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    Тема уроку: Електромонтажні матеріали, деталі та вироби 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про електромонтажні матеріали, 

деталі та вироби 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Проводи і кабелі призначені для каналізації (передавання) електричної енергії, 

а також для електричного з'єднання різних елементів електроустановки. 

 

Проводом називають металевий провідник 

електричного струму, який складається з 

однієї або кількох струмопровідних жил. 

Струмопровідна жила проводу може 

складатися з одного дроту (однодротяна) або 

з кількох дротин, скручених разом 

(багатодротяна). 

Проводи з багатодротяними 

струмопровідними жилами мають більшу 

гнучкість, ніж з однодротяними. 

Струмопровідні жили проводів, що 

застосовуються в електроустановках, 

виготовляють з алюмінію або міді. 

 

Проводи бувають голі (без ізоляції) й 

ізольовані (вкриті ізоляцією) . 

У ізольованого проводу струмопровідна жила вміщена в оболонку з гуми, 

полівінілхлориду або вініпласту. Для запобігання механічним пошкодженням 

і впливу зовнішнього середовища ізоляція деяких матеріалів вкрита зовні 

бавовняним обплетенням, просоченим протигнильним розчином. Ізоляція 

проводів, призначених для прокладання на вібруючих механізмах або в 

місцях, де є підвищена небезпека їх пошкодження внаслідок механічного 

впливу, захищена додатково обплетенням із сталевого оцинкованого дроту. 

Значення абревіатур марок проводів. 

https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/4.3/IMG_1487.jpg
https://danube.pto.org.ua/images/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86/4.3/Chto_takoe_SIP_kabel_2.jpg


Підвісні проводи: 

А - Алюмінієвий голий дріт (А). 

АС - Алюмінієво-сталевий (частіше вживається слово «сталеалюмінієвий») 

голий провід. 

СИП - Самонесучий Ізольований Провід (СИП-4; СИП-5). 

СИПнг - Самонесучий Ізольований Провід, не підтримує горіння (СИП-5НГ). 

Силові, установочні проводи і шнури сполучні: 

Марку провода і шнура записують у вигляді поєднання букв і цифр: 

А - Алюміній, відсутність в марці провода букви А означає, що струмоведуча 

жила з міді. 

П (або Ш) - друга буква, означає провід (або шнур). 

Р - Гумова ізоляція. 

В - Ізоляція з полівінілхлориду. 

П - Поліетиленова ізоляція. 

Н - Ізоляція з найритової гуми. 

Число жил і перетин вказують таким чином: ставлять риску; записують число 

жил; ставлять знак множення; записують перетин жили. 

У марках проводів і шнурів можуть бути і інші букви, що характеризують інші 

елементи конструкції: 

Д - Дріт подвійний. 

О - Обплетення. 

Т - Для прокладки в трубах. 

П - Плоский з роздільною основою. 

Г - Гнучкий. 

 

Кабелі.                                                                                                                

 

Кабелем називають пристрій, призначений для 

каналізації електричної енергії, який складається з 

одного або кількох ізольованих один від одного 

провідників, вміщених у герметичну захисну 

оболонку з гуми, пластмаси, алюмінію або свинцю. 

Кабель, який має поверх захисної оболонки покриття 

(броню) із сталевих смуг, плоского або круглого 

дроту (для захисту від механічних пошкоджень), 

називається броньованим. Якщо захисні або броньо-

вані оболонки кабелю не вкриті джутовою 

просоченою пряжею, то такий кабель називають 

голим. 

Розрізняють кабелі силові і контрольні. Силові кабелі 

призначені для передавання й розподілу електричної 

енергії в освітлювальних і силових 

електроустановках та в тих випадках, коли за-

стосування їх економічно або технічно більш 

доцільне, ніж проводів. Контрольні кабелі призначені 
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для створення кіл контролю, сигналізації, 

дистанційного керування й автоматики. 

Значення абревіатур марок кабелів. 

А - (перша буква) алюмінієва жила, при її відсутності - жила мідна за 

умовчанням (АСБл; ААБл; АВВГ). 

АС - Алюмінієва жила і свинцева оболонка (АС; ААБл). 

АА - Алюмінієва жила і алюмінієва оболонка (ААШв; ААБл). 

Б - Броня з двох сталевих стрічок з антикорозійним захисним покриттям 

(АВБбШв; ВБбШв). 

Бн - Те ж, але з негорючим захисним покриттям (що не підтримує горіння). 

б - Без подушки (АВБбШв; ВБбШв). 

В - (перша (за відсутності А) буква) ПВХ ізоляція (ВВГ; ВБбШв). 

В - (друга (за відсутності А) буква) ПВХ оболонка (ВВГ; ВВГнгд). 

Г - На початку позначення - кабель призначений для гірських вироблень, в 

кінці позначення - відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки 

(«голий») (МГ). 

г - Водоблокуючі стрічки герметизації металевого екрану (в кінці позначення). 

2г - Алюмополімерна стрічка поверх герметизованого екрану. 

Шв - Захисний покрив у вигляді випресованого шланга (оболонки) з 

полівінілхлориду (АВБбШв; ВБбШв). 

Шп - Захисний покрив у вигляді випресованого шланга (оболонки) з 

поліетилену. 

Шпс - Захисний покрив з випресованого шланга з самозатухаючого 

поліетилену. 

К - Броня з круглих оцинкованих сталевих дротів, поверх яких накладений 

захисний покрив. Якщо стоїть на початку позначення - контрольний кабель 

(КВВГ; КВБбШв). 

С - Свинцева оболонка. 

О - Окремі оболонки поверх кожної фази. 

Р - Гумова ізоляція. 

НР - Гумова ізоляція і оболонка з гуми, що не підтримує горіння. 

П - Ізоляція або оболонка з термопластичного поліетилену. 

Пс - Ізоляція або оболонка з самозатухаючого поліетилену (що не підтримує 

горіння). 

Пв - Ізоляція з вулканізованого поліетилену. 

БбГ - Броня профільованої сталевої стрічки. 

нг - Не підтримує горіння (ВВГнг; СИП-5НГ). 

LS - Low Smoke - низьке димо- і газовиділення (АВВГнг-ls-hf; ВВГнг-ls-hf). 

КГ - Кабель гнучкий (КГ). 

Кабель з БПІ - паперовою просоченою ізоляцією ( по ГОСТ 18410-73): 

А - (перша буква) алюмінієва жила, при її відсутності - жила мідна за 

умовчанням. Якщо в середині позначення після символу матеріалу жили, то 

алюмінієва оболонка. 

Б - Броня з плоских сталевих стрічок (після символу матеріалу оболонки). 



АБ - Алюмінієва броня (ААБл). 

СБ - (перша або друга (після А) буква) свинцева броня (АСБл). 

С - Матеріал оболонки свинець. 

О - Окремо освинцьована жила. 

П - Броня з плоских сталевих оцинкованих дротів. 

К - Броня з круглих сталевих оцинкованих дротів. 

В - Ізоляція паперова із збідненим просоченням. Ставиться в кінці позначення 

через тире. 

б - Без подушки. 

л - У складі подушки додаткова 1 лавсанова стрічка. 

2л - У складі подушки додаткова подвійна лавсанова стрічка. 

Г - Відсутність захисного покриву («голий»). 

н - Негорючий зовнішній покрив. Ставиться після символу броні. 

Шв - Зовнішній покрив у вигляді випресованого шланга (оболонки) з 

полівінілхлориду. 

Шп - Зовнішній покрив у вигляді випресованого шланга (оболонки) з 

поліетилену. 

Швпг - Зовнішній покрив з випресованого шланга з полівінілхлориду 

зниженої горючості. 

(ож) - Кабелі з однодротяними жилами. Ставиться в кінці позначення. 

У - Ізоляція паперова з підвищеною температурою нагріву. Ставиться в кінці 

позначення. 

Ц - Паперова ізоляція, просочена нестікаючим складом. Ставиться попереду 

позначення. 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

      

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 26 

Тема уроку:  
Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про  

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Допускається виконувати з'єднання провідників не тільки в розподільних і 

відгалужувальних, але і в монтажних (установчих) коробках. Робити це 



рекомендується шляхом опресування, зварювання, скруток з наступною пайкою 

(із застосуванням потужного паяльника і універсального флюсу, щоб не перегріти 

ізоляційну оболонку) або зварюванням, болтовими та гвинтовими затискачами, а 

також за допомогою затисків WAGO. 

  Опресування — це з'єднання провідної жили з наконечником або гільзою 

внаслідок спільної деформації, яка створюється за допомогою 

формоутворюючого інструмента. Опресування алюмінієвих і мідних жил 

виконують способами місцевого втискання, об'ємного втискання та 

комбінованим, тобто обома попередніми способами разом. Перед опресуванням 

з проводів знімають ізоляцію на довжину 5-7 см за допомогою ножа або 

спеціальних кліщів для зняття ізоляції. Під час   опресування жил місцевим 

втисканням зубами пуансона 1 в одному чи кількох місцях створюється великий 

тиск на наконечник або гільзу 4, які вміщені в матрицю 2, внаслідок чого 

створюється добрий електричний контакт між наконечником (гільзою) та 

струмопровідною жилою 3. При опресуванні жил об'ємним способом великий 

тиск і відповідно добрий електричний контакт створюється по всій поверхні 

обтискання. Під час опресування жил комбінованим способом електричний 

контакт поліпшується внаслідок додаткового створення великого тиску в місці 

втискання зуба пуансона. Ці способи розглянуті для монолітних проводів. 

При з'єднанні багатожильних мідних проводів перерізом до 10 мм2 перед 

опресуванням знімають з кінців жил ізоляцію, зачищають їх до блиску і 

накладають одна на одну, обгортають мідною або латунною стрічкою шириною 

18—20 мм і товщиною 0,2— 0,3 мм й обтискають ручними кліщами типу ПК-2. 

З'єднання одножильних мідних проводів опресуванням у тонкій 

стрічці. З'єднання багатожильних алюмінієвих проводів і кабелів проводять за 

тією ж технологією, але замість стрічки використовують калібровані мідні гільзи. 

  

  

  

Електрозварювання змінним струмом 

методом контактного розігрівання 

(бездугове зварювання) використовують для 

з'єднання та розгалуження алюмінієвих 

одножильних проводів перерізом 2,5—10 

мм2. 

  

Паяння з'єднань і розгалужень мідних і алюмінієвих проводів, а також напайка на 

них наконечників здійснюється на будь-яких перерізах жил, хоча алюміній 

паяється набагато важче. Цей спосіб дуже поширений. 3’єднання мідних бага-

тожильних проводів паянням відбувається як з попереднім скручуванням так і за 

допомогою мідних гільз та олов'яно-свинцевого припою ПОС-30. 

Мідні жили перерізом до 10 мм2 можна з'єднати скручуванням (мал. 28.3) з 

подальшим паянням. Перед паянням з проводів знімають ізоляцію на довжину 5-7 
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см за допомогою ножа або спеціальних кліщів для зняття ізоляції, кінці жил очищу-

ють від окису. Розплавлення припою здійснюється полум'ям паяльної лампи. Для 

кращого схоплення припою використовують флюси — каніфоль або паяльну пасту. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


