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УРОК  14 

Тема: Методи виявлення поривів в електричній проводці 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом продзвонювання проводів та кабелів, з 

процесом вимірювання опору ізоляції за допомогою мегаомметра. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Методи виявлення поривів в електричній проводці 

Ситуації, коли електроенергія перестає надходити до приладів, виникають 

досить часто і не з чуток знайомі будь-якому електрику, причин для цього може 

бути безліч, але в більшості випадків винен так званий обрив на лінії. 

Визначити таку несправність можна тільки за допомогою прозвонки дроти.  

Прилад для прозвонки проводів фото 

ЯК ПРОДЗВОНИТИ ДРОТИ: 

СПОСОБИ І ПРИЛАДИ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  

Почнемо з способу, який передбачає 

використання мультиметра. Щоб було 

зрозуміліше, розглянемо простий приклад 

і виконаємо за допомогою приладу для 

прозвонки дроти перевірку цілісності 

дроти для підключення системного блоку 

комп'ютера до квартирної електропроводки. Як правило, він містить три жили - 

з ними ми і будемо працювати. 

Як продзонити дроти фото 

Беремо мультиметр, включаємо його в 

режим вимірювання опору (омметр), 

замикаємо контактні щупи і 

встановлюємо стрілку індикатора на нуль. 

Тепер приступаємо до тестування кабелю. 

Один щуп приставляємо до одного з 

контактів вилки, а другий по черзі 

встромляє в отвори роз'єму для 

підключення кабелю до системника. 

Спостерігаємо за показниками приладу, а 

вірніше його стрілкою - якщо омметр показує опір проводу в межах 2-3 Ома, то 

жила цілком справна, якщо ж воно перевищує 10 Ом, це явна ознака того, що 

саме на цій жилі є порив. Може трапитися так, що стрілка мультиметра взагалі 

ніяк не відреагує на ваші дії - це означає лише те, що контакт на вилці і на 

роз'ємі не належать одній і тій же жилі електричного дроту. 

 



 Як продзвонити дроти тестером. 

Не рекомендується використовувати для 

визначення цілісності дроту так звану 

«пискавку», якою оснащені практично всі 

сучасні мультиметри. Вона спрацьовує в 

діапазоні від нуля до декількох сотень Ом, 

і визначити з її допомогою несправний 

провід не вийде. 

Практично точно таким же способом 

можна здійснити прозвонку за допомогою 

тестера, забезпеченого індикатором напруги. Слід розуміти, що за розірваному 

дроти напруга не подається, і для того, щоб продзвонити дроти тестером, 

досить виміряти напругу на його жилах. На індикаторі воно повинно 

відбиватися однаковими цифровими значеннями, які мають різний знак ( «+» 

або «-»). Єдиний недолік цього способу прозвонки полягає в тому, що тестер в 

змозі визначити параметри проводу тільки в разі, коли він знаходиться під 

напругою. 

Прозвонка проводів фото 

Інший спосіб продзвонки підходить для 

тестування виключно кабелів електричної 

проводки - він передбачає використання 

звичайного шматка дроту з лампочкою. 

Якщо мова йде про продзвонку кола 

освітлення, то можна обійтися і довгим 

шматком одножильного проводу. Суть 

цього способу полягає в наступному. У 

розподільній коробці дроти, що ведуть до 

того чи іншого споживача електричної енергії, по черзі відкидаються від 

загальної ланцюга харчування і замість них безпосередньо до споживача 

підключається окремий провід, працездатність якого не викликає сумніву. 

Якщо все запрацювало, то саме відключений провід можна вважати 

несправним. Якщо немає, то відновлюємо його на місце і повторюємо операцію 

з іншим проводом електричного кола. 

В принципі, змінюючи вихідну точку підключення додаткового дроти і 

використовуючи як індикатор лампу, можна продзвонити практично будь-яку 

ділянку квартирної проводки. Метод 

відмінний, а головне дієвий - єдиний його 

недолік полягає в деяких незручності, 

пов'язані з постійними перемиканнями 

проводів. 

Як продзвонювати дроти мультиметром 

фото 

МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ПОРИВІВ В 

ЕЛЕКТРИЧНІЙ ПРОВОДЦІ 

З питанням, як продзвонити дроти 

мультиметра, ми розібралися, залишається 

вирішити питання, як визначити пориву? Якщо це питання стосується не 



прихованої проводки, а підключення шнурів, то варіантів мало - напевно провід 

зламався у вилки або вилки. А ось що робити, якщо мова йде про пориви 

прихованого в стіні кабелю? Як тоді бути? 

Для цих цілей сучасна промисловість розробила масу приладів типу «Е-121» 

- в середовищі професійних електриків такий пристрій називається «дятлом». З 

його допомогою можна не тільки визначити місце розташування електричного 

дроту, а й знайти при необхідності місце пориву. Працювати з ним досить 

просто - ведете його уздовж прокладеного в стіні кабелю і спостерігаєте за 

спеціальним сигналізатором. У місці пориву утворюються особливі 

електромагнітні аномалії, на які реагує прилад, подаючи звуковий сигнал. 

Продзвонка проводів мультиметром 

фото 

Існують і так звані дідівські способи 

виявлення прихованої і несправної 

електричної проводки, перевірені роками 

і не одним поколінням радіоаматорів. 

Для цього знадобиться звичайний 

радіоприймач, налаштований на частоту 

хвилі в 100 кГц. Просуваючи його 

уздовж електричної проводки, потрібно 

слухати сторонні шуми - там, де крім 

зростаючого шипіння, буде 

прослуховуватися інтенсивне 

потріскування, знаходиться місце пориву дроти. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке Вольтметр? 

2. Що таке мультиметр? 

3. Що таке продзвонювання проводів? 

4. Що таке опір? 

5. Що таке змінний струм? 

6. Що таке фазування? 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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