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ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:  Улаштування повітряних ліній електропередач із самонесучими 
ізольованими проводами

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.

Улаштування повітряних ліній електропередач із самонесучими ізольованими
проводами

Повітряні лінії електропередавання слід розташовувати таким чином, щоб їх опори 
не загороджували входи в будівлі і в'їзди у двори, не утруднювали рух транспорту і 
пішоходів. У місцях, депонує небезпека наїзду транспорту (в'їзди у двори, біля з'їздів з 
доріг, у разі перетину доріг тощо) опори рекомендується. Захищати від наїзду 
(наприклад, відбійними тумбами).

Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог
пункту 2.4.55 та вимог глави 2.1.



Якщо  лінія  електропередавання  проходить  лісовими  масивами  або  зеленими
насадженнями, вирубка просік є не обов'язковою; у цьому разі  допускається вирубу-
вання окремих дерев, які створюють загрозу для проводів лінії.

Відстань  від  проводів  за  найбільшої  стріли  провисання  або  найбільшого  їх
відхилення до дерев і кущів для СІП не нормована, а для неізольованих проводів має
бути не меншою ніж 1 м з кожного боку ПЛ.

На кожній опорі лінії електропередавання на висоті не менше ніж 1,5 м від землі
повинні бути встановлені (нанесені) порядковий номер і рік встановлення опори. Крім
того,  на  першій  від  підстанції  опорі  і  на  опорах,  що  обмежують  перетин  з  іншими
лініями,  додатково  повинні  бути  нанесені  диспетчерський  номер  лінії  та  номер
підстанції, від якої ця лінія відходить. На опорах, які встановлюють на відстані менше 4
м від кабельних ліній зв'язку,  додатково повинні бути встановлені (нанесені) плакати
або застережні знаки, на яких зазначають відстань від опори до лінії зв'язку, ширину
охоронної зони і телефони власника лінії зв'язку та лінії електропередавання.

Кріплення СІП на магістральних ділянках ПЛІ і відгалуженнях від них необхідно
здійснювати із застосуванням такої лінійної арматури:

-  кріплення утримної  жили (утримних жил) на проміжних і  кутових проміжних
опорах за допомогою підтримувальних затискачів;

- анкерне (кінцеве) кріплення утримної жили (утримних жил) на опорах анкерного
типу, а також кінцеве кріплення утримної жили (утримних жил) відгалуження на
опорі  і  на  вводі  у  будівлю  (споруду)  —  за  допомогою  натяжних  (анкерних)
затискачів.

За  допомогою  відгалужувальних  затискачів,  які  проколюють  ізоляцію  СІП,
здійснюються:

відгалуження від ізольованих жил магістралі;

приєднання  заземлювальних  провідників  до  ізольованої  жили,  яка  виконує
функцію PEN (РЕ ) - провідника;

приєднання ліхтарів вуличного освітлення до ліхтарної жили та до ізольованого
PEN - провідника і з'єднання корпусів світильників з PEN - провідником;

приєднання  заземлювального  провідника  опори  до  ізольованого  PEN -
провідника.

У  разі  застосування  СІП  з  ізольованою  утримною  жилою  підтримувальні  та
натяжні  (анкерні)  затискачі  повинні  мати  вкладиші  або  корпуси  з  ізоляційного
матеріалу, які запобігають руйнуванню ізоляції проводів.

Відгалужувальні затискачі повинні забезпечувати надійний контакт відгалуження
(приєднання) без зняття ізоляції з ізольованих жил СІП.



Затискачі, за допомогою яких здійснюється відгалуження від ізольованих жил або
приєднання до них, повинні мати захисні ізолювальні кожухи.

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

відповідь).

1. Яка арматура має застосовуватись для кріплення СІП?

2. За якими правилами розташовують опори?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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