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Тема уроку: Визначення електропроводок. Класифікація електропроводок.

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. Який буває кабель та з чого він складається?
2. Що являють собою проводи та шнури?
3. Що застосовують як ізоляцію кабелю?
4. Які бувають оболонки кабелів

ІІІ. Формування нових знань.

Електропроводкою називається сукупність проводів і кабелів із стосовними 
до них кріпленнями, підтримувальними захисними конструкціями і деталями, 
установленими відповідно до правил ПУЕ-86. 

Згідно з ПУЕ-86.2.1 4. електропроводки розділяються на такі види:

За способом виконання розрізняють електропроводки відкриті, сховані та 
зовнішні.

Відкрита електропроводка – проводка, яка прокладена по поверхні стін, 
стель, по фермах і інших будівельних елементах будинку і споруджень, по опорах
и т п.

При відкритій електропроводці застосовуються такі способи прокладки 
проводів і кабелів:



- безпосередньо  по  поверхні  стін,  стель,  на  струнах,  тросах,  роликах,
ізоляторах;

- у трубах, коробах, гнучких металевих рукавах;

- на лотках;

- в електротехнічних плінтусах і лиштвах (наличниках);

- вільною підвіскою и т п

Відкрита електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і 
переносною.

Схована  електропроводка –  це  проводка,  яка  прокладена  усередині
конструктивних елементів будинків і споруджень (у стінах, підлозі, фундаментах,
перекриттях), а також по перекриттях у підготованні підлоги, безпосередньо під
зніманою підлогою и т п.

При схованій електропроводці застосовуються такі засоби прокладки 
проводів і кабелів:

- у трубах, гнучких металевих рукавах;

- коробах, замкнутих каналах і пустотах будівельних конструкцій;

- бороздах, що заштукатурюються;

- під штукатуркою, а також замоноличюванням у будівельні конструкції
при їхньому виготовленні.

Зовнішньою  електропроводкою називається  електропроводка,  яка
прокладена по зовнішніх стінах будинків і споруджень, під навісами, а також між
будинками на опорах (не більш чотирьох прольотів довжиною до 25 м кожний)
поза вулицями, доріг і т п.

Зовнішня електропроводка може бути відкритою і схованою.
Згідно з ПУЕ –86.2.1.5-12 елемента проподки мають назву.

Вводом від повітряної лінії електропередачі називається електропроводка, 
що з'єднує відгалуження від ПЛ із внутрішньою електропроводкою, враховуючи 
вид ізоляторів, установлених на зовнішній поверхні (стіні, даху) будинку або 
спорудження, до затискачів ввідного пристрою.

Струною, як несучим елементом електропроводки, називається сталевий 
дріт, натягнутий упритул до поверхні стіни, стелі і т. п. Струна призначена для 
кріплення до неї проводів, кабелів або пучків проводів.



Смугою,  як  несучим  елементом  електропроводки  називається  металева
смуга, закріплена впритул до поверхні стіни, стелі і  т.  п.,  вона призначена для
кріплення до неї проводів, кабелів або їхніх пучків.

Тросом, як несучим елементом електропроводки, називається сталевий дріт
або  сталевий  канат,які  натягнуті  в  повітрі,  призначені  для  підвіски  до  них
проводів, кабелів або їхніх пучків.

Коробом називається закрита порожниста конструкція прямокутного або 
іншого перетину,  яка призначена для прокладки в ній проводів і кабелів. Короб 
повинний служити захистом від механічних ушкоджень прокладених у ньому 
проводів і кабелів. Короба можуть бути глухими або з кришками, що 
відчиняються, із суцільними або перфорованими стінками і кришками. Глухі 
короба повинні мати тільки суцільні стінки з усіх боків і не мати кришок. Короба 
можуть застосовуватися в помешканнях і зовнішніх установках

Лотком називається відкрита конструкція, призначена для прокладки на ній
проводів і кабелів. Лоток не є захистом від зовнішніх механічних ушкоджень для 
прокладених на ньому проводів і кабелів. Лотки повинні виготовлятися з 
неспалених матеріалів. Вони можуть бути суцільними, перфорованими або 
гратчастими. Лотки можуть застосовуватися в помешканнях і зовнішніх 
установках.

Горищним помешканням називається таке невиробниче помешкання над 
верхнім поверхом будинку, потолком якого є дах будинку і який має несучу 
конструкцію (стріху, ферми, балки) із спаленних матеріалів.

Аналогічні помешкання і технічні поверхи, розташовані безпосередньо над
дахом,  перекриття  і  конструкції  яких  виконані  з  неспалених  матеріалів,  не
розглядаються як горищні помешкання.

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

відповідь).

1. Що таке електропроводка?

2. Для чого служать електропроводки

3. Як поділяються електропроводки за способом виконання?

4. Які бувають відкриті електропроводки

V. Підведення підсумків
Отше у цьому уроці ми вивчили, що електропроводки поділяются за місцем

росташування (приміщення або середовища) на: сухі, вологі, сирі і особливо сирі
та жаркі. Також у свою чергу поділяються на відкриті та сховані.

Домашнє завдання:  Сторінка 44-46 Тема 4.3


