
Дата :09.10.2020  

Група № : 33  

Урок № : 17 

Тема уроку: Кабельні лінії електропередачі 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про кабельні лінії електропередачі 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Кабельною лінією називається лінія для передавання електроенергії  

одним або кількома паралельно прокладеними кабелями зі з'єднувальними, 

 стопорними і кінцевими муфтами та кріпильними деталями. 

Кабельні лінії порівняно з повітряними мають низку переваг, до яких  

Частково належать триваліший термін роботи, відсутність опор, велика 

 надійність в експлуатації. Вони не загромаджують вулиць, проїздів, 

 виробничих територій, але вартість їх значно більша від вартості 

 повітряних ліній. Кабельні лінії використовують для каналізації  

електроенергії напругою до 35 кВ. 

Прокладання кабельної лінії виконують згідно з Правилами будови  

електроустаткування (ПБЕ), а також інструкціями та проектами. Траси  

кабельних ліній обирають з найменшими витратами кабелів із  

забезпеченням їх збереження від механічних пошкоджень, корозії та  

вібрації, при цьому уникають перетину кабелів один з одним, кабелями 

 іншого призначення, трубопроводами. 

 

Основні елементи кабельних ліній.                                                                                                

 

Будь-який кабель, а зараз їх багато різновидів 

залежно від призначення та робочої напруги, 

складається зі струмопровідної жили, ізоляції й 

захисних оболонок. Струмопровідні жили виго-

товлені з міді або алюмінію і можуть бути одно- і 
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багатожильними. За числом жил кабелі можуть 

бути одно-, дво-, три- і чотирижильними. 

Ізоляцію кабелів до 1000 В виконують гумовою, а 

понад 1000 В — із багатошарового просоченого 

паперу і різних пластиків (поліетилену, 

полівінілхлориду й ін.). 

Захисні оболонки перешкоджають проникненню 

вологи, газів і кислот, їх виготовляють 

алюмінієвими та хлорвініловими. Для механічної 

міцності цих оболонок зверху накладається 

стальна або дротяна броня. 

Трижильні кабелі виготовляють на напругу 1, 3, 6, 

10, 35 кВ, а чотирижильні — на 1 кВ. В 

чотирижильному кабелі четверта жила має площу 

поперечного перерізу вдвічі меншу від перерізу 

кожної з основних жил. 

Силові кабелі випускають перерізом від 2,5 до 300 

мм2, жили кабелів можуть бути круглими або 

сектороподібними. Для сигналізації, керування і 

зв'язку використовують багатожильні кабелі, в 

яких кількість жил сягає від десятка до сотень. 

Кабелі укладають на кабельних спорудах. 

 

Для з’єднання, відгалуження та окінцювання кабелів використовують 

кабельні муфти. 

 

Будова кабельних ліній електропередачі.                                                                                        

Кабельними називають споруди, призначені для розміщення в них кабелів і 

кабельних муфт. До цих споруд належать кабельні тунелі, канали, шахти, 

поверхи, блоки, подвійні підлоги, кабельні камери, естакади, галереї. 

 

Кабельний тунель — це закрита споруда з 

розташованими в ній опорними конструкціями для 

розміщення на них кабелів і кабельних муфт з 

вільним проходом по всій довжині, який дає змогу 

здійснювати прокладання кабелів, ремонт та огляд 

кабельних ліній. 
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Кабельним каналом називається закрита і 

заглиблена в ґрунт, підлогу, перекриття непрохідна 

споруда, призначена для розміщення в ній кабелів, 

прокладання, огляд і ремонт яких можна 

здійснювати тільки при знятому перекритті. 

 

Кабельний поверх — це частина будівлі, обмежена 

підлогою та перекриттям або перекриттям з 

відстанню між підлогою й віїсту пними частинами 

перекриття не менше як на 1,8 м. 

 

Кабельною шахтою називається вертикальна 

кабельна споруда, висота якої в кілька разів більша 

від розміру її сторони. 

 

Кабельний блок — це кабельна споруда з трубами 

(каналами) для прокладання в них кабелів з 

належними їм колодязями. 

 

Кабельна камера — це підземна кабельна споруда, 

що закривається глухою знімною бетонною 

плитою й призначена для укладання кабельних 

муфт або для протягування кабелів у блоки. Каме-

ра, що має люк для входу в неї, називається 

кабельним колодязем. 
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Кабельною естакадою називається надземна 

відкрита горизонтальна чи нахилена протяжна 

кабельна споруда. 

 

Кабельна галерея — це наземна закрита цілком 

або частково горизонтальна чи нахилена протяжна 

прохідна кабельна споруда. 

Кабелі прокладають в каналах, в трубах, на лотках, на тросах, в землі. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

      

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 18 

Тема уроку: Споживачі електроенергії (освітлювальні та силові 

електроустановки). 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про споживачі електроенергії 

(освітлювальні та силові електроустановки). 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Приймачем електричної енергії (електроприймачем) називається апарат, 

агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший 

вид енергії. 

Споживачем електричної енергії називається електроприймач або група 

електроприймачів, об'єднаних технологічним процесом і що розміщуються на 
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певній території.  При цьому споживачами електроенергії є всі галузі 

народного господарства (промисловість, транспорт, сільське господарство і 

ін.), а також культурно-побутові будівлі, лікарні, наукові установи і учбові 

заклади. 
 

Види споживачів електроенергії та їх призначення. 

Приймачі електроенергії різноманітні. До них відносять: електричні 

двигуни, що слугують приводом різного верстатного устаткування і 

електричного транспорту; електротехнологічне устаткування (зварювальні 

машини і апарати, електричні печі, електролізери, верстати для 

електроіскрової обробки металів і ін.); електропобутові прилади (електричні 

плити, пилососи, пральні машини, радіоприймачі, телевізори і ін.); 

електромедичні прилади та апарати (рентгенівські апарати, апарати для 

електротерапії і електродіагностики і ін.); прилади і установки для наукових 

установ (електронні мікроскопи і осцилографи, радіотелескопи, 

синхрофазотрони) і, накінець, багато різноманітних електричних джерел 

світла. Електроустановки, які забезпечують освітлення і, в яких приймачами 

електроенергії є електричні джерела світла, називаються освітлювальними. 

Електроустановки, які працюють з рештою перерахованих вище приймачів 

електроенергії, називаються силовими.  
 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


