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Урок 97 

Тема: Технічна характеристика силових мереж та електроустаткування, що     

           використовується для житлових, культурно-побутових та адміністративних     

           будинків, під час виконання електромонтажних робіт  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення технічних характеристик силових мереж та     
        електроустаткування, що використовуються для житлових, культурно-побутових та     

        адміністративних будинків, під час виконання електромонтажних робіт. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Наші будинки забезпечуються електроенергією. В основному забезпеченням 

електроенергією займаються міські служби. Як правило, кожен під'їзд має своє 

введення. Від нього йде запитування на квартирний щит і далі розводка на кожну 

квартиру. По квартирі йдуть дві лінії: освітлювальна та силова (на розетки). 

Щоб користувачі не наражалися на небезпеку електроудару і щоб не було 

пожежонебезпечних ситуацій повинні бути виконані наступні умови: 

а) енергоємні прилади (плити, комп'ютери, кухонні агрегати і т. д.) повинні бути 

заземлені; 

б) проводи повинні бути приховані в будівельних конструкціях, їх переріз повинен 

бути розрахований на Ваші прилади, іншими словами сумарна потужність 

електроприладів в квартирі не повинні перевищувати певного ліміту, який повинен 

бути відомий жителям; 

в) все розетки повинні бути справні. 

Основні правила користування електрикою. 

Правила пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів 

забороняють: 

- залишати без нагляду увімкнені в мережу електронагрівальні прилади, 

радіоприймачі і телевізори; 

- не використовуйте пошкоджений рубильники, розетки та інші електро-

установочні пристрої; 

- застосовувати саморобні і несправні електронагрівальні прилади, нестандартні 

запобіжники та інші засоби захисту від перевантаження і короткого замикання; 

- накривати і обертати світильники і лампи папером, тканиною та іншими 

легкозаймистими матеріалами; 

- використовувати прилади з порушенням доданих інструкцій і рекомендацій; 

- застосовувати проводи та кабелі з пошкодженою ізоляцією, прокладати 

електропроводку через складські приміщення, через пожежо- та вибухонебезпечні зони. 

Електрообладнання житлових будинків повинно забезпечити безперебійну подачу 

електроенергії до джерел освітлення, побутовим приладу, силових установок і іншим 

струмоприймачів, наявних в будівлі відповідно до діючих стандартів. 



Експлуатація електричних установок в житлових будинках проводиться відповідно 

до «Правил влаштування електроустановок», «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил і норм технічної експлуатації житлового 

фонду» та спрямована на забезпечення справного стану електрообладнання, надійну і 

раціональну експлуатацію установок, а також на безпечні умови праці при 

обслуговуванні та ремонті електроустаткування. У загальному доступі знаходяться: 

шафи вступних пристроїв і загально-будинкові електричні мережі (з вхідних затискачів 

пристроїв, що відключають до вхідних затискачів загально-квартирних лічильників); 

світильники місць загального користування: сходових клітин, підвалів, горищ, 

вуличного освітлення прибудинкової території. При обслуговуванні електроустановок 

персонал керується технічною документацією. У домоуправліннях повинна знаходитися 

така документація: виконавчі креслення схем електропроводок і електроустановок; 

паспорта та протоколи випробувань захисного заземлення електрообладнання, а також 

протоколи опорів ізоляції мереж; інструкція з обслуговування електроустановок; акти 

на приховані роботи. Персонал, обслуговуючий електричні установки житлових 

будинків, зобов'язаний виконувати наступне: 

-забезпечувати надійну, економічну і безпечну роботу електроустановок; 

здійснювати нормальну, безаварійну роботу силових і освітлювальних установок 

відповідно до вимог ПТЕ і ПТБ; своєчасно проводити планово-попереджувальні 

ремонти та профілактичні огляди і випробування електрообладнання та електричних 

мереж; 

-проводити заходи щодо раціонального витрачання електроенергії за рахунок 

зниження непродуктивних втрат; 

- впроваджувати нову техніку в електрогосподарство, що сприяє більш надійної, 

економічної і безпечної роботи електроустановок; 

- проводити заходи з техніки безпеки, попередження аварій; 

-негайно відключати ділянку мережі в разі виявлення дефектів, що загрожують 

цілісності обладнання, безпеки людей, пожежної безпеки; повідомляти в 

електропостачальні  організації про аварії, пов'язані з відключенням ліній живлення і 

про всі несправності розрахункових електролічильників.  

Електромонтажник повинен вивчити і чітко уявляти схему і траси силової та 

освітлювальної проводки, розташування розподільних щитів, сполучних коробок та 

інших елементів електричної мережі тих ділянок, які закріплені за ним. Для виконання 

робіт з технічного обслуговування і огляду електрообладнання за кожним 

електромонтером наказом по домоуправління закріплена група будинків або 

електроустановок. Для виконання робіт повинні виділятися необхідні матеріали для 

нормальної експлуатації електроустановок, а також запобіжники, запас плавких 

вставок, ламп та інші запасні частини до електроустановок. Приступивши до роботи, 

електромонтер зобов'язаний ознайомитися з записами в «Журналі заявок на ремонт 

електроустановок» про наявні заявках, несправності і усунути їх, зробивши про це в 

журналі відповідний запис, а після закінчення роботи записати в «Журнал облік оглядів 

і обслуговування електроустаткування» про виявлені несправності у внутрішньо-

будинкових мережах і електроустановках. Ці журнали зберігаються в домоуправліннях. 

Періодичність технічних оглядів і обслуговування внутрішньо-будинкових мереж 

проводять згідно усним чи письмовим розпорядженням Головного інженера в терміни, 



зазначені нижче. Огляд і обслуговування внутрішньо-будинкових електромереж та 

електроустановок проводиться в терміни: огляд відкритої прокладки ізольованих 

проводів - 1 раз в 3 місяці; огляд прихованої прокладки проводів - 1 раз в 6 місяців; 

огляд проводів, прокладених в сталевих трубах - 1 раз в 6 місяців; огляд всіх елементів 

внутрішньо-будинкового електрообладнання - 1 раз в 6 місяців; вимір струму по фазах 

магістральних ліній - 1 раз на рік; перевірка величини напруги - 1 раз на рік; 

випробування заземлюючих пристроїв - 1 раз на рік; перевірка опору ізоляції мереж - 1 

раз на 3 роки; огляд і поточний ремонт групових щитків і наявність нормальних 

запобіжників - не рідше 1 разу на рік; огляд і чистка світильників загального 

користування - 1 раз в 6 місяців. Під час технічного огляду електроустановок 

перевіряють справність контактних затискачів, з'єднань в освітлювальних коробках, а 

також проводів, підводяться до світильників, вимикачів, розеток, щитка і 

електролічильників. При перевірці справності кріплення відкрито прокладених проводів 

особливу увагу слід звертати на наявність втулок і трубок в проводках через стіни, на 

надійність заземлюючих проводів. Перевіряють справність і чистоту групових щитків і 

установок запобіжників, міцність кріплення світильників. Профілактичні вимірювання 

струму у внутрішньо-будинкових електричних мережах виконують по всіх фазах для 

виявлення несиметричних навантажень, перез'єднання проводів для створення 

відносної симетричності дії навантажень і правильного вибору запобіжників або 

установок автоматів. Перевірку величини струму і напруги в різних точках мережі 

проводять в години максимальних електричних навантажень. Випробування 

заземлюючих пристроїв виконують одночасно з перевіркою перехідних опорів між 

заземленим електроустаткуванням і магістраллю заземлення. Позачергові огляди 

електроустановок проводять після стихійних лих, які становлять небезпеку для 

збереження електромереж (сильні зливи, повені, урагани).  

Крім технічного огляду, здійснюють поточний ремонт внутрішньо-будинкових 

електричних мереж та електрообладнання. В ході виконання такого ремонту 

виробляють часткову заміну внутрішніх електропроводок, перерозподіл решт кабелів і 

окінціювання кабелів. Всі операції по ремонту електроустаткування і проводів 

виконують з повним дотриманням норм і правил. Надійність роботи 

електрообладнання, встановленого в житлових будинках в першу чергу визначається 

якістю ремонту і відповідних випробувань. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке технічне обслуговування? 

2. Що таке окінціювання кабелів? 

3. Що таке електроудар? 

4. Що таке заземлення і занулення? 

 

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 
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