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ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:  Кліматичні умови

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.

Кліматичні умови для розрахунку ліній напругою до 1 кВ у нормальному режимі слід
приймати згідно з 2.5.30-2.5.63 як для ПЛ першого класу безвідмовності.

Кліматичні навантаження і впливи для розрахунку і вибору конструкцій ПЛ вище 1 кВ
приймаються на підставі карт територіального районування України.



Рисунок 5 – Карта районування території України 
за характеристичними значеннями ожеледі

Захисні  і  секціонувальні  пристрої,  які  встановлюються  на  опорах,  слід
розташовувати  на  висоті  не  нижче  3,0  м,  а  апарати  для  приєднання
електроприймачів — на висоті 1,6 м від поверхні землі.

Відстань між неізольованими проводами ПЛ на опорі  і  в  прогоні  за  умовою їх
зближення в прогоні за найбільшої стріли провисання до 1,2 м повинна бути не менше
0,6 м. За найбільшої стріли провисання понад 1,2 м цю відстань необхідно збільшувати
пропорційно відношенню найбільшої стріли провисання до стріли 1,2 м.

Відстань по вертикалі між проводами різних фаз на опорі в разі відгалуження від
ПЛ, а також у разі перетину різних ПЛ напругою до 1 кВ на спільній опорі повинна бути
не менше ніж 0,1 м. Відстань від проводів ПЛ до будь-яких елементів опор повинна
бути не менше ніж 0,05 м.

Сумісне підвішування на спільних опорах неізольованих проводів ПЛ напругою до
1 кВ та СІП допускається за дотримання таких вимог:

неізольовані проводи ПЛ повинні бути розташовані вище СІП;

відстань між проводами ПЛ і СІП на опорі і в прогоні за температури повітря
плюс 15°С без вітру повинна бути не менше ніж 0,5 м.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах різних кіл ПЛІ відстань між СІП
різних кіл на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,3 м.



У  разі  сумісного  підвішування  на  спільних  опорах  неізольованих  проводів  ПЛ
напругою до 10 кВ і проводів ПЛІ або ПЛ напругою до 1 кВ необхідно забезпечувати
виконання таких вимог:

—  лінію  до  1  кВ  необхідно  влаштовувати  за  розрахунковими  умовами  ПЛ
напругою до 10 кВ;

проводи ПЛ напругою до 10 кВ слід розташовувати вище проводів лінії до 1 кВ.
Відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній різної напруги на спільній
опорі, а також у прогоні за температури повітря плюс 15 °С без вітру повинна
становити  не  менше  ніж:  1  м  -  у  разі  підвішування  СІП  і  2,0  м  —  у  разі
підвішування неізольованих проводів ПЛ напругою до 1 кВ;

проводи  ПЛ напругою до  10  кВ,  які  прокладаються  на  штирових  ізоляторах,
повинні мати подвійне кріплення.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах проводів ПЛЗ напругою 10 кВ і
проводів  ПЛ  або  ПЛІ  напругою  до  1  кВ  необхідно  забезпечувати  виконання  таких
вимог:

лінію  до  1  кВ  необхідно  влаштовувати  за  розрахунковими  умовами  ПЛЗ
напругою до 10 кВ;

проводи  ПЛЗ  10  кВ  необхідно  розташовувати  вище  проводів  лінії  до  1  кВ.
Відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній різної напруги на спільній
опорі,  а  також у прогоні за  температури повітря плюс 15°С без вітру повинна
становити  не  менше  ніж:  0,5  м  —  у  разі  підвішування  СІП  і  1,5  м  —у  разі
підвішування неізольованих проводів ПЛ до 1 кВ;

кріплення проводів ПЛЗ напругою до 10 кВ на штирових ізоляторах повинно
бути посиленим.

На  опорах  відгалужень  від  ПЛ  з  неізольованими  проводами  рекомендується
застосовувати багато шийкові ізолятори або здійснювати відгалуження із застосуванням
додаткових ізоляторів.

Габарити, перетини і зближення

Відстань  по  вертикалі  від  самоутримних  проводів  ПЛІ  за  найбільшої  стріли
провисання  до  поверхні  землі  в  населеній  і  ненаселеній  місцевості  або  до  проїзної
частини  вулиці  повинна  бути  не  менше ніж  5,0  м.  У  важкодоступній  місцевості  ця
відстань може бути зменшена до 2,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) —
до 1 м.

У разі  перетину  непроїзної  частини  вулиці  відгалуженнями до  вводів  в  будівлі
(споруди)  відстань  від  СІП до  тротуарів  і  пішохідних  доріжок  за  найбільшої  стріли
провисання повинна бути не менше ніж 3,5 м.  У випадку неможливості  дотримання
зазначеної відстані встановлюється додаткова опора або ввідна конструкція на будівлі
(споруді).



Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні
землі перед конструкцією вводу повинна бути не менше ніж 2,75 м.

Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населеній
і ненаселеній місцевостях і до проїзної частини вулиці за найбільшої стріли провисання
повинна бути не менше ніж 6,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути
зменшена до 3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) — до 1 м.

Відстань  по  горизонталі  від  самоутримних  проводів  ПЛІ  за  їх  найбільшого
відхилення  до  елементів  будівель  і  споруд  повинна  бути  не  менше  ніж:  1,0м-до
балконів, терас та вікон і 0,15 м —до глухих стін будівель і споруд.

Допускається  проходження  ПЛІ  над  дахом (покрівлею)  промислових  будівель  і
споруд (крім зазначених у главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01) за умови, якщо відстань від
покрівлі до СІП становить не менше ніж 2,5 м.

Ця  глава  Правил  поширюється  на  повітряні  лінії  електропередавання,  які
проектуються, заново будуються та реконструюються, напругою вище 1 кВ до 750 кВ, з
неізольованими  проводами  (ПЛ),  і  напругою  вище  1  кВ  до  35  кВ,  з  проводами  із
захисним покриттям – захищеними проводами (ПЛЗ). На ПЛЗ поширюються вимоги до
ПЛ відповідної напруги та вимоги, окремо зумовлені для них у цих Правилах.

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

відповідь).
1. Яка має бути відстань між неізольованими проводами ПЛ?

2. За якими правилами розташовують опори?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


