
Дата :21.10.2020  

Група № :42  

Урок № :27 

    Тема уроку: Монтаж електропроводок у трубах 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про монтаж електропроводок у трубах 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Прокладка відкритої і прихованої електропроводки в стальних трубах 

вимагає витрати дефіцитних матеріалів і трудомістка в монтажі. Тому їх 

застосовують для захисту проводів від механічних пошкоджень, а також для 

захисту ізоляції і самих проводів від руйнування їдкими парами і газами, 

попадання всередину труби вологи, пилу і взривопожароопасних сумішей з 

навколишнього середовища. 

Вживані для електропроводок стальні труби діляться на три групи: 

водогазопроводние звичайні, легкі і тонкостенние електросварние. 

Перед монтажем електропроводки в трубах внутрішню поверхню труб 

очищають від окалини і грата і проводять забарвлення внутрішньої і 

зовнішньої поверхонь асфальтовим лаком. Труби, що прокладаються в 

бетоні, зовні не забарвлюють для кращого зчеплення з бетоном. Оцинковані 

труби прокладають без забарвлення. При монтажі дотримуються 

нормалізованих значень кутів і радіусів згину труб в залежності від діаметра 

труб, кількості і перетину проводів, що прокладаються в них. 

Водогазопроводние звичайні труби застосовують тільки у 

вибухонебезпечних установках; легкі - в обгрунтованих (з точки зору 

економії металу) випадках при відкритій прокладці в сухих і вологих 

приміщеннях; а також при прихованій прокладці в сухих і вологих 

приміщеннях, на горищах, в підливних підлогах, підмурівках і інших 

будівельних елементах з ущільненням місць введення в коробки і з'єднанням 

труб стальними муфтами на різьбленні. Тонкостенние електросварние труби 

застосовують при відкритій прокладці в сухих і вологих приміщеннях без 

ущільнення місць з'єднання і введення в коробки. 

На місці монтажу електропроводки труби укладають готовими вузлами, 

з'єднують їх між собою і затягують в них проводи. Заготівля трубних блоків в 

майстерних електромонтажних заготівель передбачає використання 

нормалізованих елементів у вигляді кутів зі стандартними радіусами згину. 

Труби заготовлюють в майстернях або по ескізах, або по макетах, що 

імітують розташування електроприемников, до яких підводять труби з 

проводами. З'єднання муфтою на різьбленні виконують з ущільненням 

паклею на сурику або спеціальною фторопластовий стрічкою марки ФУМ. 

Таке з'єднання обов'язкове для звичайних і легких водогазопроводних труб у 

вибухонебезпечних зонах, сирих, жарких приміщеннях, а також в 

приміщеннях, вмісних пари і гази, які надають шкідливий вплив на ізоляцію 



проводів. У сухих незапорошених приміщеннях допустиме з'єднання 

стальних труб гільзами або манжетами, без ущільнення. 

Стальні труби при відкритому способі монтажу електропроводки кріплять 

скобами і хомутами. Заборонене кріплення стальних труб всіх типів до 

металоконструкцій за допомогою електричного і газового зварювання. При 

прокладці стальних труб повинні бути витримані певні відстані між точками 

їх кріплення: не більше за 2,5 м для труб з умовним проходом 15-20 мм, 3 м - 

з проходом 25- 32 мм, не більше за 4 м - з проходом 40-80 мм, не більше за 6 

м - з проходом 100 мм. Допустимі відстані між протяжними коробками 

залежать від числа згинів трубної лінії: при одному - не більше за 50 м; при 

двох - не більше за 40 м; при трьох - не більше за 20 м. Вибір діаметра 

стальної труби для розміщення в ній проводів залежить від їх кількості і 

діаметра проводів. 

У вертикально прокладені труби проводу рекомендується затягувати знизу 

вгору. З'єднання і відгалуження проводів, прокладеного в трубах, виконують 

в коробках і ящиках. (Додаток№8) 

Розділ 3. Захисні заходи електробезпеки 

Значна кількість нещасних випадків від поразки електричним струмом 

пов'язано з тим, що порушується ізоляція електроприемников. Для захисту 

людей від поразки електричним струмом при пошкодженні ізоляції повинна 

бути застосована, принаймні, одна з наступних захисним заходів: заземлення, 

зануление, захисне відключення, розділовий трансформатор, мале 

напруження, двійчаста ізоляція, вирівнювання потенціалів. 

Захисне заземлення - навмисне з'єднання із землею або її еквівалентом 

металевих нетоковедущих частин електроприемников (електроустановок), 

які можуть виявитися під напруженням. (ГОСТ 12.1.009 - 76. ССБТ. 

Електробезпека. Терміни і визначення). 

Зануление - навмисне електричне з'єднання металево нетоковедущих 

частин електроприемников (електроустановок) з нейтральною точкою 

трансформатора живильної підстанції металевих нетоковедущих частин, які 

можуть виявитися під напруженням Заземлення або зануление 

електроустановок потрібно виконувати: 

* у всіх електроустановках при напруженні 380 В і вище змінного струму і 

440 В і вище постійного струму; 

* в електроустановках, що експлуатуються в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою, особоопасних і зовнішніх установках - при напруженні вище за 

42 В, але нижче за 380 В змінного струму і вище за 110 В, але нижче за 440 В 

постійного струму. 

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю однієї 

з наступних умов: сирості ( > 75%) або струмопровідного пилу, 

струмопровідної полови, високої температури ( > 30°З), можливості 

одночасного дотику людини до тих, що мають з'єднання із землею 

металоконструкціям будівель, апаратам, механізмам і до металевих корпусів 

енергоустаткування. 



Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї з 

наступних умов: особливої сирості ( > 90%), хімічно активною або 

органічною середою, одночасно двох і більш умов підвищеної небезпеки. 

Зануление застосовується лише в одній з систем електричній мережі - в ЕУ 

до 1 кВ з глухозаземленной нейтралью (TN). У інших групах ЕУ 

застосовується захисне заземлення. 

При провадженні робіт в електроустановках повинні виконуватися 

спеціальні заходи (організаційні, технічні), що забезпечують електробезпеку. 

Зокрема, роботи в електроустановках проводяться по вбраннях - допускам 

або по розпорядженнях. 

Вбрання-допуск - це завдання на провадження роботи, оформлене на 

спеціальному бланку встановленої форми і визначальний зміст, місце роботи, 

час її початку і закінчення, умови безпечного проведення, склад бригади і 

осіб, відповідальної за безпечне проведення роботи. 

Розпорядження має разовий характер, термін його дії визначається 

тривалістю робочого дня виконавців. По розпорядженню виконуються 

роботи, як правило, в електроустановках до 1000 

* оформлення робіт вбранням-допуском, розпорядженням або переліком 

робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; 

* допуск до роботи - проводиться після перевірки підготовки робочого 

місця. Підготовка робочого місця здійснюється виробником робіт по дозволу, 

який видає від оперативного персоналу (диспетчера). У тих випадках, коли 

виробник робіт суміщає обов'язку того, що допускає, підготовку робочого 

місця він повинен виконувати з одним з членів бригади, що має групу III. 

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи можуть провестися 

тільки після отримання дозволу від оперативного персоналу або 

уповноваженого на це працівника. Дозвіл про допуск бригади до роботи 

може бути переданий персоналу, що виконує підготовку робочого місця, 

особисто, по телефону, радіо, з нарочним або через оперативний персонал 

проміжної підстанції; 

* нагляд під час роботи (після допуску до роботи). Нагляд за дотриманням 

бригадою вимог безпеки покладається на виробника робіт (що спостерігає). 

Не допускається що спостерігає суміщати нагляд з виконанням якої-небудь 

роботи. При необхідності тимчасового відходу виробник робіт (що 

спостерігає) зобов'язаний видалити бригаду (з виведенням з РУ і закриттям 

вхідних дверей на замок); 

Технічні заходи електробезпеки. До технічних заходів профілактики 

електротравматизму відносяться: 

- зняття напруження; 

- електроизоляция обладнання; 

- застосування зниженого напруження; 

- застосування захисного заземлення і зануления енергоустаткування; 

- захисне відключення, захисне блокування; 

- застосування захисних коштів. 

Кошти захисту від поразки електричним струмом 



Основні електрозащитние кошти здатні тривало захищати персонал від 

поразки струмом при дотику токоведущих частин. 

У електроустановках до 1000В ним відносять - ізолюючі штанги, 

електровимірювальні кліщі, діелектричні рукавички, інструмент з 

ізолюючими рукоятками, покажчики напруження. У електроустановках 

понад 1000 В ізолюючі штанги, електровимірювальні кліщі, покажчики 

напруження. 

Додаткові електрозащитние кошти не здатні тривало витримувати робоче 

напруження, і захищати людину від поразки електричним струмом при цьому 

напруженні. Вони служать для посилення захисної дії основних ізолюючих 

коштів, разом з якими застосовуються. 

У електроустановках до 1000В ним відносять діелектричні галоші і 

коврики, ізолюючі підставки і накладки. Електроустановках понад 1000 В - 

діелектричні рукавички, боти, коврики і підставки. 

 

Питання  для самоконтролю 

Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 28 

Тема уроку: Монтаж  тросових електропроводок 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж  тросових 

електропроводок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Тросові електропроводки є різновидом відкритих і застосовуються для 

живлення силових і освітлювальних електроприемников виробничих 

приміщень, територій, проїздів, складів і т. п. 

Несучим елементом цих проводок є стальною трос діаметром 3,0-6,5 мм або 

оцинкований дріт діаметром 5-8 мм. За допомогою анкерних і натяжних 

пристосувань трос (дріт) натягують вдовж траси. Якщо довжина 

електропроводки більше за 6 м, то встановлюються підтримуючі струни з 

оцинкованого дроту діаметром 1,5-2,0 мм. Стріла провеса повинна бути не 

більше за 100-150 мм. З'єднують проводи в з'єднувальних коробках, а 

відгалуження виготовляють в ответвительних коробках, підвішених на 

несучому тросі. Жили проводів з'єднують зварюванням, опрессовкой або 

затисками. 

Тросові проводки виконуються спеціальними проводами АВТ, захищеними 

і незахищеними ізольованими проводами і неброньованими кабелями, 

підвішеними до натягнутого стального троса. Застосовується стальний трос 



діаметром 3,0-6,5 мм або стальний оцинкований дріт діаметром 5-6 мм. 

Діаметр троса залежить від довжини і навантаження на нього. Для кінцевого 

кріплення стальних тросів застосовують анкерні або крізні болти.  

Тросова електропроводка знаходить саме різне застосування в народному 

господарстві і індивідуальному будівництві (наприклад, для підведення 

енергії до літньої кухні, господарських споруд, гаража, майстерної або для 

живлення окремих електроприемников і механізмів з електроприводом, які 

використовуються на території дільниці). Проводка цього вигляду володіє 

рядом достоїнств. Це, передусім, простота виконання монтажних робіт, 

установки кріпильних деталей і надійне кріплення до основ. Тросові 

проводки можуть бути пристосовані практично до будь-яких умов 

навколишнього середовища. 

 

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 


