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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Встановлення та кріплення приладів, електроапаратів. Правила 

користування інструментом з різними типами приводів 

Урок 66 

Тема: Тематична підсумкова робота  

Мета: 

 Ознайомлення з основними видами кріпильних деталей, встановленням кріплень, 

використанням інструментів з різними типами приводів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

1. Скласти схему електрозабезпечення приміщення та розрахувати матеріал, 

для монтажу електропроводки. 
2. Об’єкт розрахунку- ваша домівка. 
3. Розрахувати споживання електроенергії вашим приміщенням 

ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ 

Визначтеся з розташуванням 

меблів та споживачів 

електричної енергії. 

 За бирками на приладах, 

визначаємо потужність 

кожного споживача. 

 Розбиваємо всіх 

споживачів на групи. Мала 

потужність групи – 3,5 кіло 

Вт (мідний провідник 1,5 

кв.мм), середнє 

навантаження – 5,5 кіло Вт 

(провід мідний 2,5 кв.мм). 

Найпотужніші споживачі 

тягнемо до щита обліку окремими проводами. 

 Визначаємо місця розташування розеток, їх кількість в блоці, 

розташування світильників і вимикачів. 

 Визначаємо розташування розподільних коробок. Зазвичай вони 

встановлюються над вимикачами і в місцях скупчення 

електроустаткування. 

 Визначаємо шляхи прокладки проводів і штроб під них. 

4. Визначте скільки автоматів потрібно поставити під споживання 

електроенергії 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗМІЩЕННЮ 

 Для підключення стаціонарних приладів розетки зазвичай ставлять 

приховано (наприклад, на духову шафу, холодильник, плиту). Однак, 

необхідно передбачити доступ для аварійного відключення приладів. 

 Над стільницею кухні розетки встановлюються на висоті 10 см від низу 

розетки. Їх не можна ставити поряд з варильною поверхнею або мийкою. 



 Вимикачі зазвичай ставлять на висоті 90 см від чистої підлоги і 20 см від 

дверей. 

Якщо розетка або вимикач ставиться на вузькій ділянці стіни, то краще 

встановити їх в центрі по ширині. 

 Розетки встановлюють в тому місці, де будуть перебувати 

електроприлади. Крім того, число розеток в джерелі має відповідати 

числу використовуваних приладів. 

 Якщо прив’язка по висоті розетки немає, то її краще ставити на висоті не 

нижче 30 см від підлоги. 

 Якщо ви не впевнені, де розташувати розетки, то намалюйте на стінах 

розташування меблів. Зазвичай це допомагає визначитися. 

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ 

 прокладка дроти проводиться вертикально, горизонтально або паралельно 

похилим конструкцій; 

 забороняється проводити проводку в стиках плит тому, що будинок може 

дати усадку і передавити провід; 

 по можливості не використовувати горизонтальні штроби, так як вони 

порушують міцність стін. 

 Уникати штроб в плитах перекриттів, тому що це впливає на їх 

жорсткість. Можна використовувати порожнечі. Одні із способів обійти 

цей пункт – розташувати проводку прямо по стелі. Потім стелю 

заштукатурити. 

 При прокладанні горизонтальних ліній живлення слід відступати від стелі 

як мінімум 15 см. Це стане в нагоді при установці підвісних або натяжних 

стель, які кріпляться на 10-15 см від стелі. 

 В стяжку провід заливається тільки в гофре або пластикової требе. Під 

час засихання стяжки бетон має деякий рух, яке може пошкодити провід. 

 Забороняється прокладати поруч слабкострумові і силові кабелі. 

Проміжок між ними повинен бути не менше 8 см. Силовий кабель може 

дати наводку електромагнітного поля. Слабкострумовий – це антенний, 

телефонний, кручена пара і охоронний кабель. 

 Щиток в квартирі встановлюється на рівні очей. Він повинен бути легко 

доступним для обслуговування та відключення споживачів. Це норматив 

з електробезпеки. 



ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ПРОВОДКИ КУХНІ 

Дано: варильна поверхня – 7,2 кВт, духова шафа потужністю 3,0 кВт, 

потужність мікрохвильової печі 1,3 кіло Вт. Чайник – 2,0 кВт, витяжка 

потужністю 0,3 кіло Вт, на освітлення – 0,2 кіло Вт. Холодильник – 0,21 кВт і 

міксер – 0,2 кіло Вт. 

Варильна поверхня перевищує 5,5 кіло Вт. Це потрібно вести окремою лінією. 

Тому, на першу лінію необхідно взяти провід 6 кв.мм. Лінія 8,8 кіло Вт, 

споживана потужність 7,2 кВт. 

 
Духова шафа і мікрохвильова піч – це друга лінія. Тут загальна споживана 

потужність 4,3 кВт. Необхідно використовувати мідний провід 2,5 кв.мм. Лінія 

виходить з запасом потужності – 5,5 кВт. 

Третя лінія – інше обладнання, яке в сумі дає навантаження 2,9 кВт. На 

кухню використовують провідник 2,5 кв.мм. Лінія розрахована на 

навантаження 5,5 кіло Вт. Якщо на кухні буде використовуватися додаткове 

обладнання (м’ясорубка, кухонний комбайн і так далі), то буде запас по 

потужності. 

5. Схематично показати всі елементи електропроводки (зразок додається) 

 
 

Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № 

групи 
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