
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку:Підвішування кабелів. Призначення гріючого кабеля. 

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу кабельних ліній. 
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: ідручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються 
попереднього уроку
ІІІ. Формування нових знань.

Підвіска кабелів

Цей варіант  передбачає  реалізацію  класичної  схеми  проведення  навісного
монтажу  ліній.  Даний  спосіб  відрізняється  легкістю  виконання,  економічною
доступністю й можливістю зручного виконання монтажних і ремонтних операцій.

Однак далеко не всі кабельні комунікації в принципі можуть бути проведені
таким методом: в першу чергу це стосується випадків, якщо потрібно провести
монтаж кабельної  лінії,  що доповнюється  товстими шарами ізоляції.  Не  варто



забувати,  що  навісна  проводка  експлуатується  у  відкритих  умовах  з  прямим
впливом ультрафіолетових променів, високих і низьких температур, опадів і т. д. 

Відповідно, деякі види кабелів вимагають забезпечення ефективної ізоляції,
яка обтяжує лінію, доставляючи проблеми в процесі монтажу. Не можна сказати,
що повітряна проводка значно виграє у підземного монтажу, але в ситуаціях, коли
облаштування тих же траншей неможливо, цей спосіб цілком гідний розгляду. 

Безпосередньо установка здійснюється на опорах і стовпах високовольтних
ліній.  В  процесі  монтажу  виконується  ізоляція  електричних  кабелів  згідно  з
маркою дроти. У виборі засоби захисту фахівці враховують такі характеристики,
як  динамічна  стійкість,  міцність,  морозостійкість,  здатність  протистояти  і  не
деформуватися  перед  короткочасними  навантаженнями  і  т.  д.  Далі,  в  ході
технічного  обслуговування  з  певними  інтервалами  ізоляційна  оболонка  може
замінюватися, як, втім, і сам кабель.

Для чого потрібен гріючий кабель?

У  складі  комплектів  комунікаційних  ліній  нерідко  зустрічаються
технологічні  дроти  і  матеріали,  які  не  є  основними  провідниками,  але  зате
виконують  відповідальні  допоміжні  завдання.  До  таких  належить  і  гріючий
кабель.  Його  функція  полягає  в  забезпеченні  оптимального  температурного
режиму,  в  якому  повинні  експлуатуватися  силові  комунікації.  Таким  чином
реалізується захист кабельних ліній від замерзання, при якому проводу втрачають
свої експлуатаційні властивості. 

На гріючий контур подається електричний заряд, який завдяки особливому
сплаву внутрішньої жили перетвориться в теплову енергію, зігріваючою ближні
дроти. Безпосередньо в кабельних проводках гріють жили зустрічаються рідко.
Зазвичай  виконує  функцію  збереження  тепла  основна  ізоляція.  Найчастіше
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обігрівальні лінії використовуються як доповнення в технологічному обладнанні.
По  цій  техніці  утеплюються  резервуари,  трубопроводи,  окремі  частини
трансформаторів  і  промислового  обладнання.  До  особливостей,  якими  володіє
гріючий  кабель  можна  віднести  захисну  оболонку,  виготовлену  з  полімерних
матеріалів. 

Також  в  залежності  від  марки  виробники  застосовують  різні  засоби
електричного захисту. Приміром, у цій якості може використовуватися суцільна
алюмінієва  або  мідна  дротяна  сітка.  Основна  ж  оболонка  виконується  з
полівінілхлориду,  що захищає жили від механічних пошкоджень.  Крім функції
забезпечення  обігріву,  аннодированные  провідники  також  можуть  служити
ефективним електрохімічним засобом запобігання від корозії. Такого роду захист
потрібно  металевої  фурнітури,  яка  застосовується  для  кріплення  і  обв'язки
комунікацій.

Висновок

Монтажним  операціями  в  роботі  з  кабелями  електропередач  передує
розробка  проекту.  Укладач  технічного  плану  прокладки  комунікацій  враховує
безліч факторів експлуатації, які дають йому підстави зробити вибір на користь
того  чи  іншого  способу  прокладки.  Наприклад,  повітряні  лінії  зв'язку
організовуються у випадках, коли немає можливості застосування більш надійних
наземних схем монтажу. 

Підземні ж методи проведення комунікацій себе виправдовують по багатьом
параметрам, але з-за відсутності можливості прямого доступу до лінії від них теж
часто  відмовляються.  Якщо ж мова  йде  про  організацію мережі,  прилеглої  до
промислових  підприємств,  то  з  більшою  ймовірністю  частина  контуру  можна
буде прокласти в технологічному тунелі або колекторному приміщенні. 
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Крім зовнішніх умов прокладки,  враховуються і  експлуатаційні вимоги до
самого кабелю. Тільки комплексний аналіз умов реалізації проектного завдання
може дати правильну відповідь на питання про вибір оптимальної схеми монтажу
кабельної лінії.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну

відповідь).
1. Якими способами підвішують кабелі?

2. У чому відміна у прокаладанні ?

3. Навіщо потрібен гріючий кабель? 

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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