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№ 45. 

02.11.2020 

Тема: Монтаж проводів в пластмасових трубах 

Література: Зюзін А.Ф « Монтаж, експлуатація і ремонт електрообладнання 

промислових підприємств» ст.38 

 

План. 

1. Основні види пластмасових труб. 

2. Характеристика пластмасових труб. 

3. Укладання вініпластових труб. 

4. Застосування електропроводки в пластмасових трубах. 

5. Монтаж електропроводок в пластмасових трубах. 

 

Тепер починають широко застосовувати електропроводки в пластмасових трубах. 

Основними видами пластмасові труб є вініпластові, поліетиленові і поліпропіленові. 

Вініпластові труби мають високу механічну міцність. Залежно від товщини стінок 

вони діляться на три групи: легкі (Л), середні (С) і важкі (Т) і випускаються з 

зовнішніми діаметрами 20, 25, 32, 40, 50 і 63 мм. Для електропроводок переважно 

застосовуються легкі і середні труби. 

Залежно від температури вініпластовие труби можуть мати деформацію по 

довжині (0,08 мм / м на 1 ° С), що необхідно враховувати при виборі способу їх 

кріплення: передбачати можливість поздовжнього зсуву труби або при жорсткому 

кріпленні передбачати компенсатори у вигляді «качок» або спеціальних сальників. 

Вибір діаметра вініпластові труб проводиться в залежності від кількості і перетину 

затягує в них проводів і складності трас. 

При укладанні вініпластові труб паралельно гарячим трубопроводах повинно 

бути витримано відстань не менше 100 мм; при цьому вініпластові труби 

розташовують нижче гарячих трубопроводів. 

Пластмасові труби зручні в монтажі, легко обробляються, з'єднуються і гнуться. 

Електропроводки в пластмасових трубах застосовують в сухих, вологих, сирих, 

особливо сирих і запилених приміщеннях, в приміщеннях з хімічно активним 

середовищем, в зовнішніх установках, а також в агресивному ґрунті. 

Електропроводки в пластмасових трубах не застосовують в пожежонебезпечних і 

вибухонебезпечних приміщеннях. 

Електропроводки в поліетиленових і поліпропіленових трубах не прокладають в 

будівлях нижче 11 ступеня вогнестійкості, тобто в таких, у яких є горючі суміші, 

перекриття та перегородки. У будівлях вище II ступеня вогнестійкості ці труби 

застосовують тільки для прихованих електропроводок. Електропроводки в 

вініпластові трубах виконують в будівлях будь-якого ступеня вогнестійкості. При 

цьому у відкритих і прихованих електропроводках вініпластові труби прокладають 

безпосередньо по негорючих, вогнестійкими і горючих стінах, перекриттях і 

конструкції. По горючих стінах і конструкціях їх прокладають по прошарку з 

листового азбесту товщиною 3 мм або шару штукатурки товщиною 5 мм, що 

виступають по сторонах труби на 5 мм (мінімально допустимі розміри). 

Чи не застосовують електропроводки в поліетиленових і поліпропіленових трубах 

і відкриті електропроводки в вініпластові трубах в спеціальних будівлях і 
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приміщеннях, на сценах і в кінобудка видовищних підприємств і клубів, в дитячих 

яслах і садах, таборах відпочинку, лікарнях, на горищах, а також в тваринницьких 

приміщеннях господарств. 

Монтаж електропроводок в пластмасових трубах здійснюють у дві стадії. До 

першої стадії відносять заготівлю елементів проводки в майстернях і підготовчі 

роботи на монтажному об'єкті, що включають приймання від будівельників трубних 

трас з передбаченими у проекті проходами, заставними деталями, борознами 

(штрабами) для укладання труб, отворами і прорізами. У другій стадії виконують 

монтаж, який включає в себе збірку, укладання і кріплення трубної мережі, затяжку 

в трубопроводи електричних проводів і кабелів, установку електроустаткування, 

складання і випробування електричної схеми. 

 

Рис. 2-Г6. Пристрій для обробки 

пластмасових труб: 

а - для різання труб; б - для розігріву 

труб; в - для розігріву кінців труб; г -для 

згинання; д - для випрессовкі розтрубів 

  

Заготівля включає в себе розмітку, різання, правку труб, зняття фасок, нагрівання 

труб для згинання та випрессовки на їх кінцях розтрубів або виготовлення 

сполучних розтрубних муфт і втулок, згинання труб, обортовку відрізків труб для 

отримання втулок, з'єднання труб зварюванням, гарячої посадкою (для 

поліетиленових і поліпропіленових труб) і склеюванням (для вініпластові труб), 

з'єднання труб з коробками і ящиками, комплектування та маркування трубних 

заготовок. Заготівлю поліетиленових труб великого перерізу, а також 

поліпропіленових і вініпластові труб виконують в майстернях на спеціальних 

верстатах і пристосуваннях (рис. 2-16), а труб середньолегкого і середнього типу з 

умовним проходом до 25 мм - на місці монтажу, застосовуючи засоби малої 

механізації, так як при невеликих перетинах і тонких стінках труби легко 

обробляються і гнуться. Це особливо відноситься до труб, що поставляються в 

бухтах, які вимагають мінімального числа з'єднань. 

 

Рис. 2-17. Способи з'єднання пластмасових труб: 

а - компенсаційне з'єднання вініпластові труб без 

ущільнення; 6 - те ж, з ущільненням; в - оплавлення 

кінця поліетиленовою поліпропіленової труби і 

муфти на оправці для зварювання; г - зварені 

поліетиленові і пропіленові труби; д - 

обмежувальний хомут; е - з'єднання поліетиленових 

і поліпропіленових труб гарячої посадкою; ж - 

з'єднання з коробкою за допомогою розтруба 



3 
 

 

Пластмасові труби з'єднують між собою, з коробками і ящиками зварюванням, 

приклеюванням або за допомогою освіти розтрубів на кінцях труб, в залежності від 

матеріалу труб і коробок або ящиків (рис. 2-17). Застосовують також монтаж 

пластмасових труб нормалізованими елементами (мірні відрізки труб, коліна з 

нормалізованими кутами вигину, коробки), заготовленими в заводських умовах. 


