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Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів  

Урок 90-91 

Тема: Загальні відомості про щити та шафи 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення користування механізованого такелажного обладнання, 

вміння виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Електрощит - це спеціальний пристрій, який служить для здійснення прийому і 

розподілу електроенергії. Крім того, електрощит виконує функцію захисту ліній 

групових кіл від коротких замикань і перевантажень. Електрощит має захищену 

металеву пластину або пластину з негорючого пластика, на якій прикріплено 

автоматичні вимикачі, лічильники електроенергії і вхідний автомат. Областю 

застосування електричного щита є будівлі різного призначення, а також металеві 

конструкції, які характеризуються високими вимогами до електробезпеки. 

 

Схема роботи квартирного електрощита. 

     У конструктивному відношенні щити можуть бути навісними, підлоговими або 

вбудованими, а види електрощитів обумовлені їх функціональним призначенням. 

Наприклад, головний розподільний щит (ГРЩ) має на увазі монтаж електротехнічних 



пристроїв низької напруги, призначення яких - повне або частково резервовану 

постачання трифазним змінним струмом в громадських і виробничих будівлях. ГРЩ 

також забезпечує прийом, облік, розподіл електричної енергії і захищає від 

аварійних ситуацій. 

Зазвичай установка ГРЩ збирається єдиною конструкцією з функціональних 

панелей, які досить легкі в переміщенні і монтажі. Силовий розподільчий щит 

(ЩС) застосовується для електропостачання споживачів в мережах змінного 

трифазного струму напругою 380/220 В частотою 50 Гц. 

До складу щита можуть входити захисні апарати, апаратура, що забезпечує 

автоматичний запуск і зупинку подачі струму, а також трансформатори струму і 

лічильники електричної енергії. Для обєктів підвищеної відповідальності, таких як 

ГЕС, ТЕЦ, можливо виготовлення нестандартних щитів з індивідуальними вимогами до 

монтажу і технічної документації. 

 
 

Схема установки квартирного електрощитка. 

Силові шафи (ШС) можуть комплектуватися для вуличного застосування і для 

роботи всередині будівлі. Щит станцій управління (ЩСУ) - це пристрій, призначений 

для автоматичного керування електроустановками, яке ділиться на блоки управління 

(БУ) і панелі управління (ПУ). Блок складається з ізоляційної плити, на якій змонтовані 

передбачені проектом апарати без рами, а панель - з декількох плит зі змонтованими 

апаратами та приладами на загальній металевій рамі. 

Такі станції управління у вигляді панелей і блоків разом з допоміжним 

електроустаткуванням (ящики опорів, магнітні підсилювачі, стабілізуючі 

трансформатори) комплектуються на в щити станцій управління (ЩСУ) безпосередньо 

на заводах-виробниках. Щит обліку (ЩУ) призначений для комерційного обліку 

електроенергії в трифазних мережах промислових споживачів, офісних і житлових 

будівель в мережах змінного струму напругою 380/220 В. Для зручності експлуатації 

передбачена можливість закриття щита на ключ, а також пристосування для 

пломбування та переглядові вікно для зняття показань лічильника. 

https://proonedayx.ru/23484-pravila-obliku-elektrichnoi-energii.html
https://proonedayx.ru/23484-pravila-obliku-elektrichnoi-energii.html


Щит автоматичного введення резерву (АВР) призначений для безперебійного 

електропостачання споживачів змінного трифазного струму частотою 50 Гц напругою 

380/220 В в мережах з глухозаземленою нейтраллю. Основна функція - автоматичне 

перемикання на резервне джерело живлення при зникненні напруги основного джерела 

або виходу його параметрів за межі нормальних значень. Щит АВР може виконуватися 

з функцією автоматичного повернення в початковий стан після відновлення напруги на 

основному вводі. 

 
Електрична схема електрощита. 

Щит освітлення житлових будівель (ЩО) потрібен для прийому і розподілу електричної 

енергії напругою 380 В трифазного змінного струму частоти 50 Гц в житлових і 

громадських будівлях в ланцюгах освітлення. ЩО захищає лінії освітлення від 

перевантажень і коротких замикань, а також дозволяє виконувати оперативні комутації. 

Щит може бути обладнаний тимчасовим таймером або виносним датчиком вуличного 

освітлення для автоматичного включення / вимикання освітлення. 

Отже, на перший погляд подібний пристрій може здатися досить примітивним, 

однак дана силова установка призначена для прийняття великої сили струму, отже, 

встановлюватися електричний щит повинен фахівцем. 

При складанні електрощитового обладнання необхідно керуватися відповідними 

стандартами ДБН, ДСТУ, ПУЕ, а також мати достатній досвід роботи, адже установка 

електрощитів - це напрямок електромонтажу, що вимагає особливої уваги. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNRED93WboI 

Електрощити необхідно збирати тільки на підставі затвердженого Енергонагляд проекту, 

в якому обмовляється тип і схема зєднань. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке електрощит? 

2. Що таке силові шафи? 

3. Що таке щити освітлення житлових будівель? 

4. Що таке щит станцій управління? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

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

месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 

https://www.youtube.com/watch?v=PNRED93WboI
mailto:mTanatko@ukr.net
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