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Тема: Організація, індустріалізація і механізація електромонтажних 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. 

Механізація і індустріалізація електромонтажних робіт 

Під механізацією робіт розуміється заміна ручної праці роботою машин, 

широке застосування механізованих інструментів. Механізація 

підрозділяється на комплексну, часткову і малу. При комплексної 

механізації всі основні процеси виконують машинами та механізованими 

інструментами. На базі механізації із застосуванням продуктивних і 

високоефективних механізмів і пристосувань здійснюється індустріалізація 

електромонтажних робіт. До індустріалізації робіт відноситься сукупність 

заходів, спрямованих на скорочення термінів, підвищення продуктивності 

праці, поліпшення якості робіт за рахунок виконання електромонтажних робіт 

поза будівельним майданчиком - на заводах і монтажно-заготівельних ділянках. 

Рівень індустріалізації робіт характеризується відношенням обсягу робіт, 

виконуваних індустріальними методами, до всього обсягу робіт. Підвищується 

надійність і безпека роботи завдяки застосуванню більш сучасних схем і 

швидкої заміни панелей. Скорочується обсяг проектної документації і кількість 

персоналу. Підвищується безпека монтується, зменшується обсяг будівництва, 

скорочується тривалість монтажу. На монтажно-заготівельних ділянках 

комплектують електрообладнання і матеріали, збирають одиночне обладнання 

в укрупнені блоки і монтажні вузли, виготовляють нестандартні монтажні 

вироби. Бригадир несе відповідальність за правильне, своєчасне і високоякісне 

виконання електромонтажних робіт, а також за економне і правильне 

витрачання монтажних матеріалів та інструменту. Одним з основних засобів 

збільшення ступеня індустріалізації електромонтажних робіт є підвищення 

заводської готовності електроустаткування-укрупнення транспортних вузлів, 

виконання максимально можливого обсягу по збірці, ревізії, регулюванню, 

налагодження та комплексних випробувань пристроїв на заводах-виробниках і 

скорочення обсягу таких робіт на будівельних майданчиках, завдяки чому 

монтаж електроустановок перетворюється в збірку; комплектних і 

великоблочних контейнерних пристроїв, що поставляються заводами 

електротехнічної промисловості; об'ємних, комплектних і великоблочних 

пристроїв монтажних виробів і деталей, що поставляються відомчими заводами 

будівельно-монтажних міністерств 'монтажних заготовок, укрупнених вузлів і 

блоків, що поставляються МЕЗ електромонтажних організацій. 



Індустріальні методи визначають сучасну організацію монтажу в дві стадії; 

на першій стадії виконують роботи по установці деталей в будівельних 

конструкціях споруд, підготовці трас електропроводок і заземлення, а також 

виготовлення та укрупнення поза монтажною зони монтажних вузлів і блоків; 

на другій стадії виконують роботи по монтажу електрообладнання, 

скомплектованого у вигляді вузлів і блоків, прокладання мереж по готовим 

трасах, підключенню проводів і кабелів до електроустаткування. 

Типи і кількість механізмів, пристроїв та інструментів визначаються 

проектом виконання робіт (ППР) і картами організації трудових процесів з 

урахуванням виконуваного обсягу, кліматичних умов, територіального 

розташування об'єктів і т. Д. 

По окремих видах робіт створені комплекси засобів, механізації, в тому числі: 

для прокладки кабелю за допомогою приводних протяжних пристроїв в 

траншеях, каналах, виробничих приміщеннях і кабельних спорудах; 

механізованої прокладки кабелів в коробах або лотках в виробничих 

приміщеннях, механізованої прокладки кабелів по естакадах, монтажу блоків 

комплектних розподільних пристроїв, шаф, пультів; монтажу магістральних і 

розподільних шино-проводів; цехових тролеїв; внутрішньо-цехового 

освітлення, а також вантажно-розвантажувальних і вантажопідйомних робіт 

при монтажі закритих розподільних пристроїв і підстанцій. 

Механізація кабельних робіт. 

Для перевезення і прокладки кабелів в траншеях застосовують 

кабелеукладчики, кабельні транспортери, лебідки, комплекти кабельних 

роликів і обвідних пристроїв. 

Безтраншейний спосіб прокладки кабелю і представляє особливий інтерес. 

Ніж кабелепрокладача розклинює грунт і утворює щілину глибиною до 1,2 м. У 

щілину, в міру руху кабелепрокладача через прикріплену до ножа касету 

вкладається кабель з барабана, встановленого на платформі механізму, 

автомобілі або причіпний візку. Рух кабелепрокладача забезпечується тягою 

одного або декількох тракторів в залежності від стану ґрунту. Безтраншейний 

кабелеукладач забезпечує також прокладку кабелів через струмки, болота і 

неглибокі водні перешкоди. 

Для механізованої прокладки кабелів в умовах обмеженого простору на 

будівельних майданчиках, що не мають під'їзних шляхів, а також при наявності 

підземних комунікацій і переходів застосовують комплект механізмів і 

пристосувань, що включає універсальні приводи, кабельні ролики, обвідні 

пристрої, пристосування для введення кабелю в труби, кабельні домкрати, 

лебідки і т. д. 

Пересувні спеціалізовані майстерні є найбільш поширеними комплексами 

механізмів під час виконання електромонтажних робіт. Наприклад, при 

монтажі сполучних муфт спеціалізовані бригади (ланки) виконують роботи за 

допомогою таких майстерень або автопричепів. У кузові майстерні розміщені 

пристосування, інвентар і інструменти для виконання робіт, радіостанції і т д. 

Механізація робіт, виконуваних на висоті 

Збільшення габаритів сучасного технологічного обладнання та потужності 

кранів відповідно збільшили висоту виробничих приміщень, а отже, і обсяги 

будівельно-монтажних робіт, виконуваних на висоті. Тому для цих робіт 



застосовують найбільше число будівельних машин, механізмів та інвентарних 

засобів. При визначенні необхідної кількості механізмів, машин і інвентарних 

засобів уточнюють їх максимальну висоту підйому робочої площадки, схеми 

зон обслуговування, кількості працюючих і т. Д. Всі ці параметри докладно 

вказують в ПГТР. 

При наявності підлог в споруджуваних виробничих приміщеннях і 

відсутності мостових кранів для роботи на висоті широко застосовують 

платформи, підмостки, вишки і підйомники, секції яких можуть розсуватися за 

допомогою натяжних канатів, лебідок і т. Д. Вишки, підйомники і підмостки не 

мають механізмів пересування, вони переносяться або перемішуються на 

колесах, ковзанках за допомогою лебідок, автомобілів або тракторів. До них 

відносяться платформи ПМ, вишки ВМД, ВТК. 

При монтажі трас електричних мереж робочі місця переміщуються уздовж 

фронту робіт. У цьому випадку застосовують самохідні вишки або підмостки, 

наприклад Ш2СВ і ПВС. Як приклад на рис. показаний монтаж блоків шино-

проводів з використанням самохідних висувних риштовання 

Для роботи на висоті понад 13м застосовують самохідні телескопічні 

вишки на базі автомобіля або трактора. Ці вежі мають більшу мобільністю, 

маневруванням і продуктивністю в порівнянні з вишками і підмостки, 

описаними вище. 

 

1. Що таке електрична мережа? 

2. Що таке механізація? 

3. Що таке індустріальні роботи?  

4. Що таке організація робочого місця? 

5. Що використовується для перевезення та прокладки кабелів? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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