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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. 

Індустріалізація електромонтажних робіт 
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 на збірку; комплектних і великоблочних 

контейнерних пристроїв, що поставляються заводами електротехнічної 

промисловості; об'ємних, комплектних і великоблокових пристроїв монтажних 

виробів і деталей, що поставляються відомчими заводами будівельно-

монтажних міністерств 'монтажних заготовок, укрупнених вузлів та блоків, що 

поставляються МЕЗ електромонтажних організацій. 

1. Загальні відомості про об'ємних, комплектних пристроях, виробах і т. д.  

2. Індустріальні методи визначають сучасну організацію монтажу в дві 

стадії; на першій стадії виконують роботи з установки деталей у 

будівельних конструкціях споруд, підготовки трас електропроводок і 

заземлення, а також виготовлення та укрупнення поза монтажною зони 

монтажних вузлів і блоків; на другій стадії виконують роботи з монтажу 

електрообладнання, скомплектованого у вигляді вузлів і блоків, 

прокладанню мереж за готовими трасах, підключенню проводів та 

кабелів до електроустаткування. 

Не менш важливу роль відіграють прогресивні рішення при виборі методу 

монтажу. Наприклад, монтаж електротехнічних пристроїв при конвеєрній 

збірці блоків перекриття виробничих будівель дозволяє скоротити обсяги робіт, 

що виконуються на висоті, і зменшити витрати праці в 1,7 рази. При цьому 

способі металоконструкції перекриття збирають у вигляді об'ємних блоків на 

конвеєрі, змонтованому і розташованому на нульовій позначці про коло 

споруджуваного будинку. Конвеєр складається із спеціальних візків, що 

переміщаються по рейках. Блоки перекриття переміщуються від стоянки 

конвеєра до стоянки.  



Продуктивність праці і якість виконуваних електромонтажних робіт також 

багато в чому залежать від раціонального застосування досконалих механізмів, 

пристроїв та інструментів. Продуктивність праці залежить не тільки від 

віртуозності працівника, але також від досконалості його знарядь В». 

Типи і кількість механізмів, пристроїв та інструментів визначаються 

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

урахуванням виконуваного обсягу, кліматичних умов, територіального 

розташування об'єктів і т. д. 

Згідно розробленими графіками в першу чергу передбачається використання 

різних мостових кранів, майданчиків, візків, риштовання, призначених для 

виконання загальнобудівельних або інших будівельно-монтажних робіт. 

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

для прокладки кабелю за допомогою приводних протяжних пристроїв в 

траншеях, каналах, виробничих приміщеннях і кабельних спорудах; 

механізованої прокладки кабелів у коробах або лотках у виробничих 

приміщеннях, механізованої прокладки кабелів по естакадах, монтажу блоків 

комплектних розподільних пристроїв, шаф, пультів; монтажу магістральних і 

розподільних шинопроводів; цехових тролеїв; внутрішньоцехового освітлення, 

а також такелажних і вантажопідйомних робіт при монтажі закритих 

розподільних пристроїв і підстанцій. 

Механізація кабельних робіт 

Для перевезення і прокладки кабелів у траншеях застосовують 

кабелеукладальники, кабельні транспортери, лебідки, комплекти кабельних 

роликів і обвідних пристроїв. 

Безтраншейний спосіб прокладки кабелю і являє особливий інтерес. Ніж 

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

щілину, у міру руху кабелеукладача через прикріплену до ножа касету 

укладається кабель з барабана, що обертається, встановленого на платформі 

механізму, автомобілі або причіпний візку. Рух кабелепрокладача 

забезпечується тягою одного або декількох тракторів в Залежно від стану 

грунту. Безтраншейний кабелеукладач забезпечує також прокладку кабелів 

через струмки, болота і неглибокі водні перешкоди. 

Для механізованого прокладки кабелів в обмежених умовах на будівельних 

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

комунікацій і переходів застосовують комплект механізмів і пристосувань, 

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 при виконанні електромонтажних робіт. Наприклад, при монтажі 

сполучних муфт спеціалізовані бригади (ланки) виконують роботи за 

допомогою таких майстерень або автопричепів. У кузові майстерні розміщені 

пристосування, інвентар та інструменти для виробництва 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 і інвентарних 

засобів. При визначенні необхідного кількості механізмів, машин та 

інвентарних засобів уточнюють їх максимальну висоту підйому робочої 

площадки, схеми зон обслуговування, кількості працюючих і т. д. Всі ці 

параметри детально вказують у ПГТР. 

За наявності підлог в споруджуваних виробничих приміщеннях і відсутності 

мостових кранів для роботи на висоті широко застосовують платформи, 

підмостки, вишки та підйомники, секції яких можуть розсуватися за допомогою 

натяжних канатів, лебідок і т. д. Вишки, підйомники і підмостки не мають 

механізмів пересування, вони переносяться або перемішаються на колесах, 

ковзанках із допомогою лебідок, автомобілів або тракторів. До них відносяться 

платформи ПМ, вишки ВМД, ВТК. p> При монтажі трас електричних мереж 

робочі місця переміщаються уздовж фронту робіт. У цьому випадку 

застосовують самохідні вишки або підмостки, наприклад Ш2СВ і ПВС. Як 

приклад на рис. показаний монтаж блоків шинопроводів з використанням 

самохідних висувних риштовання 

Для роботи на висоті понад 13м застосовують самохідні телескопічні вишки на 

базі автомобіля або трактора. Ці вишки володіють більшою мобільністю, 

маневруванням і продуктивністю в порівнянні з вишками і риштованням, 

описаними вище. 

Електромонтажні роботи по силовому електроустаткування мають 

найбільшу питому вагу в загальному обсязі електромонтажних робіт. 

Застосування вантажопідйомних і різних інвентарних і пересувних 

пристосувань дозволяє механізувати ці роботи. 

Доставку панелей, щитів, пультів і шаф в зону монтажу виконують за 

допомогою різних транспортних візків, пересувних або інвентарних 

пристосувань. Вантажопідіймальними механізмами і пристосуваннями силове 

електроустаткування встановлюють на фундамент або закладні деталі. 

Велику роль у механізації ручних процесів грають електрифіковані, 

піротехнічні та пневматичні пристосування і інструменти. 

До електрифікованого інструменту відносяться електричні свердлильні 

машини, а також різні насадки і пристосування, змонтовані на базі цих 

інструментів (преси для опресовування наконечників, пристосування для 

укручування електродів заземлення, вибірки борозен в будівельних підставах 

для прокладки відкритих проводок і т. д.). Крім цих інструментів, застосовують 

універсальні електроприводи з пристосуваннями для затягування проводів в 

труби, підйомними пристроями; електромагнітобури і т. д. 

Особливу групу складають піротехнічні інструменти, виконують різні 

технологічні операції за допомогою енергії порохових газів. До цих 

інструментів відносять поршневий однозарядний пороховий пістолет типу ПЦ-

52. 

Універсальні робочі та вимірювальні інструменти 

Для виконання ручних операцій дозволяють різка скоротити асортимент 

ручного розрізненого інструменту. Прикладом такого універсального 

вимірювального інструмента служать шаблони, виготовлені на кілька меж 

вимірювань. Впровадження універсальних інструментів знижує витрати 

робочого часу при вимірах в 2 рази, дозволяє різко підвищити продуктивність 



праці за рахунок скорочення допоміжного і підготовчо-заключного часу, що 

витрачається на заміну вимірювальних інструментів. 

Найбільш широкий асортимент універсальних інструментів створений для 

окінцювання жил проводів та кабелів, кліщі типу КУ, КС І, МБ і т. д. 

Наприклад, у зв'язку з широким застосуванням плоских проводів розроблена 

конструкція універсальних кліщів типу КУ-1 ($ * ве ** - ^ 1, які дозволяють 

успішно виконувати до шести операцій: перекушування дротів, вирізання 

ізоляційних перемичок у плоских проводів, зняття ізоляції, зачистку жив, 

виготовлення колечок на кінцях проводів і затиск дроти або дрібних деталей 

при допоміжних роботах. Застосування цих кліщів дозволило скоротити 

кількість інструментів при оконцеваніі проводів, виключивши такі інструменти, 

як острогубци, монтерский ніж, круглогубці і плоскогубці. Впровадження 

одних універсальних кліщів типу к.у-1 дає річну економію витрат 1,76 люд.-

дня, або 8 руб. 68 коп., І підвищує продуктивність праці при монтажі проводів 

на 84% - 

Однак при великому обсязі однотипних робіт недоцільно застосовувати 

універсальні інструменти. Наприклад, універсальний розвідний ключ для 

загвинчування гайок будь-яких розмірів замінюють гайковим ключем, 

розрахованими на загвинчування гайок тільки певних розмірів. При цьому 

відпадає елемент налагодження ключа на певний розмір гайки, а полегшений 

ключ знижує стомлення працюючого. 

Спеціалізовані ручні інструменти, розраховані на виконання однієї 

технологічної операції для однотипних м а з с о в и х робіт. Прикладом може 

служити спеціальний ключ для кріплення полиць до стійок кабельних 

конструкцій. 

Набори інструментів 

Для вдосконалення інструментального господарства для окремих видів 

електромонтажних робіт створені індивідуальні та бригадні 

Індивідуальні набори інструментів електромонтажників по освітлювальним, 

силових мереж та вторинних ланцюгах (типів ІН-3, НИЗ-3, ІН-4, НІК-4) 

розміщують в закритих або розкладних сумках з дермантину або штучної 

шкіри. Переносять і зберігають окремі ручні інструменти в дюралюмінієвих 

ящиках типів ЯМД і ЯСК . Ящик-ЯМД у верхній секції має три осередку, а в 

нижній-чотири. Ящик типу ЯСК, крім двох висувних секцій для зберігання 

інструментів, має напівм'яке сидіння і використовується як переносний стілець 

при монтажі вторинних ланцюгів. Ці ящики мають складні ручки для 

перенесення. В окремих випадках для перенесення інструментів користуються 

спеціальними поясами або ременями. 

Для зберігання бригадного інструменту застосовують різні секційні ящики: 

трисекційні, пятисекційні і т. д. Бригадні інструменти перевозять у пересувних 

майстерень. 

Технологічні лінії 

Велика номенклатура механізмів створена для попередньої заготовки в МЕЗ 

труб, сортового металу, шин, силових і контрольних кабелів, проводів, 

тросових проводок, шинопроводів і т. д. Наприклад, на рис. 25 показана 

технологічна лінія по заготівлі тросових електропроводок. Вона складається з 

двох частин, розташованих окремо або разом: обробки сталевого дроту (збірки 



л-росів електропроводок) На механізмах першій частині лінії дріт розмотують, 

правлять, чистять, фарбують, сушать, охолоджують і намотують на інвентарні 

барабани. На механізмах другої частини сталевий дріт і дроти перерізають, з 

кінців жил проводів знімають ізоляцію, потім їх скручують і зварюють, на 

кінцях сталевого дроту утворюють петлі. У комплект цієї частини лінії входять 

механізм типу М.РТ для протягування, відмірювання й різання дроту, магазин 

типу МП для одночасної установки в ньому чотирьох бухт проводів і 

розмотування їх, домкрат безосевой типу ДБТ для підйому кабельного 

барабана, стіл-верстак типу СВТ для зняття ізоляції, різання, скрутки і 

зварювання проводів і вертушки для приймання і бухтованія зібраної тросової 

проводки. 

3. Що таке траншея? 

4. Що таке бокоріз? 

5. Що таке технологічні лінії?  

6. Що таке маркування? 

7. Як виконуються електромонтажні роботи? 
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