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    Тема уроку: Прокладка кабельних ліній у блоках 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про прокладка кабельних ліній у 

блоках 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Кабельним блоком називають споруджуваний у землі пристрій, 

призначений для захисту прокладуваних у ньому кабелів від механічних 

пошкоджень. 

Блок, як правило, складається з кількох труб (азбестоцементних, 

керамічних тощо) або залізобетонних елементів (панелей) і колодязів, які 

належать до них. 

У разі прокладання кабельної лінії в блоках вони повинні бути доставлені 

до місця робіт і розкладені вздовж траси кабелю. 

Кожний кабельний блок повинен мати до 10 % резервних каналів, але не 

менше одного каналу. Глибина закладання в землі кабельних блоків повинна 

визначатися залежно від місцевих умов, однак не повинна бути меншою за 

відстані, допустимі при прокладанні кабелів у траншеях. У місцях зміни 

напрямку траси або розгалуження кабельних ліній, прокладених у блоках, і в 

місцях переходу кабелів з блоків у землю треба споруджувати кабельні 

колодязі, які забезпечують зручне протягування кабелів, прокладуваних 

заново, а також дають можливість легко і швидко замінювати їх у процесі 

експлуатації. 

Підготовка до монтажу кабельної лінії 

Для стікання вологи блоки вкладають з нахилом у бік колодязів не менше 

ніж на 100 мм на кожні 100 м. Кабельні колодязі споруджують на 

прямолінійних ділянках траси на відстані один від одного, яка визначається 

рельєфом місцевості, будівельною довжиною прокладуваних кабелів, а також 

гранично допустимим тяжінням кабелю при його затягуванні в канал блока . 

Колодязі будують з таким розрахунком, щоб забезпечити нормальне 

прокладання кабелів і монтаж кабельних муфт. На дні колодязя обладнують 

водозбірник, який являє собою закрите металевими ґратами заглиблення, 

призначене для збирання ґрунтових або зливових вод, що просочуються до 

колодязя. 

Перевірка та очищення колодязя 

Перед прокладанням кабелів оглядають колодязі і прочищають труби, 

прокладені між ними. Очищення труб здійснюють за допомогою послідовно 

з'єднаних тросом на відстані 600--700 мм один від одного контрольного 

(калібрувального) циліндра і дротяного йоржа. 



Блоки ББ складають з двоканальних або триканальних залізобетонних 

панелей типів ПК-2 і ПК-3 завдовжки 5995 мм або типів ПК,-2а і ПК-За 

завдовжки 2995 мм. 

Канали панелей потрібно обробляти так, щоб виключалася небезпека 

пошкодження кабелів під час затягування їх у блоки. Внутрішня поверхня 

каналів має бути вкрита бітумом марки BH-IV, розбавленим гасом у 

співвідношенні 2 : 1. 

У випадку очищення сильно забруднених трубних каналів послідовно з 

циліндром з'єднують не один, а два чи три йоржі Ш 105, 125 або 154 мм при 

внутрішньому діаметрі каналу відповідно 100, 119 або 141 мм. 

Вільний кінець контрольного циліндра приєднують до тягового троса 

лебідки, а потім, обертаючи барабан лебідки, протаскують циліндр і йорж 

через труби. У такий спосіб не лише очищають труби, а й одночасно 

калібрують живий переріз їх, руйнуючій контрольним циліндром тверді 

виступи, які утворилися в місцях з'єднання труб внаслідок проникнення в 

зазор стику рідкої бетонної маси. Контрольні циліндри мають діаметр 

найбільш ущільненої (калібруючої) частини 85, 105 і 125 мм для каналів 

діаметром відповідно 100, 119 і 141 мм. 

Трос від лебідки можна затягнути в трубу кількома способами, проте 

найпростіше це зробити за допомогою двох дротин з гачками на кінцях. 

Дротини проштовхують з двох кінців труби одночасно і при зіткненні в трубі 

зчеплюють, а потім дротини витягують з одного боку труби настільки, щоб 

назовні вийшло місце зчеплення дротин. Далі до одного кінця дроту, що 

залишився в трубі, прив'язують трос тягової лебідки, а до другого -

контрольний циліндр і один або кілька йоржів. До останнього йоржа 

прикріплюють сталевий трос діаметром не менше 12 мм, призначений для 

протягування кабелю. 

Для затягування кабелю в блоки його кріплять до троса чулкою, яку 

накладають на оболонку кабелю, або за допомогою затискача. Барабан з 

кабелем встановлюють біля колодязя. Перш ніж приступити до протягування 

кабелю, на трубі блока встановлюють сталеву рознімну воронку з розтрубом, 

а на край горловини колодязя -жолоб, виготовлений з куска труби або 

листової сталі. Воронка призначена для захисту кабелю і торцевої частини 

труби від пошкоджень під час затягування кабелю в блок; застосування 

жолоба запобігає небезпечному перегину кабелю в момент його затягування 

в блок. 

Питання  для самоконтролю 

На відміну від алюмінію мідь має кращу провідність 

Ні                   Так 

Окисна плівка на міді легко видаляється і незначно впливає на якість 

електричного зєднання. 

Так                  Ні 

 



Урок № : 58 

Тема уроку: Прокладка кабельних лінійна опорних конструкціях та у лотках 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про прокладка кабельних лінійна 

опорних конструкціях та у лотках 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

Прокладка кабелей на опорных конструкциях и в лотках. Кабели 

прокладывают в цепях производственных предприятий, по станам зданий, в 

туннелях, на кабельных опорах и на специальных перфорированных и 

сварных лотках. Опорные кабельные конструкции изготавливают из 

листовой стали толщиной 2,5 мм в виде стоек с полками, стоек с со скобой, 

настенных полок и т.д. В стойках и плитах имеются вырезы окна, а на 

хвостовиках полок и подвесных скоб фигурные вырезы, которыми полки и 

скобы крепятся к стойкам и плитам. 

На полках сделаны овальные вырезы, служащие для крепления кабелей в 

местах изменения трассы кабельной линии, например, на поворотах или 

переходах с одной горизонтальной отметки на другую. Стойки и на стенные 

плиты крепят к бетонным или кирпичным строительным сооружениям 

хомутами или непосредственно пристреливают их дюбельными 

строительно-монтажным пистолетом ПЦ. Для прокладки проводов и 

небронированных кабелей в сухих помещениях опорными конструкциями 

служат лотки. 

По кирпичным и бетонным стенам производственных цехов, машинных 

залов и аналогичных им помещений лотки прокладывают на высоте не 

менее 2м. Различные способы установки лотков и прокладки на них кабелей 

показаны на рисунке. Лотки заземляют не менее чем в других наиболее 

удаленных друг от друга местах. Независимо от этого каждое лотковое 

ответвление заземляется в конце дополнительно. 

Соединяют лотки между собой так, чтобы они образовали электрически 

непрерывную цепь. В одном лотке без устройства разделительных 

перегородок, но с просветом в 20 мм могут быть проложены все силовые 

цепи одного агрегата, а также силовые цепи одного агрегата нескольких 

машин, панелей, щитков и т.д. связанных технологическим процессом. 

Совместная прокладка в лотках кабелей силовых, осветительных и 

контрольных цепей с проводами и кабелями других цепей сигнализации, 

дистанционного управлениядопускаются только при условии отделения 

каждой из этих цепей стальными разделителями или разделительными 

обоймами. 

Силовые кабели U 6 и 10 кВ можно располагать в лотках только в один 

ряд и с просветами между кабелями 35 мм. Кабели соединяют в муфтах, 

устанавливаемых на специальных лотках для соединительных муфт. Кабели 

должны быть прочно закреплены на прямых участках линии через каждый 



0,5 м - при вертикальном расположении лотков и через каждые 3 м - при 

горизонтальном расположении лотков, а также на углах и в местах 

соединений. 

Повреждения и ремонт кабельных линий Повреждения кабеля могут быть 

вызваны в процессе эксплуатации, к которым относятся осушение изоляции 

из-за перемещения или стекания приточного состава высыхание изоляции 

кабелей работающих в тяжелых режимах, частично связано с разложением 

пропиточного состава. Выход из строя кабельных линий происходит также 

из-за механических повреждений кабелей при прокладке и перекладке их в 

процессе эксплуатации, коррозия металлической оболочки, которая 

возникает главным образом на старых кабелях. 

При эксплуатации возможны повреждения алюминиевой оболочки кабеля 

из-за разрыва шланга в процессе монтажа. Повреждения концевых и 

соединительных муфт происходит главным образом из-за несоблюдения 

технологии их монтажа, применения неконденционных комплектирующих 

материалов и материалов с просроченным сроком годности, а также муфт, 

не соответствующих сечению и U кабеля. 

Свинцовые соединительные муфты повреждаются из- за нехорошей 

пайки свинцового корпуса к оболочке кабеля, образование пустот при 

восстановлении изоляции роликами и рулонами, не доливки кабельного 

состава, отсутствие контроля за температурой заливочных и пропарочных 

составов, кристаллизации пропиточного состава в процессе эксплуатации. 

Повреждение эпоксидных соединительных муфт связаны с наличием пор и 

свищей, отсутствием герметизации. 

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 


