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    Тема уроку: Прокладка кабельної лінії в траншеї 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про прокладка кабельної лінії в 

траншеї 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

До обсягу робіт з прокладання кабелів у траншеях входять підготовчі 

роботи, обладнання траншей, доставка барабанів з кабелем до місця роботи, 

розгортання кабелю та вкладання його у траншеї, захист кабелю від 

механічних пошкоджень і засипання траншеї. 

Під час підготовчих робіт на трасу доставляють необхідну кількість цегли, 

піску або дрібно просіяного грунту, а також сталеві або азбестоцементні труби 

з внутрішнім діаметром не менше 100 мм для обладнання переходів кабельної 

лінії під залізницею, проїзними дорогами та різноманітними перешкодами, які 

знаходяться на трасі кабельної лінії. 

У разі перетинання кабельною трасою пішохідних доріжок у відповідних 

місцях потрібно встановити перехідні містки з бар'єрами, які завчасно 

доставляються на трасу. 

Приступати до риття траншеї можна після того, як буде перевірено за 

планом або за допомогою пробних шурфів (якщо немає плану) відсутність на 

трасі чи в небезпечній близькості від неї підземних споруд, трубних 

комунікацій або інших кабелів. Для цього перевіряють за планом 

розташування підземних споруд, а якщо плану немає, роблять пробні шурфи 

завширшки 350 мм впоперек наміченої траси; рити шурфи треба з великою 

обережністю, щоб не пошкодити кабелі, труби або інші споруди, які можуть 

виявитися в землі. 

Перед прокладанням силового кабелю траншея повинна бути оглянута для 

виявлення місць на трасі, що містять речовини руйнівної дії (солончаки, вапно, 

воду тощо), здатні руйнувати металеві покриття, оболонки кабелів. При 

неможливості обходу цих місць кабель необхідно прокласти в чистому 

нейтральному грунті в безнапорних азбестоцементних трубах, які покриті 

ззовні й усередині бітумною сполукою На дні траншеї роблять підсипку 

м'якою землею або піском завтовшки не менш як 100 мм 

Силові кабелі слід укладати із зацасом за довжиною на 12 % («змійкою»), 

Укладати кабель із запасом у вигляді кілець (витків) не допускається через 

можливість перевищення допустимої температури його в місцях дотику 

Засипання кабелю виконують грунтом не менш як 100 мм завтовшки. 

Силові кабелі напругою понад 1000 В захищають залізобетонними ллитами 

(завтовшди не менш як 50 мм) або червоною цеглою. Силікатна та порожниста 

цегла для цієї мети не застосовується. 



Для запобігання проникненню води з траншеї в будівлю (споруду) в місці 

встановлення труби накладають ізоляцію 6, а після прокладання кабелю 

вхідний отвір труби ущільнюють джутовим плетеним шнуром 3, який 

обмазують водонепроникною глиною. 

Траншеї значної довжини риють спеціальними роторними 

траншеєкопачами, а частіше звичайними землерийними машинами, або 

екскаваторами. Траншеї невеликої довжини і ті, що проходять під тротуарами 

з асфальтобетонним покриттям, а також траншеї, які прокладають на 

стиснених ділянках, де застосувати механізми неможливо, риють вручну, 

користуючись ломом і лопатою. 

Глибина траншеї повинна бути не менше 700 мм, а -ширина такою, щоб 

відстань між кількома паралельно прокладеними в лій кабелями напругою до 

10 кВ становила не менше 100 мм, Від стінки траншеї до найближчого 

крайнього кабелю не менше 56 мм. 

Питання  для самоконтролю 

1. Які причини встановлення повітряних ліній електропередачі ви знаєте? 

2. Які лінії електропередач називають повітряними? 

3. Які за умовами проходження бувають кабельні електростанції? 

 

Урок № : 56 

Тема уроку: Кінцеві закладення кабелів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про кінцеві закладення кабелів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

    Кінцеві закладення кабелів призначені для ідеальної ізоляції силових 

проводів на кордоні з’єднання з електроустановкою. Виконання даної роботи 

є обов’язковою для працездатності і взаємодії всіх вузлів електроустановок. 

Кінцева закладання кабелів в сталевих воронках 
Даний вид закладення застосовується при номінальній напрузі до 10 кВ. В 

якості маркування використовується скорочення КВБ. Може застосовуватися 

в будь-якому приміщенні, як з опаленням, так і без нього, але за умови 

відсутності вологості. Подібна закладання кабелів має три виконання: 

 КВБм – це виконання характеризується невеликою овальної лійкою, 

без кришки і в ньому не застосовується порцелянові втулки; 

 КВБк – має круглу воронку і на вихідному отворі, жили кабелю 

розташовуються на однаковій відстані один від одного під кутом 1200 (у 

вигляді рівностороннього трикутника); 

 Квпв – має овальну вопронку, і на виході всі жили кабелю знаходяться 

в одному ряду. 



Порцелянові втулки не застосовуються лише в тому разі, якщо номінальна 

напруга становить не більш як 1 кВ. У випадках подачі напруги 3, 6, 10 кВ, 

ця комплектуюча деталь необхідна. 

Цей вид закладення популярний серед фахівців тим, що для її виконання 

не потрібно придбання додаткових матеріалів та коштів, адже все, що 

необхідно для роботи є в домашньому господарстві. Для роботи до 1кВ 

застосовується виконання КВБм (з малогабаритної лійкою), яке не вимагає 

наявності фарфорових втулок. 

Опишемо детально, що потрібно робити на кожному етапі: 

 Провести очищення від бруду ділянка кабелю для сталевий воронки і 

надіти її на кабель. 

 Оголені жили обробити сумішшю МП 1, доведеної до температури 

1300С. 

 Розпущене стрічки ретельно ізолювати один від одного ізоляційною 

стрічкою, після чого це місце перетягнути воронку. 

 Закріпити заземлення до броні і оболонки кабелю, обмотавши дротом, 

потім провести пайку. 

 На місці, де передбачається розміщення самого вузького ділянки 

воронки, необхідно намотати смоляную стрічку в конусоподібному вигляді 

для більш надійної фіксації. 

 При намотуванні смоляний стрічки, після 3-4х витків, протягнути 

кабель заземлення. 

 Розвести жили на рівномірний відстань і залити воронку спеціальною 

сумішшю. 

Кінцева закладання кабелів в гумові рукавички 
Цей тип закладення розрахований на помірні зовнішні умови і маркується 

абревіатурою КВР. Відстань між вузлами для з’єднання має становити не 

більше 10-ти метрів. Максимально допустима напруга становить 1 кВ. 

Гумові рукавички виготовляються з гуми ПЛ-118-11. 

 
Конструкція закладення КВР (а) і вид гумових рукавичок для 

трьохжильних і четырехжильных кабелів:1 — наконечник, 2, 11 — 

підмотування з полівінілхлоридною стрічки, 3 — гумова трубка з найрита, 

4— жила кабелю, 5— рукавичка, 6 — хомут, 7— провід заземлення, 8 — 

броня, 9 — оболонка кабелю, 10— ущільнення маслостойкой гумовою 

стрічкою, 12 — поясна ізоляція, 13 — бандаж, 14 — палець рукавички, 15 — 



тіло рукавички, 16 — відросток для четвертої жили кабелю 

чотирьохжильного 

Порядок виготовлення кінцевого закладення в гумові рукавички: 

 Оброблені жили кабелю ретельно, окремо, обмотуються ізолентою для 

фіксації паперової ізоляції і спрощеного втягування їх у пальці рукавички. 

 Кілька разів плоскогубцями обволікається кабель основою рукавички 

на відстані 2,5-3 см, в залежності від виду рукавички. 

 На кабелі, відразу за кордоном рукавички робиться 2 надрізу, 

знімається ізоляція, а далі накладається бандаж з ниток. 

 Основі рукавички надається шорсткість за допомогою напилка, а місце 

приклеювання рукавички знежирюється. 

 Наноситься клей на місце розміщення рукавички та проводиться її 

натягування на це місце. 

 Закріплюється основа рукавички за допомогою спеціального хомута. 

Кінцева закладання кабелів епоксидним компаундом 
Розглянутий вид закладення досить простий у виготовленні, а також 

володіє відмінними технічними характеристиками. Маркується комбінацією 

літер КВЕ. Її можна застосовувати для кабелів, по яких протікає струм, не 

більше, ніж 10 кВ, в різних будівлях і навіть на відкритому просторі. 

Виробляється дана закладення шляхом тимчасового надягання на кабель 

порожнистої конічної форми, яку потрібно залити епоксидним компаундом. 

Дана закладення може бути виготовлена в чотирьох виконаннях: 

 КВЭн – жили захищаються трубками з найритовой гуми і 

застосовується в приміщеннях зі зниженою вологістю. 

 Квед – на жили наносяться шари з поліетилену і полівінілхлориду. Це 

виконання може використовуватися в будь-яких умовах, включаючи 

відкритий простір з високою вологістю. 

 КВЭп – висновок з корпусу проводів з ізоляційним покриттям, які 

припаяні до многопроволочным жилах. Застосовується в будь-яких умовах, 

але при напрузі до 1 кВ. 

 КВЭз – на жили кабелю з однорідної дроту розміщені найритовые 

трубки. Максимальна напруга до 1 кВ і може використовуватися в умовах 

високої вологості на відкритому просторі. 

Питання  для самоконтролю 

1. Від чого залежать розміри оброблення проводів? 

2. Яка основна вимога при обробленні проводів? 

3. Які інструменти використовуються при обробленні? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


