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Тема: Вибір виду електропроводки 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. 

 

Обгрунтування виду і способу прокладки проводів і кабелів 

Вибір силових мереж пов'язаний з визначенням виду електропроводок, способів 

прокладки, марки проводів, кабелів. Внутрішні електропроводки повинні 

відповідати умовам навколишнього середовища, призначенням приміщень, їх 

конструкції і архітектурним особливостям. 

Категорію сільськогосподарських приміщень за умовами навколишнього 

середовища в залежності від температури і вологості в приміщенні, слід 

визначати, використовуючи таблицю 1. 

Для сільськогосподарських об'єктів рекомендується використовувати такі види 

проводок: відкрита, прихована і зовнішня електропроводки. 

У відношенні небезпеки поразки людей електричним струмом приміщення 

розрізняються: без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо 

небезпечні і території розміщення зовнішніх установок. 

 

Таблиця 1 - Класифікація приміщень за умовами навколишнього 

середовища 

 вид приміщення  визначення 

 сухе  Відносна вологість повітря не перевищує 60% 

 вологе 

 Пари або конденсується волога виділяються лише 

короткочасно в невеликих кількостях, більше 60%, але не 

перевищує 75% 

 сире  Відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75% 

 особливо сире 

 Відносна вологість повітря перевищує 100% (стеля, стіни, 

підлогу і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті 

вологою) 

 печеня 

 Під впливом різних теплових випромінювань температура 

перевищує постійно або періодично (більше 1сут.) +35оС 

(наприклад, приміщення з сушарками, сушильними або 

випалювальних печами, котельні і т. П.) 



 запилене 

 За умовами виробництва виділяється технологічний пил в 

такій кількості, що вона може осідати на провідниках, 

проникати всередину машин, апаратів і т. П. 

 З хімічно 

активним 

середовищем 

 Постійно або протягом тривалого часу містяться агресивні 

пари, гази, рідини, утворюються відкладення або цвіль, що 

руйнують ізоляцію, струмопровідні частини 

електрообладнання і заземлюючих пристроїв електроустановок 

 вибухонебезпечні 

 Можуть виявитися вибухонебезпечні суміші горючих газів або 

парів з повітрям або іншими окислювачами, а також горючих 

пилу і волокон з повітрям 

 пожежонебезпечні 

 Постійно або періодично утворюються горючі (згоряє) 

речовини і в якому вони можуть знаходитися при нормальному 

технологічному процесі або при його порушеннях 

 

Таблиця 2 - Види електропроводок 

 вид 

електропроводки 
 визначення 

 Способи прокладання проводів і 

кабелів 

 відкрита 

електропроводки 

 Електропрододка, прокладена 

по поверхні стін, по фермам і 

іншим будівельним елементам 

будівель і споруд, по опорах і 

т. П. 

 Безпосередньо по поверхні стін, 

стель, на струнах, смугах, тросах, 

роликах, ізоляторах, в трубах, 

коробах, гнучких металевих 

рукавах, на лотках, в 

електротехнічних плінтусах і 

лиштви, вільної підвіскою і т. П. 

Відкрита проводка може бути 

стаціонарної, пересувний і 

переносний 

 прихована 

електропрододка 

 Електропроводка, прокладена 

всередині конструктивних 

елементів будівель і споруд (у 

стінах, підлогах, фундаментах, 

перекриттях), а також по 

перекриттях в підготовці 

підлоги, безпосередньо під 

знімною підлогою і т. П. 

 У трубах, гнучких металевих 

рукавах, коробах, замкнених 

каналах і порожнинах 

будівельних конструкцій, в 

заштукатурювати борознах, під 

штукатуркою, а також 

замонолічуванням в будівельні 

конструкції при їх виготовленні 

 Зовнішні 

електропроводки 

 Електропроводка, прокладена 

по зовнішніх стінах будівель і 

споруд, під навісами і т. П., А 

також між будинками на 

опорах (не більше чотирьох 

прольотів довжиною до 25 м 

кожен) поза дорогами і т. П. 

 Зовнішня електропроводка може 

бути відкритою і прихованою 

 

 



Таблиця 3 - Класифікація приміщень і територій за небезпекою 

електропоразки 

 Приміщення, територія  Умови, створюють небезпеку 

 Приміщення без 

підвищеної небезпеки 

 Відсутні умови, що створюють підвищену або особливу 

небезпеку (див. Пп. 2 і 3) 

 Приміщення з 

підвищеною 

небезпекою 

 Наявність в ньому одного з наступних умов, що створюють 

підвищену небезпеку: - вогкості або струмопровідного 

пилу; - Струмопровідних підлог (металевих, земляних, 

залізобетонних, цегляних і т. П.); - Високої температури (+ 

350З постійно або періодично протягом 1 сут.); - 

Можливості одночасного дотику людини до яких з'єднання 

з землею металевих або залізобетонних конструкцій 

будівель, - технологічним апаратам, механізмам, з одного 

боку, і до металевих корпусів електрообладнання - з іншого 

 Особливо небезпечне 

приміщення 

 Наявність одного з наступних умов, що створюють 

особливу небезпеку: - особливої вогкості (відносна 

вологість повітря близька до 100%); - Хімічно активної або 

агресивного середовища (постійно або протягом тривалого 

часу містяться агресивні пари, гази, рідини, утворюються 

відкладення або цвіль, що руйнують ізоляцію, 

струмопровідні частини електрообладнання і заземлюючих 

пристроїв електроустановок); - Одночасно двох або більше 

умов підвищеної небезпеки (див. П.2) 

 Територія розміщення 

зовнішніх 

електроустановок 

 За небезпеки ураження людей електричним струмом ця 

територія прирівнюється до особливо небезпечного 

приміщення 

 

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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