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Урок № :25 

    Тема уроку: Монтаж відкритих електропроводок і захищених кабелів і 

трубчастих проводів 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про монтаж відкритих 

електропроводок і захищених кабелів і трубчастих проводів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Неброньовані захищені кабелі невеликих перетинів (до 16 мм2) з гумовою і 

пластмасовою ізоляцією прокладають переважно в цехах промислових 

підприємств, в тому числі у вибухонебезпечних зонах деяких класів. 

Трубчасті проводи з оболонкою з лудженої стальної або алюмінієвої стрічки 

застосовуються для прокладки тільки в приміщеннях з нормальною середою і 

мають підвищену стійкість до механічних пошкоджень. 

Для безпосередньої прокладки по будівельних основах застосовуються кабелі 

марок АВРГ, АНРГ, АСРГ з гумовою ізоляцією, марок АВВГ, АПВГ з 

пластмасовою ізоляцією в загальній оболонці і захищені проводи марок 

АПРФ, ПРФ і ПРФЛ. 

Захищені кабелі і трубчасті проводи прокладаються безпосередньо по 

будівельних основах. Розмітку трас і місць розташування щитков, 

світильників, коробок і інших елементів освітлювальних електроустановок 

виконують по нормованих розмірах: відстані між точками кріплення при 

горизонтальній прокладці повинні бути не більше за 500 мм, а при 

вертикальної 700... 1000 мм; кріплення проводять на відстані 10... 15 мм від 

згину траси і 50... 100 мм від введення в коробки, а також у приладів, 

проходів і інш. Висота прокладки траси від рівня підлоги до майданчика 

обслуговування не нормується. Радіуси згинів неброньованих кабелів 

перетином до 16 мм2 і трубчастих проводів повинні бути не менш шести їх 

зовнішніх діаметрів. 

Для одиночних кабелів і проводів, що прокладаються по горизонтальній 

трасі, розмітку виконують дужками з однією лапкою, що розміщується 

нижче за провід або кабель; по вертикальній на стіні - дужками з двома 

лапками (допускається і з однією); на стелях, кутах і в кінці траси (у 

введення) - також дужками з двома лапками. Дужки встановлюються і на 

прямолінійних дільницях траси, і на поворотах перпендикулярно осьової 

лінії проводу, окремого кабеля або пучка. 

Одночасно з підготовкою трас для прокладки проводів кабелів на об'єкті в 

майстернях заготовлюються проводки: проводи правляться, обробляються на 

відрізки, з їх кінців знімається ізоляція, проводяться згинання жил, утворення 

на їх кінцях кілець, введення кінців проводів в з'єднувальні коробки, 



з'єднання, оконцовка жив проводів і ізолювання місць з'єднань, а також 

перевірка схеми і помітка нульової жили. 

Кріплення електропроводок з неброньованих кабелів з малими перетинами 

і трубчастих проводів до будівельних основ виробляється наступними 

способами: 

- металевими скобами безпосередньо до основи; 

- на несучій стальній смузі металевими смужками з пряжками, 

привареними точковим зварюванням, або стрічкою з кнопками; 

- на струнах бандажними металевими смужками або полівінілхлоридний 

стрічкою з кнопками; 

- бандажними смужками до спеціальних держателів, приклеєних до 

основи; 

- пластмасовими дужками. 

Новим кріпильним виробом є поліетиленовий закреп, який складається з 

основи з двома вушками для закладення бандажних стрічок або зубчатих 

смужок-пряжок. Закреп встановлюють на основах за допомогою распорних 

дюбелей або дюбелей-цвяхів, що забиваються за допомогою оправки. 

Широко застосовується кріплення кабеля на стальних смугах або дроті, 

прикріплених впритул до основи. Як несуча смуга використовують монтажні 

перфоровані смуги або стрічки шириною 16 мм і завтовшки 0,8 мм, відрізки 

смуг з відходів стального листа. 

Прокладка трубчастих проводів має деякі особливості через жорсткість 

зовнішньої металевої оболонки. Випрямляються ці проводи верстачними або 

ручними випрямлячами, згинаються - спеціальними кліщами. При 

пропусканні трубчастого проводу через роликовий випрямляч шов оболонки 

повинен бути розташований збоку по прямій лінії на всій його довжині. При 

прокладці проводу шов повинен бути звернений у бік опорної поверхні, а при 

горизонтальній прокладці по стіні - вниз щоб уникнути затікання вологи. 

 

Питання  для самоконтролю 

Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 26 

Тема уроку: Монтаж електропроводок плоскими проводами 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж електропроводок 

плоскими проводами 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 



Проводу марок АППВ, ППВ, АППВС, АППР і ним подібні дозволяється 

прокладати відкрито і приховано в сухих, вологих і сирих приміщеннях 

заміського (садового) будиночка і в надворних спорудах. Проводи АППВ, 

ППВ мають светостойкую ізоляцію, тому їх дозволяється застосовувати при 

відкритих електропроводках прямо по поверхнях вогетривкий стін, 

перегородок і стель (покритих сухою гіпсовою або мокрою штукатуркою, 

обклеєних шпалери). Дозволяється прокладка по дерев'яних і інших 

сгораемим конструкціях проводів з полівінілхлоридний ізоляцією з 

підкладкою під них вогетривкий матеріалів, наприклад азбесту товщиною не 

менше за 3 мм, виступаючу з кожної сторони проводу не менш ніж на 10 мм. 

При прихованій електропроводке забороняється замоноличивание в 

будівельні конструкції проводів всіх марок, а також прокладка плоских 

проводів під шаром цементного розчину, коли в штукатурние розчини або 

бетонні суміші додають поташ, милонафт і інші компоненти, що руйнують 

ізоляцію і алюмінієві жили. Монтаж проводок плоскими проводами 

складається з наступних операцій: виправлення, розмітка трас, прокладка, 

кріплення, згинання і перетин, проходи через стіни і т. п. Виправлення 

плоских проводів краще усього вести так: один кінець затиснути в лещатах 

або закріпити іншим способом, після чого простягнути провід через суконку 

або рукавицю. При виправленні одножильних проводів з полівінілхлоридний 

ізоляцією (ПВ, АПВ і інш.) протягати їх з великим зусиллям не 

рекомендується, оскільки при цьому може бути здвинута ізоляція. Прокладку 

проводів виконують дільницями: квартирний щиток - ответвительная 

коробка - штепсельна розетка; ответвительная коробка - світильник і т. д. Всі 

з'єднання проводів виготовляють тільки в ответвительних коробках, 

з'єднання проводів між собою поза коробками не дозволяється. 

Габарити коробок повинні дозволити розмістити запас кінців проводів, що 

приєднуються або ответвительньгх. Для відкритої прокладки застосовують 

ответвительние коробки плоскі і малогабаритні. Їх встановлюють без 

підкладки дерев'яних розеток. Якщо застосовуються металеві коробки, в 

місцях введення в них проводів повинні бути встановлені втулки з 

ізольованого матеріалу або на провід накладена додаткова ізоляція з 

прогумованої або полівінілхлоридний стрічки в 3-4 шари. 

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 


