, гідропіднімачів й телескопічні 

вишки, бурові й бурильно-кранові машини, кран Палкі і електроталі, 

акумуляторні і автомобільні навантажувачі, баштові крани і крани-

навантажувачі, талі і лебідки, блоки й поліспасти); 

 загально-будівельні механізми (трактори, бульдозери та ін.)  

В якості засобів механізації пробивних робіт використовують електро-

магніто-бури, електро-свердлувальні машини та електро-молотки з робочим 

інструментом (свердлами, буром, шлямбурами, коронками), оснащеним 

пластинами з твердих сплавів, а також перфоратори, пневматичний і 

пороховий інструмент. 
 



Ручним механізованим інструментом (РМІ) або ручними 

машинами (РМ) називають машини, головний робочий рух яких (рух 

робочого органу) здійснюється основним двигуном, а допоміжний 

рух (подача) і керування - вручну. Під час роботи маса машини повністю або 

майже повністю сприймається руками оператора. 

РМІ використовується там, де застосування загально-будівельних машин 

неможливе або економічно невиправдане. Його застосовують, наприклад, для 

зменшення трудомісткості, підвищення продуктивності та якості робіт на тих 

операціях, які ще виконуються за допомогою ручного немеханізованого 

інструменту (гайкових ключів для загвинчування гайок, зубил для зачищення 

зварних швів та ін.). За їх допомогою виконують різноманітні види 

будівельних, монтажних, складальних, сантехнічних, електротехнічних, 

ремонтних, опоряджувальних та ін. робіт. 

Застосування РМІ дозволяє підвищити продуктивність у 10...15 разів.  

Класифікація ручного механізованого інструменту. 

Конструктивна різноманітність РМІ надзвичайно велика. Вітчизняна 

промисловість випускає більш як 1000 видів та типорозмірів ручних машин. 

Тому їх класифікація досить ускладнена. В технічній літературі поки ще 

немає єдиного підходу до класифікації РМІ. При її проведенні різні автори 

ставлять на перше місце різні ознаки. Наведемо одну з таких класифікацій, 

яка використовується найчастіше. 

За призначенням і областю застосування РМІ поділяють на: 

а) інструмент загального призначення(свердлильні, шліфувальні та фрезерні 

ручні машини); 

б) інструмент для виконання окремих робіт і обробки окремих 

матеріалів (для обробки металів: розвальцювалки, розвертки, обпилювачі, 

шабери, рубальні молотки, пучкові молотки; для обробки деревини: рубанки, 

пилки, довбачі; для обробки кам’яних матеріалів та грунту: відбійні 

молотки, перфоратори, ломи, трамбівки; для складальних робіт: різенарізні 

ручні машини, різезакручувальні машини (гайковерти, шуруповерти, 

шпильковерти, муфтоверти), клепальні молотки, скобо- та цвяхозабивні ручні 

машини; для виконання бетонних робіт: бучарди; для виконання 

опоряджувальних робіт: шпарувальні ручні машини, фарбопульти та ін.); 

в) універсальний інструмент з комплектом насадок. 

За видом привода РМІ бувають: з електричним, пневматичним, гідравлічним 

приводом, з двигуном внутрішнього згоряння та піротехнічним 

приводом (працює на енергії згоряння порохових газів). 

За принципом дії РМІ поділяють на неперервно-силові та імпульсно-

силові. До першого типу машин відносять машини з робочим органом, що 

неперервно обертається (рис.1.1,а) (свердлильні, фрезерні, шліфувальні 

машини, дискові пилки та ін.). Момент на робочому органі таких машин 

дорівнює крутному моменту двигуна помноженому на передаточне число 

редуктора. Під час роботи такими машинами реактивний момент з робочого 

органу передається на руки оператора. Це є суттєвим недоліком згаданих 

машин і тому потужність їх обмежена. 

В імпульсно-силових машинах енергія від двигуна до робочого органу може 

передаватися як у вигляді короткочасних імпульсів, тобто в ударному режимі 



(відбійні молотки, перфоратори, вирубні ножиці), так і у вигляді імпульсів 

досить тривалих у часі, тобто в безударному режимі (ножові ножиці). Що 

стосується імпульсно-силових машин з ударним режимом, то вони можуть 

працювати в чисто ударному режимі (молотки, бетоноломи, трамбівки), 

ударно-поворотному (перфоратори) або ударно-обертальному режимах 

(гайковерти). 

За характером руху робочого органу РМІ поділяють на ручні машини з 

обертальним, зворотним та складним видами руху. До машин з обертальним 

рухом відносять машини з круговим рухом робочого органу (дискові пилки, 

свердлильні машини, борозники і т. ін.) і рухом робочого органу по 

замкненому контуру (ланцюгові і стрічкові пилки, довбачі, стрічкові 

шліфувальні машини та ін.). До ручних машин із зворотним рухом робочого 

органу від носять машини із зворотно-поступальним (ножиці, пилки, лобзики 

та ін.), коливальним (збудники) рухом робочого органу, а також машини 

ударної дії (трамбівки, молотки, пневмопробійники та ін.). До машин зі 

складним рухом робочого органу відносять машини ударно-поворотної і 

ударно-обертальної дії і машини зі спеціальним рухом робочого органу, який 

не відповідає наведеним раніше характеристикам (спеціальні типи 

шліфувальних та полірувальних машин). 

За способом перетворення енергії, що підводиться до ручних машин ударної 

дії, їх поділяють на механічні і фугальні. У механічних машин між двигуном і 

робочим органом є проміжний перетворювальний механізм. У фугальних 

машин цього механізму немає. 

За конструктивним виконанням ручні машини з обертальним рухом 

поділяють на прямі, коли осі робочого органу і привода співпадають або 

паралельні, і кутові, коли вони розташовані під кутом. 

За режимом роботи ручні машини поділяють на машини, легкого, 

середнього, важкого і надважкого режимів роботи. У легкому режимі 

працюють свердлильні машини, а у надважкому - всі машини ударної дії. 

Крім того, ручні машини можуть бути реверсивними і нереверсивними, 

одно- і багатошвидкісними, 

із ступінчастим або безступінчастим регулюванням швидкості руху 

робочого органу. 

Багатошвидкісні ударно-обертальні свердлильні машини, які мають 

ступінчасте або безступінчасте регулювання частот обертання, а також 

перфоратори, які працюють в ударному, ударно-поворотному і ударно-

обертальному режимах, входять у групу багаторежимних машин. 

За масою ручні машини бувають: легкі - з масою до 1,5 кг; середні - з масою 

від 1,5 до 8 кг і важкі - з масою більше 8 кг. 

За потужністю ручні машини поділяють на: малі - до 0,2 кВт; середні - від 0,2 

до 1,5 кВт і великі - більше 1,5 кВт. 

За класом захисту від ураження струмом електричні машини поділяють на 

машини І, ІІ, ІІІ класів: 

а) клас І - машини на номінальну напругу більше 42 В, у яких хоча б одна 

металева деталь, яка доступна для дотику, відокремлена від частин, які 

знаходяться під напругою, тільки робочою ізоляцією; 



б) клас ІІ - машини на номінальну напругу більше 42 В, у яких металеві 

деталі, що доступні для дотику, відокремлені від частин, які знаходяться під 

напругою, подвійною або посиленою ізоляцією (рис.1.2); 

в) клас ІІІ - машини на номінальну напругу до 42 В, які живляться від 

автономних джерел або від перетворювачів чи трансформатора з розділеними 

обмотками. 

 

 

 

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 

mailto:mTanatko@ukr.net

