
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:Разбивка трас. Складання опор. Підйом і установка опор

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу повітряних ліній. 
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисци ПЛінованість , 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.

Разбивка траси

Разбивкой траси  ПЛ називають комплекс  робіт  з  визначенню на місцевості  проектних
напрямів лінії місць установки опор.

Траса мусить бути прокладено на місцевості те щоб після споруди лінії забезпечувалися:
нормальних умов руху і пішоходів, зручності експлуатаційного обслуговування і ремонту всіх
елементів лінії.

Відстані  від  опор  ПЛ  і  дротів  до  різних  підземних  комунікацій  і  надземних  споруд
наведено нижче.

Разбивку траси повітряної лінії починають із те, що з допомогою теодоліта визначають
напрям першого прямолінійного ділянки лінії, та був у напрямі встано ПЛюють дві вішки: одну
на початку ділянки, а іншу - з відривом 200 - 300 м від нього (залежно та умовами видимості).

По одержаному напрямку у місцях розміщення опор, вказаних у проекті, встановлюють
тимчасово вішки, які візують з кінців ділянки лінії для перевірки вмотивованості розташування
в створі яка споруджується ПЛ, та був ці вішки видаляють, замінюючипикетними знаками.



Складання опор

У процес складання і монтажу опор входять: викладка залізобетонних стійкий і окремих
елементів сталевих опор, складання опори, установка опори в проектне становище, її вивірка
закріплення.

Зазвичай,  викладка  опори  і  його  елементів  виробляється  вздовж  осі   ПЛ.  У  окремих
випадках  з  рельєфу  місцевості  і  з  умов  її  підйому  в  вертикальне  становище  викладка  і
складання опори виробляється впоперек осі траси ПЛ.

На косогорах викладку і складання опор необхідно здійснювати вздовж осі ПЛ,траверсами
убік  підйому  косогору.  На  ділянках  перетину  ліній  електропередач  з  автомобільними  і
залізницями,  ріками  Лугою  і  ярами,  і  навіть  лініями  зв'язку  опори  викладають  вздовж  осі
лінії,траверсами  ітросостойкой  убікпересекаемих  об'єктів  при  відстані  від  центру  установки
опори до перетину незгірш від 1,5 висоти опори. Це відстань вважається: від центру опори до
бровки  кювету  після  перетину  з  автошляхами;  з  залізницями  –  до  проекції  ліній  зв'язку
йавтоблокировки,  а  за  її  відсутності  –  краю основного  земляного  полотна;  з  ярами –  до їх
бровки; із річками – до урізу води; з лініями зв'язку й лініями ПЛ – до проекції їх крайнього
дроти.

Якщо  під  час  огляду  опори  перед  складанням  вия  ПЛяться  окремі  елементи  опор  з
ушкодженнями, чи до складанні до виправлення заміна цих елементів чи деталей приступати
забороняється.

Підйом і установка опор

Установка  залізобетонних  опор  виробляється,  зазвичай,стреловими  кранами  ікранами-
установщиками  опор  типуК  ПЛ.  За  необхідності  підтягування  стійкий  використовується
трактор.  Діаметр  циліндричногопробуренного  котловану  ні  перевищувати  діаметра  стійки
понад 25 %. При більшої різниці встано ПЛюється верхній ригель.Ригели на проміжних опорах
розташовуються вздовж осі ПЛ.

Час між пристроєм котловану і  установкою до нього опори на  повинен перевищувати
однієї доби.

При  установцідвухстоечних  і  портальних  залізобетонних  опор  виробляється  установка
послідовно одною і другою стійкий, потім монтаж траверс, верхніх кінців хрестових перетинів
поміж прилавками закрі ПЛення нижніх кінців хрестових зв'язків.

Після піднесення та установки краномсвободностоящих опор в викопані котловани, опори
повинні прагнути бути тимчасовораскре ПЛени відтягненнями, та був встано ПЛено нижні і
верхніригели.  Остаточне  закрі  ПЛення опор здійснюється  зворотноїзасипкой грунтом тільки
після їх вивіреннязасипкой в пазухи грунту зпослойнимтрамбованием.



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

1. За яким приципом проаодять розбивку ліній?

2. За якими правилами розташовують опори?

3. У чому проблематичність установки опор ПЛ на косогорах?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


