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    Тема уроку: Продзвонка та фазування кабелів 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про продзвонка та фазування кабелів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

При перевірці цілісності кабельної продукції по одній з жив пропускають 

електричний струм, і в даний ланцюг включають омметр, лампочку або 

звуковий пристрій, яке дзвенить при тестуванні дроти, тому дані 

випробування називають прозвонкой. 

Мета прозвонки може бути двоякою - перевірити справність проводу, або 

знайти два кінці однієї жили. Прозванивают ланцюга за допомогою 

мультиметра або спеціальних приладів. 

З даними завданнями чудово справляється навіть найпростіший і дешевий 

мультиметр, адже в даному випадку похибка вимірів не грає ніякої ролі - струм 

або тече, або немає, одне з двох. Тому в арсеналі електрика завжди повинен 

бути хоча б найпростіший мультиметр, крім перевірки цілісності кабелів їм 

можна вимірювати напругу, опір ізоляції і силу струму 

Але для одиничної перевірки можна спорудити прилад для прозвонки з 

підручних засобів. Для початку потрібно розглянути способи перевірки 

кабелів. 

Перевірка справності ізоляції 

Дане випробування проводять тільки з одного кінця кабелю. Для цього 

зачищають провідники, включають мультиметр в режим вимірювання опору, 

вибирають діапазон мегаом. 

Чи не торкаючись пальцями щупів, перевіряють ними, чи немає пробою між 

жилами. 

Через ємності кабельних проводів на електронному дисплеї спочатку 

свідчення будуть змінюватися, але протягом декількох секунд ємність 

зарядиться і на індикаторі повинна висвітитися одиниця в лівій стороні екрану 

- це означає, що опір настільки велике, що виходить за діапазон вимірювань. 

  

Якщо ж встановиться нуль, то це означає, що між жилами є коротке 

замикання. Буває, що мультиметр показує якесь середнє значення. Якщо 

кабель новий, то він неякісний, і зволожена ізоляція дає витік, або ж, може 

позначатися вплив електромагнітних завад. 

В цьому випадку прилад перемикають в більш низький діапазон - сотні кіло, і 

стежать за показаннями - у разі електромагнітних наведень відображається на 

дисплеї значення буде постійно змінюватися, але якщо це несправна ізоляція, 

то показання будуть стабільними. 



Обов'язково слід стежити під час перевірки за руками - вони не повинні 

стосуватися щупів, щоб не створювати похибок при вимірюваннях. Часто 

таким способом можна перевірити справність проводки, що знаходиться у 

вологому стіні, підключаючись до свідомо знеструмленим і неподключённим 

до електроприладів проводам. 

Прозвонка цілісності провідника 

У справному кабелі кожна жила повинна проводити електричний струм, і між 

ними не повинно бути короткого замикання. 

Якщо кабель має маркірування дроти, значить ідентифікувати пари закінчень 

кожної жили не потрібно. У цьому випадку немає потреби підтягувати 

закінчення кабелю в одне місце, або тягнути дріт від мультиметра до іншого 

кінця. 

Після перевірки ізоляції на пробій за описаним вище способом, досить буде 

зачистити і з'єднати в одну скрутку дроти на одному кінці кабелю, а на іншому 

виробляти прозвонку. 

Мультиметр перемикають в режим вимірювання опору, встановлюють 

найнижчий діапазон - як правило, це 200 Ом, або спеціальний значок динаміка 

спеціально призначений для прозвонки. 

Завжди перед прозвонкой перевіряють сам мультиметр - для цього з'єднують 

два щупа разом - тестер повинен задзвеніти і показати нуль, вже після цього 

можна проводити вимірювання. 

Для перевірки буде досить під'єднати один щуп до будь-якого проводу, а 

іншим по черзі пройтися по всіх жилах - всюди вони повинні продзвонювати, 

тобто прилад повинен видавати звуковий сигнал, якщо в ньому присутній дана 

опція, або показувати опір, близьке до нуля. 

Деякі довгі кабелі можуть мати опором в декілька Ом - це нормально. Якщо 

прилад показує одиницю справа - значить десь в тестованому дроті обрив. Як 

продзвонити проводку між розподільними коробками 

Дуже часто потрібно знайти закінчення одного провідника в хитросплетінні 

одноколірних проводів в розподільних коробках. У цьому випадку не обійтися 

без додаткового провідника, з довжиною більшою відстані між двома 

коробками. 

Спочатку прозванивают сам додатковий провід, потім один його кінець 

під'єднують довільно до одного висновку в розподільній коробці, а до іншого 

закінченню додаткового провідника приєднують один з щупів мультиметра. 

Електропроводка повинна бути знеструмлена, все розетки повинні бути 

вільними, а вимикачі вимкнені. 

Які залишилися щупом перевіряють висновки в інший коробці - той, на якому 

тестер задзвенить, або покаже нуль і буде єдиним проводом. Його закінчення 

маркують, і таким же способом ідентифікують закінчення інших жив. 

Додатковий провід і самі щупи краще забезпечити зажимами «крокодил», 

таким способом чіпляючи їх на тестируемую жилу, що дозволить проводити 

прозвонку проводки самостійно. 

Професійні електрики для прозвонки також використовують спеціальні 

телефонні трубки, при цьому вони можуть перемовлятися, прозванивая різні 



закінчення проводки. 

Також за допомогою вольтметра фазує дроти в паралельно підключених 

кабелях - для цього на них подають трифазну напругу - включений між 

однаковими фазами вольтметр показуватиме нуль. 

Тих же результатів досягають, роблячи прозвонку фаз за допомогою двох 

послідовно з'єднаних ламп 220В - вони не перегорять при підключенні між 

різними фазами, і не будуть світитися при включенні на однакові фази. 

Схема прозвонки кабелю за допомогою телефонних трубок

 

 

Фазування - це можливість визначити, в якому порядку чергуються фази при 

паралельному підключенні. Це необхідно для того, щоб уникнути короткого 

замикання. Адже для того, щоб надійність електропостачання підвищилася 

іноді одного провідника недостатньо (або ж якщо потужність споживача 

занадто висока). Щоб електроустановка працювала нормально, паралельно 

розміщують ще провід. При цьому необхідно враховувати чергування фаз. 

Нижче вказана схема фазировки: 

 

 

Питання  для самоконтролю 

1. Що таке аналоговий сигнал ? 

2. Цифровий сигнал-це? 

3. Переваги і недоліки цифрового сигналу? 



 

 

Урок № : 60 

Тема уроку: Загальні відомості про повітряні лінії 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про загальні відомості про повітряні 

лінії 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.   

  Кабелі прокладають на опорних конструкціях, лотках (у виробничих 

приміщеннях, тунелях); по стінах будинків і споруд; у траншеях і блоках (по 

території підприємства або міста). 

Монтаж кабелів у траншеях найпоширеніший і найлегший у виконанні, 

оскільки при цьому основна робота зводиться до риття траншей та вкладання 

в них кабелів. Недоліком цього способу є можливість механічного 

пошкодження кабелів, які знаходяться в землі, і нещасних випадків з людьми 

під час виконання земляних робіт на кабельній трасі або поблизу неї. 

Більш надійно захищеною є кабельна лінія, розташована в блоках з 

азбестоцементних труб або бетонних блоків, проте таке прокладання кабелів 

складніше і веде до суттєвого збільшення вартості лінії. Крім того, внаслідок 

менш сприятливих умов охолодження допустимі струмові навантаження 

кабелів, що знаходяться в блоках, нижчі, ніж у кабелів, прокладених відкрито 

або в землі. 

Жили кабелю нагріваються струмом. При цьому відбувається розрідження 

і необоротне переміщення розчину, яким просочений кабель. З усіх 

матеріалів, що входять до конструкції кабелю, просочувальний розчин має 

найбільший коефіцієнт об'ємного розширення, і тому при нагріванні 

струмопровідних жил у кабелі створюється надлишковий тиск, який може за 

певних умов призвести до розтягування його оболонки і збільшення її об'єму 

до небезпечної величини. Крім того, в кабелі, прокладеному похило або 

вертикально, під дією сил гравітації стікає просочувальний розчин, внаслідок 

чого в нижній частині кабелю накопичується надлишкова кількість 

просочувального розчину, а у верхній можуть утворюватися пустоти, які 

заповнюються газовими включеннями. Внаслідок такого переміщення 

просочувального розчину погіршується ізоляція у верхній частині кабелю, а в 

нижній зростає тиск — створюється загроза розтягання і навіть розриву 

оболонки кабелю. Слід також дотримуватися передбачуваних проектом і 

приписуваних директивними вказівками мінімальних відстаней від кабельної 



лінії до найближчих будівель, підземних споруд та різноманітних 

комунікацій . 

Відстань між кабелем і фундаментами будинків повинна становити не 

менше 0,6 м, а між силовими кабелями і кабелями зв'язку — 0,5 м. 

Прокладання кабелів паралельно трубопроводам по вертикалі не 

допускається. 

Дозволяється розміщувати кабелі паралельно трубопроводам у 

горизонтальній площині за умови, що відстань між кабелем і 

трубопроводами становитиме, не менше: 0,5 м — у разі прокладання 

паралельно трубопроводам усіх призначень, крім нафтопроводів, 

газопроводів і теплопроводів; 1,0 м — у разі прокладання паралельно 

нафтопроводам і газопроводам. 

Кабелі, що розташовуються даралельно теплопроводам, повинні бути 

віддалені від останніх не менше ніж на 2 м. Ця відстань може бути зменшена 

за умови, що теплопровід має ізоляцію, яка забезпечує нагрівання грунту в 

місці проходження кабелю не більше ніж на 10 °С будь-якої пори року. 

Кабель, який перетинає теплопровід, повинен бути віддалений від 

останнього не менше ніж на 0,5 м. При цьому теплопровід на ділянці 

перетинання плюс по 2 м в кожний бік від крайніх кабелів повинен бути 

ізольований так, щоб температура грунту не перевищувала найвищу літню 

температуру більше ніж на 10 °С і найнижчу зимову —більше ніж на 15 °С. 

Перетинання кабелем електрифікованих залізниць і тих, які підлягають 

електрифікації, повинні бути виконані в ізолюючих блоках і трубах. Ділянка 

перетинання повинна бути віддалена від стрілок, хрестовин та місць 

приєднання до рейок відсмоктувальних кабелів не менше ніж на: 3 м — для 

трамвайних ліній і не-електрифікованих залізниць; 10 м — для 

електрифікованих залізниць. 

У випадку перетинання кабельними лініями трубопроводів, у тому числі 

нафтопроводів, відстань між кабелем і трубопроводом повинна становити не 

менше 0,5 м. 

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 


