
28.02.2022 

Група: 22 
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ТЕМА: Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів  

Урок 92-93 

Тема: Демонтаж силових щитів (шаф) закритого чи відкритого типів фарбування, 

устаткування та шин 

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 

Заміна електропроводки - новий 

розподільчий щиток 

Електрощит, або, іншими словами, - 

квартирний розподільчий щит - це місце, 

де здійснюється прийом і розподіл 

електроенергії, що живить електросистему 

будинку. У ньому розміщується все 

контролююче І захисне обладнання 

електромережі. 

При заміні старої електропроводки 

знадобиться також заміна розподільчого 

щита на більш сучасний, який буде 

відповідати новим технічним завданням. 

Зараз виробляють розподільчі щитки, де 

традиційні пробки більше не 

використовуються, а пристрої захисту 

електромережі монтуються на стандартній 

DIN-рейці. 

Всі «запобіжники», так звані автоматичні 

вимикачі, мають однаковий базовий розмір, 

відповідний доширини модуля 17,5 мм. Кількість автоматичних вимикачів, які можуть 

розміщуватися в одному щитку, визначає кількість ліній до енерго споживачів. 

При виборі перетину кабелю слід враховувати певний запас, що дозволить підключати 

до даної лінії додаткові пристрої в майбутньому. Електромережа будинку повинна бути 

розділена на лінії, що живлять окремих споживачів енергії (споживачів великої 

потужності: насос, електричну плиту) або їх групи (розетки, освітлення). 

Кожна з ліній повинна мати окремий автоматичний вимикач. І вся електромережа 

повинна бути захищена входящим автоматичним вимикачем, відповідно до технічних 



умов та проектної документації. Ці пристрої розміщені в електрощиті. Розподільчий 

щиток досить плоский, тому його можна розмістити навіть в невеликому приміщенні. 

Найзручніше поставити його біля вхідних дверей. Таке розташування допоможе 

відключити живлення, наприклад, в разі пожежі. 

Всі кабельні лінії будинки 

підключені до розподільчого щитка через 

автоматичний вимикач необхідного 

номіналу (відповідно до розрахункового 

навантаження і перетину кабелю). У 

електрощиті також передбачена 

установка обладнання захисту 

електроприладів. Деякі пристрої 

захищають обладнання, особливо 

чутливе до перепадів напруги, а інші 

захищають жителів від ураження 

електричним струмом. 

Важливо знати! Заміна старого 

розподільчого щитка іноді вимагає зняття пломби лічильника. Потрібно 

проінформувати місцеву енергетичну компанію про цю необхідність, вказавши період, 

за який робота буде проведена. Як правило, на ці роботи дається до 10 днів. Після 

заміни необхідно заявити про готовність опечатати лічильник. 

При розключенні електрощита враховують той факт, що при трифазній напрузі 

необхідно розподілити рівномірно навантаження на кожну фазу. Наприклад, неможливо 

підключити всі розетки на одну фазу, а іншу залишити тільки для освітлення. 

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 

mailto:mTanatko@ukr.net

	Заміна електропроводки - новий розподільчий щиток
	Питання для самоперевірки:

