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Урок № :15 

    Тема уроку: Підготовка трас електропроводок  

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про підготовка трас електропроводок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

1.1 Класифікація електропроводок 

Електропроводки за способом виконання поділяються на відкриті і 

приховані. Відкритої проводкою називається електропроводка, прокладена 

по поверхні стін, стель, ферм, станин машин, а прихованої - 

електропроводка, прокладена в конструктивних елементах будівель (Стінах, 

стелях, підлогах, фундаментах і т.д.) - Відкрита електропроводка може бути 

стаціонарною, пересувний і переносний. 

Зовнішніми є електропроводки, прокладені по зовнішніх стінах будівель і 

споруд, під навісами, а також між будинками на опорах (не більше чотирьох 

прольотів до 25 м кожен) поза вулиць, доріг. Зовнішня електропроводка 

може бути відкритою, прихованої, мати різні конструктивні форми, методи її 

монтажу з урахуванням умов навколишнього середовища, правил техніки 

безпеки, пожежної безпеки та інших факторів. 

Відкриті електропроводки виконуються на ізолюючих опорах, безпосередньо 

на будівельних підставах, лотках, тросах, а приховані - у металевих і 

неметалевої трубах, під штукатуркою, в замкнутих каналах будівельних 

конструкцій будівель, замоноліченими в будівельні конструкції при їх 

виготовленні, в глухих коробах. Внутрішньоцехові освітлювальні мережі 

напругою до 1000В можуть мати і відкриті, і приховані електропроводки, але 

переважніше відкриті бесструбние проводки як менш трудомісткі, 

економічніші і відповідають вимогам індустріального монтажу. 

1.2 Організація монтажу електропроводок 
Сучасний індустріальний монтаж електропроводок виконується у дві стадії. 

Перша стадія - це підготовчі та ... 

заготівельні роботи поза зоною монтажу (в МЕЗ) і безпосередньо на 

монтажних об'єктах, друга стадія - прокладання проводів по підготовлених 

трасах з виконанням всіх підключень. 

Роботи першій стадії монтажу безпосередньо на об'єкті складаються з 

підготовки трас для прокладки проводів, прокладки заземлюючих 

провідників, установки закладних елементів і деталей для подальшого 

кріплення до них електроустаткування і електроконструкцій (якщо вони не 

були передбачені в проекті і не встановлені будівельниками). Ці роботи 

виконуються одночасно з загальнобудівельними роботами але при певному 

рівні готовності об'єкта, тобто у відповідності з вимогами СНиП при 

можливості забезпечення нормального і безпечного ведення 



електромонтажних робіт, захисту устаткування, що монтується, кабельних 

виробів та електроматеріалів від впливу атмосферних опадів, грунтових вод, 

низьких температур, а також від забруднення і випадкових пошкоджень при 

виробництві подальших робіт суміжними організаціями. 

До початку робіт другої стадії повинні бути повністю закінчені будівельні і 

оздоблювальні роботи в електротехнічних приміщеннях, включаючи монтаж 

і випробування опалення та вентиляції. 

Електромонтажні роботи другої стадії у виробничих приміщеннях 

проводяться одночасно з монтажем технологічного обладнання по сумісним 

графіком. 

Борозни, канали, ніші в стінах і перекриттях для монтажу проводок і 

електроконструкцій в відповідно до вимог СНиП повинні бути передбачені в 

будівельних кресленнях і виконані в процесі будівництва або в процесі 

виготовлення панелей і блоків на комбінатах будіндустрії. Відсутність 

каналів і ніш призводить до необхідності виконання трудомістких пробивних 

робіт. 

Будинки і споруди для виробництва електромонтажних робіт другої стадії 

приймаються від будівельних організацій за актом, при цьому перевіряється 

відповідність їх готовності вимогам СНиП, а також наявність, розміри і 

число передбачених основним проектом або проектом виробництва робіт 

монтажних прорізів для подачі електрообладнання та блоків комплектних 

пристроїв. 

Підготовка трас електропроводок включає в себе:. (Додаток № 1) 

В· розмітку трас і місць установки кріпильних деталей; 

В· пробивні роботи для встановлення кріпильних деталей; 

В· кріпильні роботи (установку кріпильних деталей в будівельних 

конструкціях - бетонних, цегляних, шлакоблочних). 

Роботи з підготовки трас електропроводок відносяться до найбільш 

трудомістким, особливо при ручному їх виконанні 

1.3 Оброблення проводів 
Оброблення проводів полягає в послідовному видаленні захисної, 

герметизирующей, ізолюючої та інших оболонок струмопровідних жив з 

метою їх сполуки або оконцовкі. Розміри разделок залежать від діаметра 

жили, способу її з'єднання з іншої житлової або оконцовкі, типу контактного 

затиску апарату або штепсельного роз'єму і діаметра контактного болта. У 

кожному конкретному випадку оброблення ці розміри визначаються по 

довідниках або розрахунком. 

У Залежно від числа жил дроту та умов його оброблення (наприклад, від 

ширини розводки кінців жил для сполук) визначають довжину що 

залишається на жилах гумовій ізоляції (5 ... 10 мм при невеликому числі жив 

і простий розводці, 50 ... 100 мм і більше - при великому числі жив). p> У 

Залежно від прийнятого способу з'єднання (обпресуванням, зварюванням та 

ін) визначають необхідну довжину оголених ділянок, і зайві кінці жив 

обрізають. (Додаток № 2) 

 



1.4 З'єднання і оконцеваніе проводів 

Проста скручування 
Найпростіший спосіб з'єднання проводів між собою - проста скручування. 

Для того щоб його здійснити, необхідно кінці дроту на довжині 3-5 см 

звільнити від ізоляції і зачистити до блиску дрібним напилком або 

наждачним папером. Скручувати жили потрібно дуже щільно, виток до 

витка. Решта після скрутки кінці обережно спилюють напилком, а крайні 

витки підтискають пассатижами. (Додаток № 3) 

Бандажний метод 
Скручування проводів можна здійснити і бандажним методом: зачищені 

кінці затискають в ручних лещатах і обмотують м'якої зачищеною дротом 

(для бандажа краще всього брати мідний дріт діаметром 0,6-1,5 мм; при 

цьому діаметр бандажної дроту не повинен бути більше діаметра 

скручуваних жив). Середню частину бандажа слід зробити врозбіжку: якщо 

згодом з'явиться необхідність пропаяти це з'єднання, припой буде краще 

проникати до місця з'єднання проводів. Після з'єднання кінці проводів 

згинають під прямим кутом, а зверху накладають ще 8-10 витків бандажа. 

Кінці жив, що залишилися від скрутки обпилюють напилком. 

З'єднання контактними затискачами 

Техніка здійснення з'єднань контактними затискачами наступна. Якщо в 

з'єднанні беруть участь однопроволочние алюмінієві та багатодротові мідні 

жили, гвинтові затискачі постачають фасонної шайбою або шайбою-

зірочкою, яка перешкоджає видавлювання жили з-під кріплення; 

Перед з'єднанням провід зачищають звичайним порядком на ділянці, 

відповідному трьом діаметрам гвинта гвинтового затиску плюс 2-3 мм. Для 

забезпечення надійності контакту алюмінієві жили можна зачистити дрібним 

наждачним папером, змащеним вазеліном. Якщо жила багатодротова, то на її 

кінці окремі зволікання скручують в щільний джгутик. 

Потім кінець жили з допомогою круглогубцев або пассатижей згинають в 

кільце діаметром, дорівнює діаметру гвинта затиску. Згинати кільце 

найкраще за годинниковою стрілкою, це охоронить його від розкручування 

при затягуванні гвинта. Затискний гвинт або гайку затягують до повного 

стиснення пружинної шайби, після чого дожимають ще приблизно на 

половину обороту. 

Алюмінієвий провід перетином 2,5 мм з'єднують з мідними арматурними 

проводами (наприклад, з проводами люстри), одножильними і 

багатожильними, за допомогою люстрового затискачів. Спочатку 

з'єднуються дроти зачищають наждачним папером (мідні звичайним 

способом, а алюмінієві - під шаром вазеліну) і змащують кварцово-

вазелиновой пастою. Після зачистки проводи приєднують до планки і 

притискають гвинтами з пружинними шайбами. З'єднання вкладають у 

підставу люстрового затиску і закривають кришкою. 

1.5 Контроль якості контактних з'єднань 



Об'єктивним і прямим методом контролю якості контактного з'єднання є 

вимірювання його перехідного опору або падіння напруги на ньому і 

порівняння отриманих даних з нормативними. Поряд з цим контактне 

з'єднання оглядають, а також вимірюють за допомогою спеціальних 

інструментів. В особливо відповідальних випадках для контролю якості 

зварювання збірних шин РУ застосовують рентгенодефектоскопії, 

гаммадефектоскопію і інші способи. Опресовані контактні з'єднання 

бракуються при невідповідності їх геометричних розмірів вимогам 

інструкцій з монтажу, наявності на поверхні з'єднувача тріщин, механічних 

пошкоджень або слідів корозії, а також, якщо кривизна обпресувати 

з'єднувача більше 3 % Його довжини. (Додаток № 4) 

При будь-якому типі з'єднання головним критерієм шлюбу є перевищення 

більш ніж у 1,2 рази перехідного опору або падіння напруги на ділянці 

контакту по порівнянні зі значеннями тих же величин, виміряних на ділянці 

тієї ж ланцюга і такої ж довжини, але не що має з'єднання. Вимірювання 

проводиться мікровольтметром або мікроомметра. 

Широко застосовується для контролю якості спресованих сполук вимір 

залишкової товщини в місці вдавлення і порівняння отриманих значень з 

нормами. 

Питання  для самоконтролю 

Написати про класифікацію електропроводок. 

 

Урок № : 16 

Тема уроку: Оброблення проводів і кабелів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про оброблення проводів і кабелів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Оброблення проводів і кабелів здійснюється в наступному порядку: 

O користуючись довідниками, визначають розміри оброблення залежно від 

конструкції провідника і виду сполучного або кінцевого пристрою; 

O розмічають оброблення за допомогою кабельних лінійок або шаблонів; 

O східчасто накладають кілька витків фіксують бандажів з оцинкованої 

сталевого або мідного дроту, крученого шпагату, кордової або капронової 

нитки, суворих ниток, а також бавовняної або пластмасової стрічки; 

O виробляють кільцеве поперечне і лінійне поздовжнє надрізання оболонок, 

що підлягають видаленню (броньованих, свинцевих, алюмінієвих, 

пластмасових оболонок і монолітної ізоляції); 

O знімають або змотують видаляються покриви; 

O розводять кінці жив багатожильних провідників, тобто надають їм форму і 

розташування, зручні для наступної операції; 



O обробляють оголені кінцеві ділянки струмопровідних жил, т. е. зачищають 

до металевого блиску, лудять, покривають флюсами, кварцевазеліновой 

пастою або струмопровідних клеєм, і сплавляють багатодротяна жили в 

моноліт. 

Необхідність наведених операцій визначається конструкцією провідників. 

У повному обсязі вони проводяться для силових кабелів з паперовою 

ізоляцією. 

Для найпростіших провідників технологія оброблення зводиться до зняття 

полівінілхлоридної ізоляції і обробці жили. 

 

Питання  для самоконтролю 

1. Від чого залежать розміри оброблення проводів? 

2. Яка основна вимога при обробленні проводів? 

3. Які інструменти використовуються при обробленні? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


