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    Тема уроку: Опори повітряних ліній 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про опори повітряних ліній 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Опора є основним елементом повітряної лінії електропередач. Її призначення 

підтримувати проводи на певній висоті від землі, а також ізолятори та арматуру 

для кріплення. 

Класифікація 

За призначенням 

Опори за призначенням поділяють на анкерні, проміжні, перехідні й 

кінцеві. 

-Анкерні опори забезпечують постійний натяг проводів ЛЕП. Поділяються 

на кінцеві, що встановлюють на початку та в кінці повітряної лінії та анкерно-

кутові, що встановлюють у місцях повороту траси повітряної лінії. 

-Проміжні опори забезпечують підтримання проводів між двома анкерними 

опорами. 

-Перехідні опори використовуються для переходу траси ЛЕП через широкі 

річки, озера та інші перешкоди. 

Будова 

Будова повітряних ліній електропередачі може мати різні форми залежно від 

типу лінії. Високовольтні лінії електропередач зазвичай виконуються 

наступними: 

-Ґратчасті стальні опори-Циліндричні стальні опори-Бетонні опори 

-Опори із пластику підвищеної міцності (їхнє застосування обмежене через 

високу вартість) 

-Опори з дерева (застосовують у невеликих населених пунктах і сільській 

місцевості) 

Відстань між опорами визначається розрахунком на механічну міцність залежно 

від перерізу, марки проводу, типу опор, швидкості вітру й наявності ожеледі. За 

способом встановлення опори поділяються на ті, які встановлюються 

безпосередньо в ґрунт та опори, які встановлюються на фундаменти (вибір 

відбувається за необхідним навантаженням, що має нести опора). 

За напругою 

В залежності від напруги опори відрізняються розмірами і вагою. Чим більша 

напруга, тим вище опори, довше її траверси і більше її вага. Збільшення розмірів 

опори викликано необхідністю отримання необхідних відстаней від проводу до 

тіла опори і до землі, що відповідають ПУЕ для різних класів напруг. 

За кількістю кіл: Одноколові    Двоколові   Багатоколові 
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Ситуація в Україні 

 Для ЛЕП 0,4 кВ використовуються невеличкі залізо-бетонні опори, інколи — 

дерев'яні. 

 Для ЛЕП 6 кВ та 10 кВ використовуються трішки вищі залізо-бетонні опори 

(рідко використовуються дерев'яні, ще рідше — металеві). 

 Для ЛЕП 35 кВ використовуються в два рази вищі залізо-бетонні (проміжні) та 

металеві опори (анкерні, проміжні) опори. Анкерно-кутовими зазвичай можуть 

бути металеві, значно рідше — бетонні опори на тросах, які тримають опору. 

 Для ЛЕП 110 та 150 кВ використовуються ще вищі опори, з грозозахисним 

тросом. Як правило, проміжні — залізо-бетонні, анкері — металеві. 

 Для ЛЕП 220 та 330 кВ використовують великі П-подібні залізобетонні 

(проміжні), та металеві (анкерні, проміжні) опори. На ЛЕП 330 кВ кожна фаза 

має по два проводи, так зване «розщеплення». Розщеплення застосовують щоб 

зменшити втрати електроенергії. Інколи, кутовими опорами для ЛЕП 220 кВ та 

330 кВ може бути трьохстійкова бетонна опора (складається з трьох бетонних 

опор). 

 Для ЛЕП 400 кВ, 500 кВ використовуються П-подібні металеві (проміжні) 

опори, а на поворотах П-подібні опори з п'ятьма «ніжками». Кожна фаза ЛЕП 

400 кВ має по два проводи на кожну фазу, ЛЕП 500 кВ — по три на кожну фазу. 

 Для ЛЕП 750 кВ використовуються П-подібні та V-подібні металеві (проміжні) 

опори. На поворотах — величезні трьохстійкові анкерно-кутові металеві опори. 

Кожна фаза має по чотири (інколи по п'ять) проводів на кожну фазу. 

 Для ЛЕП 1150 кВ використовуються V-подібні металеві опори, а на поворотах 

металеві трьохстійкові опори. ЛЕП 1150 кВ має по вісім проводів на кожній фазі. 
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Опори конструкції, виконані з дерева, залізобетону, металу або композитних 

матеріалів для забезпечення необхідного відстань проводів і грозозахисних 

тросів від земної поверхні. Самий бюджетний варіант - дерев'яні стійки, 

використовуються дуже широко в минулому столітті при будівництві 

високовольтних ліній, - поступово виводяться з експлуатації, а нові майже не 

встановлюються. До основних елементів опор повітряних ліній 

електропередачі належать: 

  фундаментні підстави,   стійки,   підкоси,   розтяжки. 

Конструкції поділяють на анкерні і проміжні. Перші встановлюють на 

початку і в кінці лінії, при зміні напрямку траси. Особливий клас анкерних 

опор - перехідні, використовувані на перетинах ПЛЕП з водними артеріями, 

шляхопроводами та подібними об'єктами. Це самі масивні і 

високонавантажених конструкції. У складних випадках їх висота може 

досягати 300 метрів! Міцність і габарити конструкції проміжних опор, які 

використовуються тільки для прямих ділянок трас, не настільки значні. В 

залежності від призначення, їх поділяють на транспозиционные (службовці 

для зміни місця розташування фазних проводів), перехресні, 

відгалужувальні, знижені і підвищені. 

 
 

Питання  для самоконтролю 

1. Які лінії електропередач називають повітряними? 

2. Назвіть основні елементи з яких складається повітряна лінія. 

3. Які вимоги до арматури потрібно ставити 

 

Урок № : 62 

Тема уроку: Ізолятори, проводи та троси 
Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про ізолятори, проводи та троси 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

ізолятор - елемент конструкції електроустановки службовець, для 

кріплення струмоведучих частин і ізоляції їх від землі і інших частин 

електроустановки, що знаходяться під іншим потенціалом. Тому ізолятори 
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повинні мати достатню електричної і механічної міцністю, бути теплостійкими і 

не боятися вогкості. За призначенням розрізняють ізолятори наступних видів: 

опорні, прохідні і підвісні. По використовуваному матеріалу ізолятори бувають: 

порцелянові, скляні, полімерні. 

Ізолятори повинні відповідати ряду вимог, що визначають їх електричні та 

механічні характеристики, відповідно до призначення, а також забрудненням 

повітря в районі установки. До електричних характеристик відносяться: 

номінальна напруга, пробивна напруга, розрядні і витримуються напруги 

промислової частоти в сухому стані і під дощем, імпульсні 50% -ві розрядні 

напруги обох полярностей. Основний механічною характеристикою є мінімальна 

руйнівне навантаження, Н, прикладена до голівці ізолятора в напрямку, 

перпендикулярному осі, а також жорсткість або ставлення сили, Яка додається 

до голівки ізолятора в напрямку, перпендикулярному осі, до відхилення головки 

від вертикалі, Н / мм. 

станційні ізолятори застосовують для кріплення та ізоляції шин в 

розподільних пристроях електричних станцій і підстанції. Вони в свою чергу 

поділяються на опорні і прохідні. 

апаратні ізолятори, Службовці для кріплення струмоведучих частин 

апаратів, можуть мати також форму опорних або прохідних. Останні 

застосовують для виведення струмоведучих частин з апаратів, забезпечених 

закритими кожухами, - з масляних вимикачів, силових трансформаторів і ін. У 

деяких апаратах ізолятори мають спеціальну форму стрижнів, тяг, важелів і т.п. 

лінійні ізолятори, Службовці для кріплення проводів повітряних ліній 

електропередачі та шин відкритих розподільних пристроїв, підрозділяються на 

штирові і підвісні. 

Залежно від роду установки розрізняють станційні ізолятори для внутрішніх і 

зовнішніх установок. Останні мають конструктивні форми, що забезпечують 

надійну роботу їх під дощем і в забрудненому пилом стані. В установках, 

схильних до посиленому забруднення або впливу шкідливих для ізоляції газів і 

випарів, іноді застосовують ізолятори спеціальних конструкції. Вітчизняні 

заводи виготовляють ізолятори на всі напруги до 750 кВ включно. 

опорні ізолятори призначені для ізоляції та кріплення шин або 

струмоведучих частин апаратів на заземлених металевих або бетонних 

конструкціях, а також для кріплення проводів повітряних ліній на порах. Їх 

можна розділити на стрижневі й штирові. 

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 


