
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:  Типи і конструкції опор

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу повітряних ліеій та їх елементів 
заземлення нейтраліелектроапаратів. 
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.

Для спорудження ліній  електропередавання напругою до 1 кВ можуть застосовуватися
залізобетонні, дерев'яні, дерев'яні із залізобетонними приставками і металеві опори.
3.1 Типи опор

Для спорудження ліній слід застосовувати такі типи опор:

1. проміжні опори, які встановлюються на прямих ділянках траси; ці опори в нормальному
режимі роботи не сприймають зусиль, спрямованих уздовж лінії;

2. анкерні опори, які встановлюються для обмеження анкерного прогону, а також у місцях
зміни кількості, марок і перерізу проводів. Ці опори повинні сприймати в нормальному
режимі роботи зусилля від різниці натягу проводів, спрямованого вздовж лінії;

3. кутові  опори, які  встановлюються  в  місцях  зміни  напрямку  траси  лінії.  Ці  опори  в
нормальному  режимі  роботи  повинні  сприймати  сумарне  навантаження  від  натягу
проводів суміжних прогонів. Кутові опори можуть бути проміжного та анкерного типів;



4. кінцеві опори, які встановлюються на початку і в кінці лінії, а також у місцях кабельних
вставок. Ці опори є опорами анкерного типу і повинні сприймати в нормальному режимі
роботи односторонній натяг усіх проводів;

5. відгалужувальні опори, на яких здійснюються відгалуження від лінії;

6. перехресні опори, на яких здійснюється перетин ліній двох напрямків.

Відгалужувальні і перехресні опори можуть бути всіх зазначених вище типів.

Конструкція опор повинна забезпечувати можливість установлення:

 ліхтарів вуличного освітлення всіх типів;

 кінцевих кабельних муфт;

 секціонувальних і комутаційних апаратів;

 шаф і щитків для приєднання електроприймачів.

Крім того, усі типи опор за конструкцією повинні допускати можливість здійснення одно- і
трифазних відгалужень до вводів у будівлі (споруди) довжиною до 25 м.

Опори незалежно від їх типу можуть бути вільностоячими, з підкосами або відтяжками.

Відтяжки опор повинні прикріплюватися до анкерів,  установлених у землі,  або до кам'яних,
цегельних, залізобетонних і металевих елементів будівель і споруд. Вони можуть бути одно-
або  багатодротовими.  Переріз  відтяжок  визначається  розрахунком.  Переріз  однодротових

сталевих відтяжок повинен бути не менше ніж 25 мм2.

Опори повинні розраховуватися за методом граничних станів відповідно до чинних державних
стандартів і норм для умов нормального режиму роботи лінії і  кліматичних умов відповідно
до 2.4.10.

Проміжні  опори розраховуються  на  одночасну  дію  поперечного  вітрового  навантаження  на
проводи і  конструкцію опори без ожеледі  або покриті  ожеледдю. Допускається  враховувати
відхилення опори під дією навантаження.

Кутові опори (проміжні та анкерні) розраховуються на результуюче навантаження від натягу
проводів і вітрового навантаження на проводи і конструкцію опори.

Анкерні  опори розраховуються  на  різницю  натягу  проводів  суміжних  прогонів  і  поперечне
навантаження від  тиску вітру за  ожеледі  і  без  ожеледі  на  проводи і  конструкцію опори.  За
мінімальне  значення  різниці  натягу  необхідно  приймати  50%  найбільшого  значення
одностороннього натягу всіх проводів.

Кінцеві опори розраховуються на односторонній натяг усіх проводів.

Відгалужувальні опори розраховуються на результуюче навантаження від натягу всіх проводів.

У випадку встановлення опор на затоплюваних ділянках траси, де можливі розмиви ґрунту або
льодохід,  опори повинні  бути укріплені  (підсипка  землі,  замощення,  улаштування  банкеток,
установлення льодорізів).

3.2 Конструкції пор



+

Рисунок 1 - Схема траси повітряної ліній і типи встановлених опор
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а) проміжна опора типу П-0,4; б) анкерна опора типу А-0,4

Рисунок 2 – Залізобетонні опори ПЛ 0,38 кВ

а) проміжна опора типу П-10; б) анкерна опора типу А-10

Рисунок 3 – Залізобетонні опори ПЛ 10 кВ



а) кінцева типу КА-10; б) кутова для кута 90 типу УАА-10.

Рисунок4 – Залізобетонні опори ПЛ 10 кВ:

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

1. Які бувають опори?

2. За якими критеріями вони поділяються?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


