
Іваников Микита Олегович
Тема уроку: Вибір виду проводки. Технічні вимоги до монтажу

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів з улаштування тамонтажу електропроводок
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово викладача. Тема сьогоднішнього уроку «Визначення електропроводок. 
Класифікація електропроводок». 

Повторення вивченого матеріалу:
1. Які бувають сховані електропроводки
2. В яких приміщеннях можна прокладати відкриті електропроводки?
3. В яких приміщеннях можна прокладати сховані електропроводки?

ІІІ. Формування нових знань.

Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їхньої
прокладки

Електропроводка повинна відповідати умовам навколишнього середовища, 
призначенню і цінності споруджень, їхньої конструкції й архітектурних 
особливостей. При виборі виду електропроводки і способу прокладки проводів і 
кабелів повинні враховуватися вимоги електробезпечності і пожежної безпеки. 
При наявності одночасно двох або більш умов, що характеризують навколишнє 
середовище, електропроводка повинна відповідати всім цим умовам.

Оболонки й ізоляція проводів і кабелів, застосовуваних в електропроводках,
повинні відповідати засобові прокладки й умовам навколишнього середовища. 
Ізоляція, крім того, повинна відповідати номінальній напрузі мережі.

Нульові робочі провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції 
фазних провідників.

Проводи та кабелі повинні застосовуватись тільки в тих областях, котрі 
наведені у стандартах і технічних умовах на кабелі та проводи.



Для стаціонарних електропроводок повинні застосовуватись переважно 
проводи та кабелі з алюмінієвими жилами, за винятком:

- проводів у горищах приміщеннях;
- кіл постійного і змінного струму у межах щитових пристроїв, а також

внутрішніх  схем  з’єднань  приводів  вимикачів,  роз’єднувачів  та  інших  згідно
пункту 3.4.12;

- для  монтажу  освітлювальної  арматури  загального  призначення,
настільних, переносних, а також світильників місцевого призначення;

- електропроводки у кінозалах, радіо залах,  кіл пожежної та охоронної
сигналізації;

- у вибухонебезпечних зонах класів В-1 і В-1а.
Не дозволяється застосовувати алюмінієві жили для приєднання пристроїв, 

котрі встановлені безпосередньо на віброізолюючих опорах.
Для живлення переносних і пересувних електроприймачів необхідно 

застосовувати шнури та гнучкі кабелі з мідними жилами, спеціально призначені 
для цього з урахуванням можливості механічного впливу. Усі жили повинні бути 
у загальній оболонці  і мати загальну ізоляцію.(КРПТ- кабель переносний гнучкий
з мідними жилами, гумовою ізоляцією і оболонкою)
Таблиця 1 - Вибір виду електропроводок, способів прокладки

Умови навколишнього 
середовища

Вид електропроводки Проводи та кабелі

1 2 3
Відкрита
Сухі і вологі На роликах і клицях Незахищені одножильні
(котельні, 
електрощитові, 
неопалювані склади)

АПВ – (2-120 мм2)

Сухі На роликах і клицях Скручені двожильні
Приміщення усіх видів 
та зовнішні установки

На ізоляторах, (роликах  у
місцях де виключена 
можливість попадання 
дощу або снігу)

Незахищені одножильні 
проводи
АПРН – гумова ізоляція 
в негорючій гумовій 
оболонці

Зовнішні установки Безпосередньо по 
поверхні стін, стель , на 
струнах, смугах та інших 
несучих конструкціях 

Кабель в неметалевій і 
металевій оболонці 
АВРГ – агресивне 
середовище, канали

Приміщення усіх видів Теж Незахищені та 
захищенні одно і 
багатожильні проводи.

Приміщення усіх видів 
та зовнішні установки

На лотках і в коробах Теж

Зовнішні установки На тросах Спеціальні проводи з 
несучим тросом. 



Незахищені та 
захищенні одно і 
багатожильні проводи. 
Кабелі в неметалевій і 
металевій оболонці.
АВТО – ізоляція із 
полівінілхлоридного 
пластикату, несучим 
тросом.

Скриті електропроводки
Приміщення усіх видів 
та зовнішні установки

В неметалевих трубах із  
матеріалів, котрі горять 
(несамозатухаючий 
поліетилен).
Виключення:

Незахищені та 
захищенні одно і 
багатожильні проводи. 
Кабелі в неметалевій і 
металевій оболонці.

Продовження таблиці 1
1 2 3

1  Забороняється
застосування  ізоляційних
труб  з  металевою
оболонкою  у  сирих,
особливо  сирих  і
зовнішніх установках.
2  Забороняється
застосування  стальних
труб  і  стальних  глухих
коробів  з  товщиною
стінок  2  мм  і  менше  у
сирих,  особливо  сирих  і
зовнішніх установках.

Сухі, вологі і сирі 
приміщення

Замоноличуванням у 
будівельні конструкції 
при їх виготовленні.

Незахищені проводи

Відкриті і скриті електропроводки
Приміщення усіх видів 
та зовнішні установки

В металевих гнучких 
рукавах. В стальних 
трубах і глухих стальних 
коробах. В неметалевих 
трубах і неметалевих 
глухих коробах із важко 
займистих матеріалів. В 
ізоляційних трубах з 
металевою оболонкою.

Незахищені та 
захищенні одно і 
багатожильні проводи. 
Кабелі в неметалевій  
оболонці

Виключення:



1 Забороняється 
застосування ізоляційних 
труб з металевою 
оболонкою у сирих, 
особливо сирих і 
зовнішніх установках.
2 Забороняється 
застосування стальних 
труб і стальних глухих 
коробів з товщиною 
стінок 2 мм і менше у 
сирих, особливо сирих і 
зовнішніх установках.

Допустимотривалі  струми  на  проводи  і  кабелі  електропроводок  повинні
вибиратись  згідно  ПУЭ-86  з  урахуванням  температури  навколишнього
середовища і способу прокладки.

Електропроводка повинна відповідати умовам навколишнього середовища,
призначенню  і  цінності  споруджень,  їхньої  конструкції  й  архітектурних
особливостей

При виборі виду електропроводки і способу прокладки проводів і кабелів
повинні враховуватися вимоги електробезпечності і пожежної безпеки.

При  наявності  одночасно  двох  або  більш  умов,  що  характеризують
навколишнє середовище, електропроводка повинна відповідати всім цим умовам.

Оболонки й ізоляція проводів і кабелів, застосовуваних в електропроводках,
повинні  відповідати  засобові  прокладки  й  умовам навколишнього  середовища.
Ізоляція, крім того, повинна відповідати номінальній напрузі мережі.

Нульові  робочі  провідники  повинні  мати  ізоляцію,  рівноцінну  ізоляції
фазних провідників.

У  виробничих  нормальних  помешканнях  припускається  використання
сталевих труб і тросів відкритих електропроводок, а також металевих корпусів
відкрито  встановлених  струмопроводів,  металевих  конструкцій  будинків,
конструкцій виробничого призначення і  механізмів у якості  одного, із робочих
провідників  лінії  в  мережах  напругою  до  42  В.  При  цьому  повинні  бути
забезпечені  безперервність  і  достатня провідність цих провідників,  видимість і
надійне зварювання стиків.

При  відкритій  прокладці  захищених  проводів  (кабелів)  з  оболонками  зі
спаленних  матеріалів  і  незахищених  проводів  відстань  у  світлі  від  проводу
(кабеля) до поверхні основ, конструкцій, деталей із спаленних матеріалів повинно
складати  не  менше  10  мм.  При  неможливості  забезпечити  зазначену  відстань
провід  (кабель)  варто  відокремлювати  від  поверхні  прошарком  неспаленого
матеріалу, що виступає з кожної сторони проводу (кабеля) не менше чим на 10
мм.



При  схованій  прокладці  захищених  проводів  (кабелів)  з  оболонками  зі
спаленних  матеріалів  і  незахищених  проводів  у  закритих  нішах,  у  пустотах
будівельних конструкцій (наприклад, між стіною й облицюванням), у борознах и
т  п.  С наявністю спаленних конструкцій необхідно захищати проводи і  кабелі
суцільним прошарком неспаленого матеріалу з усіх боків.

При  відкритій  прокладці  труб  і  коробів  із  важкоспалених  матеріалів  по
неспаленим і важкоспаленим основам і конструкціям відстань у світлі від труби
(короба)  до  поверхні  конструкцій,  деталей  із  спаленних  матеріалів  повинно
складати не  менше 100 мм.  При неможливості  забезпечити  зазначену  відстань
трубу (короб)  варто відокремлювати з  усіх боків від цих поверхонь суцільним
прошарком  неспаленого  матеріалу  (штукатурка,  алебастр,  цементний  розчин,
бетон і т.п.) товщиною не менше 10 мм.

При  схованій  прокладці  труб  і  коробів  із  важкоспалених  матеріалів  у
закритих нішах, у пустотах будівельних конструкцій (наприклад,  між стіною й
облицюванням),  у  борознах  і  т.п.  труби і  короба  варто  відокремлювати  з  усіх
боків  від  поверхонь  конструкцій,  деталей  із  спаленних  матеріалів  суцільним
прошарком неспаленого матеріалу товщиною не менше 10 мм.

При  наявності  мастил  і  емульсій  у  місцях  прокладки  проводів  варто
застосовувати  проводи  з  маслостіикою  ізоляцією  або  захищати  проводи  від
їхнього впливу.

Перед  монтажем  електропроводок старанно  вивчають  проектну
документацію, складають лімітні картки на необхідні матеріали й устаткування,
підбирають  потрібний  інструмент,  пристосування,  підготовляють  складські
помешкання. 

Монтаж  електропроводок  виконується  індустріальними  методами,  що
дозволяє  досягти  високої  продуктивності  праці,  скорочення  термінів
запровадження  об'єкта  в  експлуатацію,  зниження  вартості  електромонтажних
робіт При монтажі широко використовуються уніфіковані вузли і деталі, засоби
малої механізації, що полегшують працю і підвищують якість виконання робіт

Монтаж електропроводок розділяють на дві стадії:

На першій стадії виконуються підготовчі роботи:

-  розмітка місць установки світильників,  вимикачів,  штепсельних розеток
групових щитків и т д.

- озмітка місць прокладки проводів по стінах і стелям, проходів через стіни,
підлогу і стелі, місць установки роликов і відгалуженних коробок;

-  пробивання  гнізд  для  кріпильних  деталей  і  пробивання  проходів;
установка ізолюючих опор або прокладка труб.

При  монтажі  схованих  електропроводок  до  складу  підготовчих  робіт
входить огляд борозен і каналів під електропроводку, ніш під установку щитків,
перевірка  відповідності  їхньому  проекту,  розмітка  місць  установки



струмоприймачів, установка відгалужувальних коробок і коробок під вимикачі і
штепсельні розетки, прокладка і кріплення проводів на стінах і стелях. Ці роботи
виконуються  одночасно  з  будівельними,  що  дозволяє  своєчасно  виявляти  й
усувати можливі неполадки. 

На  другій  стадії виконуються  основні  роботи  після  повного  закінчення
будівельних і оздоблювальних робіт.

Відкриті електропроводки усередині помешкань

Відкриту  прокладку  незахищених  ізольованих  проводів  необхідно
виконувати:

- безпосередньо по основах, на роликах, ізоляторах на тросах і лотках:
-  при напрузі  вище 42 В в приміщеннях без підвищеної  небезпеки і  при

напрузі до 42 В в будь - яких приміщеннях - на висоті не менше 2 м від рівня
підлоги або площадки обслуговування;

- при напрузі вище 42 В в приміщеннях із підвищеною небезпекою й особо
небезпечних  -  на  висоті  не  менше  2,5  м  від  рівня  підлоги  або  площадки
обслуговування.

Дані вимоги не поширюються на спуски до вимикачів, розеток, пусковим
апаратам, щиткам, світильникам, які установлені на стіні.

У  виробничих  приміщеннях  спуски  незахищених проводів  до  вимикачів,
розеток, апаратів, щиткам і т. п. повинні бути захищені від механічних ушкоджень
до висоти не менше 1,5 м від рівня підлоги або площадки обслуговування.

У  побутових  приміщеннях  промислових  підприємств,  у  житлових  і
суспільних будинках зазначені спуски дозволяється не захищати від механічних
впливів.

У  приміщеннях,  доступних  тільки  для  спеціально  навченого  персоналу,
висота розташування відкрито прокладених незахищених ізольованих проводів не
нормується.

Якщо незахищені ізольовані проводи перетинаються з  незахищеними або
захищеними ізольованими проводами з відстанню між проводами менше 10 мм,
то в місцях перетинання на кожний незахищений провід повинна бути накладена
додаткова ізоляція.

При перетинанні з гарячими трубопроводами проводи і кабелі повинні бути
захищені від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання.
У місцях проходу проводів і  кабелів через стіни, міжповерхові перекриття або
виходи, необхідно забезпечувати можливість заміни електропроводки. Для цього
прохід  повинний  бути  виконаний  у  трубі,  короби,  прорізі  и  т  п.  З  метою
запобігання проникнення і скупчення води і поширення пожежі в місцях проходу
через  стіни,  перекриття  або  виходу  назовні  варто  замазувати  зазори  між
проводами, кабелями і трубою (коробом, прорізом и т п.), а також резервні труби
(короба, прорізи и т п.). 



При прокладці незахищених проводів на ізолюючих опорах проводи 
повинні бути додатково ізольовані (наприклад, ізоляційною трубою) у місцях 
проходів через стіни або перекриття.

Сховані електропроводки усередині помешкань

Проводи і кабелі для захисту від впливу несприятливих умов середовища і 
механічних впливів прокладають у сталевих і пластмасових трубах.

Сховані електропроводки в трубах, коробах і гнучких металевих рукавах 
повинні бути у усіх випадках з ущільненням. Короба схованих електропроводок 
повинні бути глухими.

Виконання електропроводки у вентиляційних каналах і шахтах 
забороняється. Припускається перетинання цих каналів і шахт одиночними 
проводами і кабелями, укладеними в сталеві труби.

Застосування сталевих труб для електропроводок припускається в першу 
чергу у вибухонебезпечних і вогненебезпечних помешканнях і для захисту 
проводів і кабелів від механічних впливів. Їх використовують для вводу у житлові
будинки, суспільні і виробничі будівництва, тваринницькі і птахівницькі 
помешкання, а також для монтажу силових і освітлювальних проводок в 
сховищах, складах із легкозаймистими пальними матеріалами, механічних 
майстернях і т.п.

Для сталевих трубопроводів застосовують тонкостінні електрозварювальні 
(без різьблення) або спеціальні електротехнічні труби. Останні, також 
електрозварювальні тонкостінні, але очищені від грата (зварювального напливу 
усередині труби) і мають усередині і зовні лакове покриття. На кінцях 
електротехнічних труб може бути накатане трубне різьблення і на однім кінці - 
сполучна муфта.

Звичайні водогазопроводні (газові) труби мають на кінцях трубне 
різьблення і з'єднуються між собою муфтами. Їх дозволяється застосовувати 
тільки у вибухонебезпечних помешканнях. Сталеві труби виготовляють без 
захисних покриттів (чорними) і оцинкованими зсередини і зовні. В усіх випадках, 
де це можливо, сталеві труби необхідно заміняти пластмасовими: вініпластовими,
поліетиленовими, поліпропіленовими

У  сухих  і  вологих  помешканнях  трубопроводи  можуть  бути  виконані  зі
сталевих або пластмасових труб без ущільнення місць з'єднань і місць вводу у
кожуха апаратів, ящиків і відгалужених коробок. У сирих, особо сирих, жарких і
курних  помешканнях  і  в  помешканнях  із  хімічно  активним  середовищем
трубопроводи  можуть  бути  виконані  зі  сталевих  і  пластмасових  труб,
прокладених відкрито з ущільненням місць з'єднання труб і місць вводу у кожуха
апаратів, ящиків, відгалужених коробок.



Сталеві  труби  повинні  мати  антикорозійне  покриття.  У  сталевих  і
пластмасових  трубах  прокладають  незахищені  ізольовані  проводи  площею
перерізу  не  менше  2,5  мм2 з  алюмінієвими  жилами  і  1  мм2 -  із  мідними.
Внутрішній  діаметр  труби визначають  розрахунком по  числу  жил проводів  та
їхньому зовнішньому діаметру, конфігурації трубної траси між двома суміжними
відгалужувальними або протяглими коробками. 

Електропроводки у горищних помешканнях.

У горищних приміщеннях  застосовуватися наступні види електропроводок:
- відкрита:

а)  проводами  і  кабелями  прокладеними  в  трубах,  а  також  захищеними
проводами і кабелями в оболонках із неспалених або важкоспаленних матеріалів -
на будь-якій висоті;

б) незахищеними ізольованими однодротовими проводами на роликах або
ізоляторах (у горищних приміщеннях виробничих будинків - тільки на ізоляторах)
- на висоті не менше 2,5 м; при висоті до проводів менше 2,5 м вони повинні бути
захищені від дотику і механічних ушкоджень;

- схована:

а) у стінах і перекриттях із неспалених матеріалів - на будь-якій висоті.

Відкриті електропроводки в горищних приміщеннях повинні виконуватися 
проводами і кабелями з мідними жилами.

Проводи і кабелі з алюмінієвими жилами допускається прокладати в 
горищних приміщеннях для випадків:

-  будинків  із  неспаленими  перекриттями  -  при  відкритій  прокладці  їх  у
сталевих трубах або схованій прокладці їх у неспалених стінах і перекриттях;

- виробничих будинках сільськогосподарського призначення зі спаленними
перекриттями  -  при  відкритій  прокладці  їх  у  сталевих  трубах  за  винятком
проникнення пилюки усередину труб і зєднувальних коробках;

При цьому повинні бути застосовані різьбові з'єднання.

З'єднання і відгалуження мідних або алюмінієвих жил проводів і кабелів у 
горищних приміщеннях повинні здійснюватися в металевих зєднувальних 
коробках зварюванням, опрессовкою або з застосуванням затискачів, що 
відповідають матеріалу, перерізу і кількості жил.



Відгалуження від ліній, прокладених у горищаних приміщеннях, до 
електроприймачів установлених поза горищами, дозволяється за умови прокладки
ліній і відгалужень відкрито в стальних трубах або сховано в неспалених стінах 
(перекриттях).

Комутаційні апарати, у колах світильників і інших електроприймачів 
установлених безпосередньо в горищних приміщеннях, повинні бути встановлені 
поза цими помешканнями.

Загальні  вимоги  до  монтажу  електропроводок  (технічні  умови  на
монтаж)

Сільськогосподарські приміщення відрізняються рядом специфічних 
особливостей:

- наявністю  підвищеної  небезпеки  по  відношенню  враження  людей  і
тварин електричним струмом;

- підвищену пожежну небезпеку;
- мають особливий зміст внутрішнього середовища (аміак, сірководень,

пил).
Допустимі  тривалі  струми  на  дроти  і  кабелі  електропроводок  повинні

прийматися по гл. 1.3 з урахуванням температури навколишнього середовища і
способу прокладки.

Перетини  струмопровідних  жил  проводів  і  кабелів  в  електропроводках
повинні  бути  не  менш  приведених  в  табл.  2.1.1.  Перетини  жил  для  зарядки
освітлювальних арматур повинні  прийматися згідно  правил улаштування нової
редакції.  Перетини заземлюючих і нульових захисних провідників повинні бути
вибрані з дотриманням вимог гл. 1.7.

В робочих кресленнях необхідно передбачити індивідуальний монтаж всіх 
елементів електропроводок. 

Електропроводки необхідно розміщати таким чином, щоб  було зручно 
виконувати монтаж. Відкриті електропроводки усередині житлових будинків і 
суспільних будинків повинні виконуватися таким чином, щоб вони не виділялися 
на фоні стіни або стелі, лінії їх були строго прямими в горизонтальній і 
вертикальній площинах і проходили уздовж карнизів, паралельно дверним і 
віконним укосам. Відкриту і сховану прокладку проводів роблять такою уявою, 
щоб у разі потреби можна було їх замінити. Виняток складають спеціальні плоскі 
проводи, прокладені безпосередньо під штукатуркою. Електропроводки повинні 
бути доступні для огляду і контролю.

Електропроводки, які виконувані в значних адміністративних будинках, 
торгових і видовищних підприємствах, повинні, як правило, забезпечувати 
можливість заміни проводів. Виняток можуть складати незмінювані 



електропроводки, які замонолічені у будівельних конструкціях будинків при 
виготовленні їх на запровадженнях будівельної індустрії.

У виробничих будинках рекомендується виконувати верхні розведення 
електричних мереж на лотках і коробах із підходом до електроприймачів поверх 
без входу в підлогу. 

Згідно правил (ПУЕ – 86.2.1.22) у місцях з'єднання, відгалуження і 
приєднання жил проводів або кабелів повинний бути передбачений запас проводу
(кабелю), що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або 
приєднання.

Відкриті електропроводки усередині житлових будинків і суспільних 
будинків повинні виконуватися таким чином, щоб вони не виділялися на фоні 
стіни або стелі, лінії їх були строго прямими в горизонтальній і вертикальній 
площинах і проходили уздовж карнизів, паралельно дверним і віконним укосам. 
Відкриту і сховану прокладку проводів роблять такою уявою, щоб у разі потреби 
можна було їх замінити. Виняток складають спеціальні плоскі проводи, 
прокладені безпосередньо під штукатуркою. Електропроводки повинні бути 
доступні для огляду і контролю.

При перетинанні незахищених і захищених проводів і кабелів із 
трубопроводами відстані між ними у світлі повинні бути не менше 50 мм, а з 
трубопроводами, які вміщають пальні або легкозаймисті рідини і гази,- не менше 
100 мм. При відстані від проводів і кабелів до трубопроводів менше 250 мм 
проводи і кабелі повинні бути додатково захищені від механічних ушкоджень по 
довжині не менше 250 мм у кожну сторону від трубопроводу.

При рівнобіжній прокладці відстань від проводів і кабелів до трубопроводів 
повинно бути не менше 100 мм, і до трубопроводів із пальними або 
легкозаймистими рідинами газами—не менше 400 мм.

Проводи і кабелі, прокладені паралельно гарячим трубопроводам - повинні 
бути захищені від впливу високої температури або повинні мати відповідне 
виконання.

Незахищені і захищені проводи, що прокладаються відкрито, у місцях 
перетинань із трубопроводами рекомендується виконувати в ізоляційних або 
металевих трубах або коробах, які закладають у борозну. Кріплення незахищених 
проводів металевими бандажами або скобами повинно виконуватися з 
застосуванням ізоляційних прокладок

Проходи неброньованих кабелів, захищених і незахищених проводів крізь 
неспалені стіни і міжповерхові перекриття необхідно виконувати у відрізках 
пластмасових труб, а крізь спаленні - у відрізках сталевих труб.

Відкриті проходи проводів і кабелів через зовнішні стіни помешкань, 
внутрішні стіни сирих, особо сирих, курних і помешкань із хімічно активним 
середовищем, а також через стіни між опалювальними і неопалювальними 
помешканнями необхідно ущільнювати легко знімними матеріалами (наприклад, 
шлаковатою). Ущільнення виконують після прокладки проводів Відкриті проходи
через внутрішні стіни помешкань із нормальними умовами середовища можуть не
ущільнюватися. Проходи електропроводок у сталевих коробах через прорізи, у 



стінах необхідно закладати цементним розчином. Внутрішню порожнину короба в
місцях проходу його через зовнішні стіни помешкань, внутрішні стіни сирих, 
особо сирих, пильних і помешкань із хімічно активним середовищем, а також 
через стіни між опалювальними і неопалювальними помешканнями необхідно 
ущільнювати (наприклад, шлаковатою) Ущільнення виконують на глибину не 
менше 150 мм із кожної сторони стіни.

Електропроводки в сталевих трубах виконують такою уявою, щоб усі 
проводи трифазного ланцюга знаходилися в одній трубі, тому що в цьому випадку
сумарне перемінне магнітне поле всіх трьох проводів буде рівно нулю 
Припускається прокладка одиночних проводів ланцюгів перемінного струму в 
сталевих трубах, якщо вони захищені на номінальний тік не більш 25 А. При 
великих струмах у сталевій трубі буде виникати значний наведений струм, що 
нагріває її до неприпустимих меж.

З'єднання і відгалуження проводів, прокладених усередині труб або гнучких
металевих рукавів при схованій і відкритій прокладці, роблять в відгалужених 
коробках. Останні повинні відповідати засобам прокладки й умовам середовища. 
Місця виходу проводів із труб, металевих рукавів і т п. необхідно захищати від 
ушкоджень гумовими напівтвердими трубками, чопами або лійками.

Місця з'єднань і відгалужень проводів і кабелів не повинні відчувати 
механічних зусиль і мати рівноцінну ізоляцію з ізоляцією жил цих проводів і 
кабелів.

У побутових кімнатах тваринницьких, господарських і виробничих 
помешкань, а також у житлових і суспільних будинках зазначені спуски можуть 
не захищаються від механічних ушкоджень.

Висота розташування вікрито прокладених захищених ізольованих проводів
в  електротехнічних  і  інших  помешканнях,  що  обслуговуються  спеціально
навченим персоналом, не нормується.

У сталевих і інших механічно тривких трубах, рукавах, коробах, лотках і 
замкнутих каналах будівельних конструкцій будинків припускається спільна 
прокладка проводів і кабелів (за винятком взаємо резервних). 

Всіх кіл одного агрегату: 

1. Силових і  контрольних кіл декількох машин,  пультів і  т.п.,  пов'язаних
технологічним процесом.

3 Кіл, що жиллять складний світильник.

4 Кіл декількох груп одного виду освітлення (робітничого або аварійного) із
загальним числом проводів у трубі не більш восьми.

5 Освітлювальних кіл до 42 В з колами вище 42 В за умови виводів проводів
кіл до 42 В в окрему ізоляційну трубу.



Таблиця 1 - Найменші перетини жил проводів і кабелів в електропроводках (с. 146
табл.2.1.1)

Провідники
Переріз жил, мм2

Мідні Алюмінієві

 Шнури  для  приєднання  побутових
електроприймачів 

35 -

Кабелі для приєднання переносних і пересувних
електроприймачів у промислових установках 

75 -

Скручені двожильні проводи з багатодротовими
жилами для стаціонарної прокладки на роликах 

1 -

Незахищені  ізольовані  проводи  для
стаціонарної  електропроводки  усередині
приміщень

 безпосередньо по основах, на роликах, клицях,
тросах

1 2,5

на лотках, коробах до гвинтових затискачів 1 2

на ізоляторах 1,5 4

Незахищеними  проводами  у  зовнішніх
електропроводках

на стінах, вводи від ПЛ. 2,5 4

під навісами на роликах 1,5 2,5

Захищені і незахищені у будівельних каналах 1 2

Не допускається виконувати сховану або відкриту прокладку проводів по 
поверхням, які нагріваються. При схованій прокладці проводів у зоні гарячих 
трубопроводів, димоходів і т.п. температура навколишнього повітря не повинне 
перевищувати 35 °С.



ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну

відповідь).

1. Які вам відомі проводи?

2. Де застосовується провід ППВ, розшифруйте його маркування

3. Як поділяються електропроводки за способом виконання?

Домашнє завдання:  Сторінка 46-49 Тема 4.4


