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Тема: Фарбування шин заземлення, кабелів. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

При проведенні електромонтажних робіт, дуже часто піднімається питання про 

кольорового маркування проводів. Це раніше, так би мовити в «застійне» час, 

застосовувалися дроти тільки білого кольору, рідше чорного. Тому визначити в 

електричної збірці фазу або нуль, займало досить багато часу.  

Щоб цього уникнути, потрібно приводити кольорове маркування проводів і шин до 

єдиного стандарту. 

І як завжди звернемося до нормативних документів, а саме до, Глава 1, п.1.1.29. і п.1.1.30. 

Там чітко сказано, що ідентифікацію жив проводів і шин за кольорами або цифровим 

позначенням необхідно використовувати, згідно ДСТУ 50575:2018 

 ПУЕ 1.1.29 Захисні провідники у всіх електроустановках повинні мати буквене позначення РЕ чи 

кольорове позначення поздовжніми або поперечними смугами однієї ширини (для шин – від 15 мм до 

100 мм) жовтого і зеленого кольорів. Нейтральний провідник (1.7.28) позначають буквою N і блакитним 

кольором. Суміщений захисний (РЕ) і нейтральний (N) провідник в електроустановках напругою до 1 кВ 

з глухо заземленою нейтраллю позначають буквами РЕN (1.7.25) і блакитним кольором по всій довжині, 

а на кінцях – жовто-зеленими смугами. 1.1.30 Буквено-цифрове і кольорове позначення однойменних 

шин для кожної електроустановки мають бути однаковими. Шини треба позначати: – за змінного 

трифазного струму напругою вище 1 кВ: шини фази А – жовтим кольором, фази В – зеленим, фази С – 

червоним кольором; – за змінного трифазного струму напругою до 1 кВ: шини фази L1 – жовтим 

кольором, фази L2 – зеленим, фази L3 – червоним кольором. У діючих електроустановках напругою до 

1 кВшини допускається позначати буквами А,В, С; – шини однофазного струму, якщо вони є 

відгалуженням від шин трифазної системи, – як відповідні шини трифазного струму; – за постійного 

струму: позитивна шина (+) – червоним кольором, негативна (–) – синім і провідник середньої точки М 

– блакитним. Кольорове позначення треба виконувати по всій довжинішин, якщойогопередбачають 

також для більш інтенсивного охолодження або для антикорозійного захисту. Кольорове позначення 

допускається виконувати не по всій довжині шин: тільки кольорове або тільки буквено-цифрове 

позначення або кольорове у поєднанні з буквено-цифровим – тільки в місцях приєднання шин; якщо 



неізольовані шини недоступні для огляду (наприклад, під час перебування їх під напругою), то 

допускається їх не позначати. При цьому рівень безпеки і наочності під час обслуговування 

електроустановки не повинен знижуватися. 

І що ж сказано в цьому ДСТУ ?! 

Згідно ДСТУ 50575:2018, п.3.1.1, для ідентифікації провідників і шин можуть бути 

застосовані наступні кольори: чорний, коричневий, червоний, помаранчевий, жовтий, 

зелений, синій, блакитний, сірий, білий, рожевий, бірюзовий. 

Згідно ПУЕ, п.1.1.29: 

 нульові робочі провідники (N) повинні мати блакитний колір 

 з’єднані нульові робочі і нульові захисні провідники (PEN) повинні мати блакитний колір 

по всій довжині і жовто-зелені смуги на кінцях 

 нульові захисні провідники (РЕ) і провідники захисного заземлення повинні мати жовто-

зелений колір 

Наведу для прикладу кілька 

фотографій. Всі нульові робочі 

провідники (N) підключені до 

шини (N) і мають блакитний 

колір. Всі нульові захисні 

провідники (РЕ) підключені до 

шину (РЕ) і мають жовто-зелений 

колір. 

А всі інші кольори, крім 

блакитного (синього) і жовто-

зеленого можуть бути використані в якості 

фазних провідників. 

На фотографіях нижче видно, що фазні 

провідники мають білий колір. 

Згідно ПУЕ, п.1.1.30, при змінному трифазному 

струмі шини фази А повинні мати жовтий колір, фази В - 

зелений колір, фази С - червоний колір. Запам'ятовується 

легко і просто у вигляді скорочення «ЖЗК», тобто 

жовтий, зелений, червоний. 

 



 

Два вимірювальних трансформатора НОМ-10 (кВ). 

Відходить фідер розподільної підстанції напругою 500 (В). 

    Як бачите, на наведених прикладах кольорове 

маркування шин при змінному трифазному 

струмі повністю дотримується. 

    До речі, не обов'язково, щоб шини були 

повністю пофарбовані в той чи інший колір.     

     Цілком достатньо робити кольорове 

маркування (у вигляді фарби, наклейок, 

термозбіжних трубок, бирок і т. п.) в місцях 

приєднання шин до комутаційних апаратів. 

 
Згідно ПУЕ, п.1.1.30, при змінному 

однофазному струмі шина фази В, приєднана до 

кінця обмотки джерела живлення, повинна мати 

червоний колір, а шина фази А, приєднана до початку обмотки джерела живлення, 

повинна мати жовтий колір. 

До речі, якщо шини однофазного 

струму є відгалуженням від 

системи трифазного струму, то 

вони позначаються, відповідно до 

вимог кольорового маркування 

трифазної системи. 



Згідно ПУЕ, п.1.1.30, при постійному струмі позитивна 

шина ( «плюс») повинна мати червоний колір, 

негативна шина ( «мінус») - синій колір і нульова 

робоча ( «М») - блакитний колір. 

Як приклад приведу щит 

постійного струму (ЩПТ) 

\u003d 220 (В).А це висновки безпосередньо з акумуляторної батареї. 

В однофазної мережі для фазного провідника кращим кольором є коричневий. 

Відповідно, що якщо однофазна мережа є відгалуженням від трифазної, то колір фазного 

провідника повинен відповідати кольору фазного провідника трифазної мережі. 

    Також була введена заборона на жовтий і зелений кольори, що застосовуються окремо 

(п.5.2.1). Вони повинні бути використані тільки в комбінації жовто-зеленого кольору для 

захисних провідників РЕ. У зв'язку з цим і була змінено маркування трифазної мережі 

«ЖЗК», тому що жовтий і зелений кольори застосовувалися в ній окремо. 

Цифрова маркування ланцюгів постійного струму теж була змінена (п.5.2.4): 

 коричневий колір - позитивний полюс (+) 

 сірий колір - негативний полюс (-) 

 синій колір - середній провідник (М) 

Якщо з якихось причин немає можливості 

виконати маркування проводів і шин по 

перерахованим вище вимогам, то можна 

використовувати будь-які кольори. Але 

необхідно на кінці жив намотати ізоляційну 

стрічку, наклейки, одягнути кембрики або 

термоусадочні трубки відповідного кольору, 

наприклад, ось так: 



Шини дозволяють об'єднати всі елементи електроустановки в одне ціле. По суті, це 

провідники, опір яких знаходиться на низькому рівні. 

При сукупності декількох шин в одній точці говорять про шино-проводах. Як правило, 

вони встановлюються на ізоляторах, які одночасно служать в якості опор. Ховається він 

в спеціальний короб (канал). Завдяки цьому він захищається від факторів навколишнього 

середовища. Шино-провід завжди повинен бути стійким до виникаючих динамічним і 

теплових навантажень, ударним струму електромережі. 

Шини електричні виконуються в декількох виконаннях. Для їх поділу на види 

передбачено кілька класифікацій. 

За способом виконання виділяють гнучкі і жорсткі шини. Їх по-іншому називають 

плоскими і трубчастими. Гнучкі шини не перекручуються. Вони не повинні мати 

високий ступінь тяжіння. Причому ступінь тяжіння всіх проводів повинна бути однакова. 

Під впливом температури довжина шини може змінюватися. Тому жорсткі моделі 

оснащуються гнучкими перемичками, які повинні компенсувати ці зміни. Крім того, 

вони оснащуються вібро-поглинаючими опорами. 

Крім того, шини електричні можуть бути ізольованими і неізольованими. Вже з назви 

зрозуміло, що в першому випадку шина має шар ізоляції, а в другому - немає. 

Класифікація шин за формою перетину 

За формою поперечного перерізу електричні шини діляться на наступні види: 

 Трубчасті. 

 Прямокутні. 

 Коробчаті. 

 Двополосні. 

 Трьохсмугові. 

Плоскі шини з прямокутним перетином добре відводять тепло. Їх використання доцільне 

в мережі з великою силою струму (від 2 тисяч до 4,1 тисячі ампер). У таких випадках 

вони з'єднуються в групи по кілька штук. При цьому утворюється дво- або трьох-полосна 

шина. 

Збірні шини мають ряд недоліків: 

 Складно проводити монтажні роботи. 

 Індуктивний струм, який розподіляється нерівномірно. 

 Низька здатність витримувати механічні дії. 

 Знижено здатність до охолодження. 

 Низька стійкість до коротких замикань. 

У мережі з напругою 10-35 кіловольт можуть бути використані коробчаті або плоскі 

вироби. Найбільш ефективною вважається трубчаста. Вона має низку переваг. Вона 

міцна, добре відводить тепло. Електричне поле навколо неї розподіляється рівномірно. 

Завдяки цьому не з'являється коронування. 

Види матеріалу для виготовлення шин 

Залежно від матеріалу, з якого виготовляється шина, виділяють наступні шини 

електричні: 

 Мідні. 

 Алюмінієві. 



 Сталеві. 

 Сталеалюміневимі. 

Останній варіант є сердечник, виконаний з оцинкованих сталевих дротів, навколо 

якого повиті дроти з алюмінію. 

Алюмінієві шини мають наступні переваги: 

 Стійкі до виникнення корозії. 

 Володіють високим показником електропровідності. 

 Невелика вага. 

 Вартість їх нижче, ніж інших видів. 

Для їх виробництва використовуються пластичні з мінімальною кількістю домішок. 

Можуть бути використані низьколеговані сплави алюмінію, магнію і кремнію. 

Додаткові елементи дозволяють збільшити міцність, пластичність, пружність. 

Мідні шини можуть містити в 

своєму складі до 99,9% міді. Такі 

вироби мають маркуванням М1. 

Широко використовуються марки 

ШМТ і ШМТВ, які виробляються з 

безкисневому марки. Вони 

відрізняються ступенем м'якості. 

Перші дві букви маркування ШММ і 

ШМТ позначають «Шина мідна». 

Що йде далі буква «М» характеризує 

м'які вироби, «Т» - тверді. 

Маркування при змінному трифазному струмі. Визначити елементи електроустановок 

допоможуть «підказки», які виражаються в колірному і буквеному позначенні шин і 

проводів. Вони вибираються випадково. Їх регламентують стандарти. 

     Існує два способи колірного позначення шин. 

Перший має на увазі, що маркування електричних 

шин наноситься на етапі виготовлення. Виробник 

використовує ізоляцію різних кольорів. Другий 

підійде в тих випадках, коли виріб має один колір. 

У таких ситуаціях використовують кольорову 

ізоляційну стрічку, за допомогою якої відзначають 

різні фази. 

У випадку з трифазним струмом маркування буде 

виглядати так: 

 Фаза «А» забарвлюється в жовтий колір. 

 Фаза «В» забарвлюється зеленим кольором. 

 Фаза «С» забарвлюється червоним кольором. 

позначення провідників 

Заземлювальний провідник маркується РЕ. Він завжди позначається жовто-зеленим 

кольором. Кольори йдуть поздовжніми лініями. Причому використання цих двох 



кольорів окремо заборонено ДСТУ. Для нейтрального і середнього провідника 

(робочого) з маркуванням N використовується синій колір. 

При з'єднанні нульових захисних та робочих провідників поєднують всі три кольори. 

Маркування в даному випадку виглядає як PEN. Провідник виконується синього 

кольору, а на його кінці і в місцях з'єднання виконується смуга жовто-зеленого 

кольору. В даний час допустимо виконувати і протилежну забарвлення: жовто-зелений 

провідник з синьою смугою на кінці. 

буквене маркування 

Проведення й шини електричні при 

змінному струмі розшифровуються 

таким чином: 

 L - провідник однофазної мережі. 

 L з цифрами 1, 2 або 3 - провідник в 

трифазній мережі. 

 N - нульовий провідник (або 

нейтральний). 

 М - середній провідник. 

 РЕ - заземлюючий провідник (захисний). 

 PEN - суміщені нульові провідники (захисний і робочий). 

При постійному струмі позначення будуть мати такий вигляд: 

 L + - провідник плюсовій (або позитивний). 

 L- - провідник мінусовій (або негативний). 

Всі ці маркування та позначення носять обов'язковий характер. Вони регулюються 

прийнятими регламентами. 

Запам'ятати все це відразу складно. Але досвідчений електрик знає все це. Таке 

маркування дозволить визначити, де і що підключено. А простій людині цього буде 

достатньо, щоб зрозуміти, наприклад, яка необхідна шина для автоматів електричних. 

Вона може знадобитися при ремонті електричної проводки в будинку. До неї пізніше 

легко підключити додаткові джерела. 

Питання для самоперевірки: 

1. Яким кольором позначається заземлення? 

2. Що таке буквене позначення? 

3. Що таке ПУЕ? 

4. Що таке маркування? 

5. Для чого виконується фарбування/маркування проводів? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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