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Тема: Класифікація електропроводок, область застосування проводів та 

неброньованих кабелів для силових проводок в залежності від умов 

навколишнього середовища. 
Мета: 

 Ознайомлення з марками проводів та кабелів, їх будови і застосування під 

час монтажу. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Класифікація електропроводок 

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. 

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 ДБН 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 живлять 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. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке електропроводка? 

2. Які існують типи електропроводки? 



3. Що таке струна?  

4. Що таке трос? 

5. Чим відрізняється відкрита проводка від закритої? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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