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Особливості  монтажу  електроустаткування  у  вибухонебезпечних  зонах  і
пожежонебезпечних приміщеннях

 

Монтаж  світлювальноїел  ктропроводки  у  вибухонебезпечних  зонах  і  пожежонебезпечних  х

приміщеннях.  У  вибухонебезпечних  зонах  всіх  класів  застосовуються  проведення  з

полівінілхлоридною і гумовою ізоляцією; кабелі з полівінілхлоридною, гумовою й паперовою

ізоляцією  в  полівінілхлоридною,  гумовою  і  свинцевою  оболонках.  Застосування  проводів  і

кабелів  з  поліетиленовою  ізоляцією  жил  і  кабелів  у  поліетиленовій  оболонці  у

вибухонебезпечних зонах всіх класів не допускається.

У вибухонебезпечних зонах класів В-1 й В-1 а повинні застосовуватися проведення й кабелі

тільки  з  мідними  жилами.  Кабелі  й  проведення  з  алюмінієвими  жилами  або  алюмінієвою

оболонкою в цих зонах застосовувати забороняється. У вибухонебезпечних зонах класів В-16,

В-1м, В-П й В-11а допускається застосовувати кабелі з алюмінієвими жилами й алюмінієвою

оболонкою, крім кабелів, що мають зварений шов, тому що місце шва ненадійно ущільнюється

гумовим кільцем.



Жили  проводів  і  кабелів  приєднують  до  затискачів  електроустаткування  відповідно  до

конструкції затискача. Багатопроволочні жили й однодротові перетином більше 16 мм2 варто

приєднувати,  застосовуючи  наконечники  для  обпресування.  Багатопроволочні  мідні  жили

перетином до 6 мм2 допускається  застосовувати без наконечників  з  попередньої  пропайкою

жили.

З'єднання  й  відгалуження  жив  проводів  і  кабелів  варто  виконувати  тільки  в  коробках,

виконання яких відповідає вимогам їхньої експлуатації у вибухонебезпечних зонах.

Не допускається застосовувати для з'єднання жив проводів і кабелів: гвинтові й болтові стиски

з натисканням на жилу провідника торцем гвинта або болта без прокладки; стиски із гвинтами

менш М4; різьбові конусні з'єднувачі й голі сполучні стиски, изолюємі після з'єднання.

Місця з'єднання  й окінцювання провідників  ізолюють липкою полівінілхлоридною стрічкою

товщиною не більше 0,2 мм у чотири шари, з 50%-вим перекриттям попереднього витка

Неприпустиме застосування ізолюючих ковпачків з поліетилена.

У  вибухонебезпечних  зонах  класів  В-1  і  В-2  озволяється  відкрита  прокладка  для

освітлювальних мереж тільки броньованих кабелів. Групові освітлювальні мережі в зоні класу

В-1  варто  прокладати  по  зовнішніх  сторонах  стін  і  вводити  в  приміщення  тільки  для

приєднання світильників.

В  освітлювальних  мережах  вибухонебезпечних  зон  класу  В-1а  варто  застосовувати  кабелі

марки ВВГ, ВРГ, НРГ, СРГ із мідними жилами, у зонах класу В-16, В-1м і  В-Па - кабелі з

алюмінієвими жилами марок  АВВГ,  АВРГ,  АНРГ й АСРГ.  Трьох-  і  чотирьохжильні  кабелі

повинні мати круглий перетин, двожильні кабелі допускається застосовувати плоскі.

Для  прокладки  кабелів  можуть  застосовуватися  монтажні  перфоровані  смуги  КД 06,  К.202,

сталеві смуги шириною 15-30 мм товщиною 1,5-3 мм.

Для пристрілювання будівельно-монтажним пістолетом застосовуються смуги товщиною 1,5-2

мм,  шириною не  менш 18  мм.  Металеві  смуги  варто  кріпити  впритул  до  підстави  по  всій

довжині кабельної траси.

Відстань між крапками кріплення смуг до підстави повинне бути не більше 1000 мм і

від кінців і кутів повороту- 70 мм (пристрілювання перфорованих смуг типу КО106 і

КО202 будівельно-монтажним пістолетом не допускається).

При  прокладці  одного  -  чотирьох  неброньованих  кабелів  безпосередньо  по

будівельних  підставах  кабелі  варто  кріпити  дужками  з  однієї  або  двома  лапками

КО720, КО730; смужками КО404, КО405 із пряжками КО407, смужками шириною до

10,5 і товщиною до 1 мм.

При  горизонтальній  прокладці  одиночних  кабелів  по  стінах  із  кріпленням  їхніми

дужками з однією лапкою, лапки дужок повинні розташовуватися нижче кабелю.



Два -  чотири кабелі  можуть  також кріпитися  на  пластмасових  закрепах,  зубчастими

смужками-пряжками або монтажною стрічкою КО226 із кнопками КО227.

Відстань  між крапками кріплення кабелю на прямих горизонтальних і  вертикальних

ділянках  не  повинне  бути  більше  500  мм.  У  місцях  повороту  траси  кабелі  повинні

кріпитися  додатково.  Відстань  від  початку  вигину  кабелю  до  найближчої  крапки

кріплення повинне бути 10-15 мм.

При  уведенні  в  ответвительную  коробці  кабель  закріплюють  на  відстані  не  більше

100 мм від її краю.

Свинцева  оболонка  кабелів  під  металевими  скобами  або  смужками  повинна  бути

захищена еластичними ізолюючими прокладками.  Прокладка неброньованих кабелів

освітлювальних  мереж  може  виконуватися  на  перфорованих  лотках  К.60У  и  К61У.

До цегельних підстав лотки кріплять дюбелями з розпірною гайкою або капроновими

дюбелями КО658 із  шурупами, до металевих підстав лотки кріплять по краях секцій

гвинтами або дюбелями.

На  лотках  КО420  і  КО422  допускається  прокладка  кабелів  мережі  висвітлення  із

силовими мережами.

Для  електропроводок  у  пожароопасных  зонах  (приміщеннях)  рекомендується

застосовувати  проведення  й  кабелі  (броньовані  й  неброньовані)  з  мідними  й

алюмінієвими  жилами,  оболонками  й  покривами  з  матеріалів,  що  не  підтримують

горіння.

Області застосування проводів і кабелів по класах пожежанебезпечних:

Таблиця 1 - Класифікація пожежанебезпечних приміщень й установок

Клас

приміщення

(установки)

Характеристика приміщення (установки)

П-I
Приміщення, у яких застосовуються або зберігаються горючі рідини з 

температурою спалаху пар вище 45ºС

П-II
Приміщення, у яких при технологічному процесі виділяються горючий пил 

або волокна у зваженому стані, не утворюючі небезпеки вибуху

П-IIа
Приміщення, у яких використаються або зберігаються тверді або 

волокнисті горючі речовини (дерево, тканини, і т.п.)

П-III
Зовнішні установки, де застосовуються або зберігаються горючі рідини з 

температурою спалаху вище 45ºЗ і тверді речовини



 

Проведення  й  кабелі  з  поліетиленовою  ізоляцією  при  будь-яких  оболонках  і

покривах  у  пожежанебезпечних  приміщеннях  застосовувати  забороняється.  Крім

того,  у  пожежанебезпечних  установках  всіх  класів  забороняється:  монтаж

електропроводок  у  поліетиленових,  поліпропіленових,  вініпластових  трубах;

застосовувати плоскі  проведення типу АППВ, ППВ й АПН для відкритої  прокладки;

використати негерметичні  металорукави,  а  з  рухливим швом для виконання уведень

у струмоприймачі.

Проведення  в  пожежанебезпечних  зонах  допускається  прокладати  в  коробах,  на

лотках  й  ізоляторах,  проведення  марки  АПР  на  ізоляторах  допускається

застосовувати  тільки  в  місцях,  вилучених  від  горючих  матеріалів  і  механічних

ушкоджень, що виключають, проводів.

 

 

Таблиця  -Об асть застосування проводів і кабелів у пожежонебезпечних приміщеннях й 

установках

Спосіб виконання

освітлювальних

проводок

Марки

проводів і

кабелів

Вказівка по застосуванню в приміщеннях

(установках) класів

П-I П-II
П-IIа

П-III
Производ-ственные Складські

Відкритий:

безпосередньо по 

неспалених 

конструкціях і 

поверхням

АСРГ, АВРГ,

АНРГ, АВВГ
+ + + × +

на ізоляторах
АПВ, АПРВ,

АПР

+

-

+

-

+

×

-

-

+

×

на тросі
АВРГ, АНРГ,

АВВГ, АСРГ
+ + + - -

у сталевих трубах
АПВ, АПРВ,

АПРТО
+ + + + +



Схований:

у сталевих трубах
АПВ, АПРВ + + + + ×

Примітка. При необхідності замість алюмінієвих можуть бути застосовані проведення й кабелі з

мідними  жилами  аналогічної  марки.  Умовні  позначки:  «+»  -  рекомендується,  «-»  -

забороняється, «?» - допускається.

 

При монтажі  внутрішніх  електропроводок  кабелем  варто  застосовувати  кабелі  без  покриву.

Броня кабелю, всі металеві вузли й деталі конструкцій повинні бути пофарбовані негорючими

емалями й фарбами.

Проходи  захищених  і  незахищених  проводів  і  броньованих  і  неброньованих  кабелів  крізь

спаленні  й  неспалені  стіни  й  перекриття  варто  виконувати  у  відрізках  сталевих  труб  з

ущільненням труби ущільнювальним составом ВУС-65 або негорючим розчином наступного

состава: цемент марки 300-500 з піском у пропорції 1:10; глина із цементом марки 300-500 і

піском у пропорції 1,5:1:11.

Монтаж тросових проводок у вибухонебезпечних зонах

Як  несучі  троси  для  монтажу  освітлювальних  мереж  кабелів,  що  прокладають  відкрито,

застосовують  сталевий  дріт  або  канат  з  оцинкованого  дроту.  Несучий  трос,  попередньо

очищений  до  блиску,  повинен  мати  стійке  до  навколишнього  середовища  лакофарбове

покриття або гаряче покриття з полівінілхлориду.

Якщо оцинкований трос не стійок до навколишнього середовища, то він також повинен мати

стійкі до навколишнього середовища лакофарбові покриття.

Натягати несучі  троси (дріт) у прольоті між кріпленнями до 6 м треба до одержання стріли

прогину не більше 100 мм. Для прольотів  довжиною більше 6 м стріла прогину може бути

збільшена пропорційно довжині прольоту, але не більше 300 мм (див. табл. 3).

Трос призначається тільки для кріплення на ньому самих кабелів, і ніякого навантаження від

світильників або відгалужувальна коробка нести не повинен, тому що вони повинні жорстко

закріплюватися на будівельних елементах будинку.

Несучий  трос,  катанку  або  сталевий  дріт  для  протяжних  приміщень  (більше  50  м)  варто

виконувати складеними окремими ділянками. При цьому, кожна ділянка троса (дроту) повинен

мати самостійні  анкерні  й натяжні  пристрої,  які  кріплять на проміжних балках,  фермах або

колонах стяжними болтами або хомутами. При цьому, вільний кінець першого троса (дроту)

повинен  бути  з'єднаний  з  початком  другого  зварюванням.  Місце  зварювання  повинне  бути

пофарбоване. Для оцинкованого троса допускається механічне з'єднання.



Несучий  трос  або  сталевий  дріт  повинні  мати  проміжні  підтримуючі  опори  в  кожного

світильника  й  жорстко  закріплюватися  до  конструкції,  на  якій  кріпиться  освітлювальна

коробка.

Використання несучих тросів або металевих оболонок кабелів як заземлюючих провідників не

допускається.

 

З'єднання й відгалуження жив кабелів діаметром до 16 мм і двожильних плоских кабелів 

перетином до 2X6 мм2 варто виконувати в пластмасових коробках типу В409, що мають ступінь

захисту 1Р65 за ДСТ 14254-69. Коробка складається з корпуса, у якому є чотири чепцевих 

ріжки із внутрішнім різьбленням, у які вкручені гайки, і кришки з гумовою прокладкою, що 

з'єднується з корпусом нарізним сполученням. Кожна коробка забезпечується трьома гумовими 

ущільнювальними кільцями з одним отвором для ущільнення кабелю й одним кільцем із трьома

отворами для ущільнення проводів зарядки світильників. Для кріплення коробки до підстав на 

її корпусі є два припливи з овальними отворами. Відстань між центрами кріплення коробки 

дорівнює 119 мм. При прокладці кабелів на лотках для установки коробки В409 використається 

перфорований лоток шириною 100 і довжиною 280 мм.

Для уведення неброньованих кабелів у коробку В409 (мал. 17) і виконання з'єднань і 

відгалужень у ній необхідно:

-     рнути із чепцевого ріжка коробки гайку 4, вийняти сталеві шайби й гумове ущільнювальне 

кільце 3;

-     ти або висвердлити перетинку, що закриває вступний отвір у коробку;

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Назвіть класифікацію пожежанебезпечних приміщень й установок

2. Які кріпильні деталі використовуються для кріплення

3. Як виконуються тросові проводки?

Електронна пошта для відповідей



ivanchikov_for_feedback@ukr.net


