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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема: Загальні відомості про будівлі, споруди та будівельно-монтажні 

роботи 

УРОК 10 

Тема: Спеціальні роботи: санітарно-технічні, вентиляційні, 

електромонтажні. 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з організацією робочого місця, з 

інструментами для електромонтажних робіт, з слюсарними роботами. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                     ХІД УРОКУ 

Санітарно-технічні роботи  

1 етап - монтаж внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, 

опалення (з монтажем приладів) та газопостачання. Після опресовування систем 

опалення та водопостачання отвори в стінах і перекриттях закладаються бетоном. 

2 етап - установка санітарно-технічних і газових приладів. Роботи починаються 

після першого циклу оздоблювальних робіт, коли в санвузлах і кухнях закінчена 

підготовка під чистове фарбування. При відсутності сантехнічних кабін ванни 

встановлюють і під'єднують, як правило, на 1 етапі роботи після влаштування 

плиткових підлог до облицювання стін ванних приміщень. В кінці етапу прилади 

укомплектовуються запірна арматура і її готовність до експлуатації підтверджується 

актом. Всі санітарно-технічні роботи виконує одна бригада. 

Склад електромонтажних робіт 

1 етап - розмітка трас; розбивка і свердління гнізд, штраб і борозен; прокладка 

стояків, труб і рукавів для прихованої проводки; розкладку проводів з частковою 

закладенням в стіни і під підлогами; установка контактних пристроїв (розподільчі 

коробки, електрошафи і ін.). Комплекс робіт завершується затягуванням проводів, 

прокладанням кабелів в підвали, складанням, пайкою і перевіркою зібраної схеми. В 

цей період забезпечується робоче освітлення об'єкту (для оздоблювальних робіт). 

2 етап - починається після фарбування стель і закінчують після фарбування 

(обклеювання) стін. На цій стадії монтуються патрони, вимикачі, розетки, 

підвішуються світильники. Роботи виконують поза потоком, без поділу на захватки. 

Після закінчення оздоблювальних робіт виконують слабкострумові розводки 

(радіо, теле- та інтернет, протипожежна сигналізація). 

До спеціальних робіт можна віднести і монтаж ліфтів, який здійснюється 

спеціалізованими організаціями. Монтаж ліфтів планується в суміщеному плані 

виробництва оздоблювальних, спеціальних і монтажних (з технологічного 

устаткування) робіт. 

Санітарно-технічні роботи - роботи, пов'язані зі спорудженням і монтажем 

систем опалення, вентиляції, тепло- та газопостачання, гарячого водопостачання, 

водопроводу і каналізації будівель.  

Розрізняють зовнішні і внутрішні санітарно-технічні роботи 

До зовнішніх санітарно-технічних робіт відносяться роботи по прокладенню 

зовнішніх мереж тепло-, газо-, водопостачання і каналізації та зведення котелень, 

газорозподільних станцій і головних споруд водопроводу і каналізації населених 



місць (водозаборів, насосних станцій, водонапірних веж, відстійників і ін.). 

Витрати на ці роботи становлять близько 15% капітальних вкладень в сучасне 

промислове та житлово-цивільне будівництво. Прокладка зовнішніх мереж буває 

підземна і надземна. Складова частина підземної прокладки - земляні роботи, 

здійснювані комплексом землерийних і дорожніх машин. 

Підземна прокладка трубопроводів включає: заготовку на поверхні землі ланок 

(батогів) з декількох труб, опускання їх (за допомогою автокранів чи лебідок) на 

підготовлену основу траншеї, рихтування, з'єднання ланок зварюванням, 

закладення монтажних стиків (розтрубів), гідравлічне або пневматичне 

випробування трубопроводів. Дуже ефективною (особливо в міських умовах) 

поєднана прокладка декількох трубопроводів різного призначення в одному 

підземному колекторі (тунелі). Надземна прокладка проводиться на металевих або 

залізобетонних естакадах, переважно по територіях промислових підприємств. 

Основу індустріалізації робіт з прокладання трубопроводів складають попередня 

заготовка ланок (включаючи нанесення на труби антикорозійних і 

теплоізоляційних покриттів) на централізованої виробничій базі і подальший 

монтаж їх на об'єкті. При прокладанні трубопроводів великої протяжності 

(наприклад, для транспортування газу) підготовчі роботи виконуються в 

пересувних майстерень. 

Внутрішні санітарно-технічні роботи - роботи з монтажу деталей і вузлів 

санітарно-технічного обладнання будівель і споруд. Вартість цих робіт складає 

близько 10% витрат на будівництво об'єкта в цілому. Монтаж санітарно-технічних 

пристроїв здійснюється, як правило, індустріальним методом, при якому всі 

заготівельні операції (укрупнення монтажних вузлів, деталей, комплектування 

систем і ін.) виконуються на монтажних заводах або в центральних заготівельних 

майстернях із застосуванням засобів комплексної механізації і автоматизації 

виробничих процесів. 

При повнозбірному будівництві деякі санітарно-технічні пристрої поєднують з 

будівельними конструкціями будівлі. Значно підвищує рівень індустріалізації 

санітарно-технічних робіт застосування об'ємних елементів заводського 

виготовлення - санітарно-технічних кабін (з бетону, гіпсоцемента, азбестоцементу 

та інших матеріалів), що доставляються на будівельний майданчик до 

встановлених санітарних приладами, змонтованими трубопроводами і повністю 

закінченою внутрішньою обробкою. Після установки кабін виробляється лише 

поверхове з'єднання трубопроводів. 

Монтажно-складальні операції на об'єкті (в основному - стикові з'єднання) 

виконуються за допомогою ручних і механізованих інструментів (трубних і 

гайкових ключів, електричних гайковерти, шуруповерти і ін.). Для монтажу 

вентиляційного обладнання, повітроводів і магістральних трубопроводів в 

промислових будівлях використовують автокрани, автогідропідйомники і 

автонавантажувачі, обладнані монтажними майданчиками. 

Внутрішні санітарно-технічні роботи завершуються регулюванням і перевіркою 

ефективності дії санітарно-технічних пристроїв. 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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