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    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. 

Тросовими називаються електропроводки, виконані спеціальними 

тросовими, а також захищеними і незахищеними ізольованими проводами 

або кабелями, підтримуваними несучими тросами, прикріпленими до 

будівельних конструкцій. 

Тросові проводки є особливим різновидом відкритих електропроводок, 

що застосовуються для живлення освітлювальних і силових 

електроприймачів в виробничих приміщеннях при відсутності в них 

мостових кранів, а також в зовнішніх установках для освітлення доріг, 

територій підприємств і складів. 

Основними достоїнствами тросових електропроводок є: 

-можливість повної індустріалізації монтажу шляхом заготовки всієї 

електропроводки в МЕЗ; 

-простота конструкції і незначне, кількість кріпильних деталей; 

-можливість монтажу, демонтажу та перенесення електропроводки в 

короткі терміни без порушення ходу виробничого процесу; 

-низькі трудові витрати і вартість монтажу; 

-зручність і безпеку експлуатації. 

Монтаж тросових електропроводок здійснюється зазвичай у дві стадії. 

На першій стадії монтажу виконують всі підготовчі та заготівельні 

роботи, до складу яких входять: 

-установка і закладення закладних частин деталей і кріпильних 

конструкцій; 

-попередня заготовка і обробка несучої дроту або троса (очищення, 

різання мірних шматків, оформлення решт троса петлею, коуши.) 

Для тросових проводок застосовуються спеціальні дроти марок APT, 

ABT, АВТВ 

Змонтовану батіг електропроводки піднімають, з'єднують з анкерними 

кріпленнями і натяжним пристроєм, натягають за допомогою натяжних 

пристроїв, остаточно регулюють і кріплять вертикальні дротяні підвіски 

(через 6-12 м вздовж траси електропроводки), встановлюють в світильниках 

лампи і закріплюють в корпусах світильників відбивачі і ковпаки, 

перевіряють правильність взаємного розташування всіх деталей 

електропроводки. 



 

а- загальний вигляд; б-кріплення троса натяжна муфтою; в-глухе 

кріплення троса; 1-несучий трос; 2-коуш; 3-натяжна муфта; 4-анкер; 5-

відгалуження від магістралі заземлення; 6-дюбель типу ДГ; 7-гайка; 8-шайба. 

Відповідно до вимог ПУЕ елементи тросової електропроводки (несучий 

трос, корпуси світильників, оболонки кабелів та ін.) Повинні бути заземлені. 

Для заземлення тросової електропроводки її кріпильні конструкції і несучий 

трос приєднують до шин заземлення за допомогою гнучких перемичок із 

сталевого троса діаметром не менше 5 мм або багатожильного мідного 

проводу перерізом не менше 2,5 мм 2. 

Технологія монтажу тросової електропроводки може не-скільки 

змінюватися в залежності від схеми її виконання. 

 

Питання  для самоконтролю 

Написати про освітлювальні електроустановки 

 

Урок № : 46 

Тема уроку: Монтаж схованих електропроводок 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж схованих 

електропроводок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

     По-перше, монтаж електричної проводки необхідно виконувати відразу 

на всьому об'єкті (будинку, квартирі). Це пов'язано з тим, що часткова або 

поетапна укладка кабельної продукції згодом призведе до утворення безлічі 

додаткових з'єднань, які негативно відбиваються на якості всієї 

електросхеми. Крім цього постійно буде виникати необхідність проведення 

будівельних робіт, що також не зовсім зручно. 



     По-друге, відразу ж варто сказати про недоцільність економити при 

покупці комплектуючих і електромонтажних виробів. Головна умова – 

придбати надійні вироби з хорошими технічними характеристиками. 

     По-третє, не варто поспішати. При заміні або монтажі нової 

внутрішньої електропроводки необхідно ретельно проаналізувати місця 

розташування розеток, вимикачів, приладів освітлення, великої побутової 

техніки і на підставі цього скласти докладний план із зазначенням всіх 

електроустановочних елементів. 

     При цьому дуже важливо розрахувати споживану потужність побутових 

приладів, з тією метою, щоб одній групі відповідала потужність 4-5 кВт для 

побутового використання.  

     По-четверте, бажано мислити наперед, виключаючи тим самим 

проведення електромонтажних робіт по додаванню відсутніх елементів в 

майбутньому. 

 

     Технологічні етапи монтажу 

     Проведення електромонтажних операцій проводиться в певній 

послідовності. 

     Спочатку необхідно підготувати об'єкт для виконання 

електромонтажних операцій. У випадку, коли планується виконувати монтаж 

електричної проводки у знову споруджуваному будинку, то всі заходи 

повинні виконуватися до проведення оздоблювальних робіт, в яких може 

застосовуватися гіпсокартон або будівельна суміш. 

     Дуже важливо щоб перед початком електромонтажних робіт було 

виконано відключення об'єкта від електропостачання. При необхідності 

застосування електроінструменту (дриль, болгарка, перфоратор) при 

виконанні монтажу, рекомендується завчасно забезпечити підключення 

переносок. Їх можна живити від сусідських розеток або ж підключити 

безпосередньо до розподільного щитка.      

     Розмітка елементів 

     Розмітка елементів може проводитися безпосередньо на стінних і 

стельових площинах за допомогою будівельного олівця або крейди та 

відбивочного шнурка. Відбивочним шнурком розмічаються лінії 

прокладання проводів (мал. 43.2), а крейдою або олівцем помічаються місця 

розеток, вимикачів та розподільних коробок. Причому при розміщенні 

електричного обладнання необхідно дотримання наступних вимог: 

     * Місця розташування елементів повинні забезпечувати вільний доступ 

при експлуатації і ремонті устаткування. 



     * Розташування розеток і вимикачів необхідно виконувати в зручному 

для використання місці. Так, вимикачі освітлення повинні розміщуватися в 

районі дверного отвору на рівні 0,8-0,9 метра від підлоги. 

     * При цьому дуже важливо розмістити їх таким чином, щоб при 

відкриванні дверей зона установки вимикача не перекривалася дверним 

полотном. В якості рекомендації бажано розташовувати всі вимикачі в 

кімнатах з одного боку. 

     * Розподільні коробки, як правило, монтуються над вимикачами або 

розетками, а провода, що їх з’єднують є строго вертикальними. 

     Що ж стосується розеток, то їх розташування не нормується, але 

існують певні рекомендації при їх установці. По-перше, розетки 

розташовуються на відстані 0,3-0,4 м або 0,9 м від підлоги. 

     По-друге, бажано розташовувати дані елементи в зонах зручних для 

використання (наприклад, при установці столу, розетки повинні 

розташовуватися над стільницею). 

     По-третє, необхідно врахувати, що розетки категорично заборонено 

встановлювати в санвузлах та ванних кімнатах. Винятком може стати, лише 

установка малопотужних розеток (для роботи електробритви, фена) 

живляться від трансформаторів. 

     Монтувати такий трансформатор необхідно в спеціальному захисному 

блоці за межами санвузла. Також слід зазначити, що розташування розеток 

поблизу металевих заземлених об'єктів таких як: газова або електрична 

плита, раковина, батарея, водопровід допускається лише з віддаленням від 

цих елементів на 50 см. 

     Для визначення кількості розеток можна скористатися співвідношенням 

коли на кожні 6 м2 площі встановлюється хоча б одна розетка. Винятком є 

кухня, де бажано встановити як мінімум 3 елементи даного типу. 

     Важливим моментом є розмітка розподільних коробок. Для цих цілей у 

кожній кімнаті повинна монтуватися як мінімум одна розподільна коробка, в 

якій в подальшому і здійснюється з'єднання всіх вузлів електропостачання 

приміщення.  

     Провідники необхідно укладати тільки вертикальним або 

горизонтальним способом, причому в першому випадку проводка повинна 

розташовуватися на відстані не менше 100 мм від дверних, віконних прорізів 

і кутів кімнат. 



 

     Тоді як для прокладки горизонтальної проводки потрібно відступати від 

стелі на 100-150 мм не менше і не більше, а від підлоги на 200 мм. Фінальним 

етапом розмічальних операцій є складання монтажної схеми на підставі 

наявних даних (можливе і виконання розмітки по наявній монтажній схемі). 

     Тут рекомендується найбільш точно вказати місця прокладання 

проводів і розташування всього електроустановочного обладнання у кожній 

кімнаті. Це дозволить надалі виключити ушкодження електричних елементів 

у період проведення будівельних або ремонтних операцій. 

     Переріз провідників слід приймати виходячи з навантаження, 

прохідного через жили. В середньому на 1 кВт потужності повинен припадає 

кабель з перерізом 0,5 мм2 зазвичай при прокладці проводки в приватних 

будинках і квартирах прийнято використовувати дроти з перетином 1,5 мм2 

для ланцюгів освітлення і 2,5 мм2 – для розеткових груп. 

     Вимоги до монтажу проводів і кабелів змінних та незмінних 

електропроводок 

     Необхідно виключати при монтажі кабелів їх перетину, а коли цього не 

уникнути, дані ділянки повинні додатково ізолюватися. 

     Підведення кабелів живлення до апаратів освітлення повинен 

виконуватися з використанням пластикових ізоляційних трубок. 

     Категорично заборонено зіткнення кабелів і проводів з металевими 

будівельними конструкціями.  

      

      

 



Питання  для самоконтролю 

Створити схему (план) електропроводки наданого приміщення 

……………. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


