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ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:Монтаж дротів і тросів. Раскатка, з'єднання і ремонт дротів ПЛ. Натяжка і 
кріплення дротів

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.

Монтаж дротів і тросів

На виконання основний операції під час монтажу дротів – навішення на опори дротів – 
виконується ряд підготовчих операцій, зокрема:

· доставка барабанів з проводами цього разу місце їх розкочування;

· доставка ізоляторів і арматури на пікети, де проводять їх складання;

· закладання якорів для проміжноїанкеровки дротів (якщо це потрібно) в довгиханкерних 
прольотах.

Раскатка, з'єднання і ремонт дротів ПЛ

Раскатку барабанів з дротом роблять або з транспортерів,раскаточних візків, саней, або з
нерухомих пристроїв, до яких з допомогою валу встановлюють барабани. Перевага віддається
першому  способу.Раскатку  починають  віданкерной  опертя  дуже  малій  швидкості,  не
допускаючи волочіння дротів землею. Решта на барабані 10–15 витків розмотують вручну у бік.



Прираскатке наступних барабанів залишають кінці, довжиною по 2–3 м із боку для зрощування.
Прираскатке  барабанів  необхідно  домагатися  синхронності  роботираскаточного  пристрої  і
швидкість руху трактори.

Раскатку  дротів  і  канатів  волочінням  можна  застосовувати  лише  у  випадках,  коли
виключається можливість їх ушкодження, наприклад, по трав'яному покриву, гладкому льоду,
неглибокому  снігу,  і  т.  п.  Щоб  обмежити  волочіння  дротів  і  канатів  землею,  їх  під  час
проходження  опор  закладають  враскаточние  ролики  і  піднімають  на  опори,  після  чого
продовжуютьраскатку  до  наступній  опори.  Під  час  розкочування  ведеться  нагляд
правильністюсмативания дроти з барабана і ушкодженнями дроту й троса.

Ушкодження позначають і усувають до підйому їх у опори. Залежно від конструкції опор
з метою прискорення роботи одночаснораскативают відразу кількох дротів.

>Расщепленние дроти на однієї фазіраскативают разом зраскаточних візків, у яких встано
ПЛено двоє чи троє барабана. Порядок провадження цих робіт прираскатке одночасно кількох
дротів хоча б, що й зараскатке одного дроти.

>Раскатку дротів в гірських умовах ведуть у напрямі знизу вгору. На окремих коротких
ділянках, де трактор неспроможна пройти,раскатку виробляють із застосуванням допоміжного
троса для простягання дротів і канатів вручну чи трактори з лебідкою. Діаметр троса лебідки
вибирають:  прираскативании одного барабана – 11 мм; двох барабанів  – до 15,5 мм; трьох
барабанів – до 17мм.

Прираскатке дротів які на трасі перешкоди, недоступні для проходу тракторів і машин,
долаються вручну чи з допомогою трактори та лебідки зі допоміжним тросом, встано ПЛеними
поза перешкоди. У цьому барабани з дротом (тросом) мають у останньої опори, яка обмежує
перешкода,  і  виробляютьраскатку  вручну  у  всій  довжині  перешкоди.  Потім  провід  (трос)
вкладають в монтажні ролики і піднімають на опори. Один кінець дроти,сходящий з барабана,
прикріплюють дотяговому канату трактори чи лебідки і вибирають.

Поєднаннясталеалюминиевих  дротів  і  грозозахисних  тросів  виробляють  одночасно  з
їхнімраскаткой.

Допускається  з'єднаннясталеалюминиевих  дротів  перерізом  до  185мм2  в  прольотах
методом скручування із наступною зварюванням випущених кінців, а перерізом 240мм2 і від
вшлейфаханкерних опор – зварюванням кінців дротів з наступнимопрессованием алюмінієвих
корпусів затискачів гідра ПЛічними пресами.

Перед з'єднанням дротів важливе значення має підготовка дротів і арматури до з'єднання.
Підготовка  до  з'єднання  залежить  від  основному  очищенні  дроту  й  арматури  від  бруду,
видаленні оксиду алюмінію і мастиласоединяемих кінців. Підготовка повинна перевірятися нас
дуже швидко, оскільки алюміній швидко окислюється.

Поєднання  дротів  методом  скручування.  Підготовлені  з’еднуючі кінці  дротів  з  обох
сторінвнахлестку вводять у овальний з'єднувальний затиск типу СОАС. На виступаючі кінці
накладають бандажі і встано ПЛюють затиск в пристосуванняМИ-189А для дротів перерізом до
35мм2 чи пристосуванняМИ-230А для дротів перерізом від 50 до 185мм2. Кількість оборотів
має  не  меншим  чотирьох.  При  поєднанні  дротів  марки  АС  185  з-поміж  них  вста  ПЛяють
вкладка.



Поєднання дротівопрессованием виконують поетапно. Передопрессованиемвипра ПЛяют
кінці дротів і накладають перший бандаж з дроту. Кінці дротів обрізають. Потім накладають
другий бандаж з відривом 115 мм від кінця на проводах від АС 185/24 до АС 330/43 і 125 мм –
на проводах від АС 330/66 і від. Для дротів АС 400/18 і АС 400/22 цей період також одно 115
мм. З віддалі 5 мм від другого бандажа видаляють алюмінієві жили, не допускаючи у своїй
ушкодження  сталевого  сердечника.  Вільний  кінець  сталевого  сердечника  промивають
бензином.  На  один  кінець  сталевого  сердечника  надягають  сталевої  сердечник  затискача.
Другий кінець сердечника дроти вводять у сердечник затискача з іншого боку, те щоб дроту
другого кінця проходили між дротами першого сердечника і виходили з іншого боку на 10–15
мм із боку.Опрессовку сталевого сердечника затискача роблять за всієї довжині від середини до
кінців,  перекриваючи  місце  опресовування  щонайменше  ніж  5  мм.  На  очищену  поверхню
алюмінієвої частини дроту й сердечник затискача насувають корпус затискача іопрессовивают
його від середини до кінців, перекриваючи попереднійсжим щонайменше ніж 5 мм. Проводу
з'єднують з допомогою затискача САС.

З’єднання дротів в шлейфах виконуютьпетлевими перехідними затискачами типу ПАС чи
зварюванням термітним патроном. У цьому кінці дротівопрессовивают лапками затискачів, а
затискачі з'єднують болтами. При перехід із однієї марки дротів в іншу вшлейфаханкерних опор
встано  ПЛюютьпетлевие  перехідніпрессуемие  затискачі  типу  ПП.Опрессование  лапок
затискача виробляють пристосуванням типу МІ.

Поєднання  грозозахисних  тросів  здійснюють  з  допомогою  з'єднувальних  затискачів
типуСВС.

Використання енергії  вибуху.  Цей метод застосовується  для опрессовки з'єднувальних,
шлейфових, натяжних, ответвительних і ремонтних затискачів при поєднанністалеалюминиевих
дротів АС 240 – АС 500, АС 70/72, і навіть при поєднанні сталевих канатів грозозахисних тросів
З  50  і  З  70.  У  цьомуопрессование  сталевого  сердечника  й  алюмінієвій  оболонки  дроти
здійснюють воднораз. Поєднання вибухом може виконуватися в розквіті.Опрессование вибухом
може  проводитися  тільки  за  наявності  врегулювання  право  виробництва  вибухових  робіт.
Підготовку  дроту  й  монтаж  затискачів  у  своїй  роблять  за  технології,  аналогічної
дляопрессования гідра ПЛічною способом.

Поєднання  дротів  вибухом  роблять  у  відповідність  доТехнологическими  правилами  із
виробництва робіт, заопрессовке дротів з допомогою енергії вибуху.

Поєднання дротів зварюваннямтермитними патронами застосовують при поєднанні дротів
вшлейфаханкерних опор.Термитние патрони випускаються двох типів: ПАС і ПА. Набої ПАС
складаються з сталевої трубки, дезапрессованатермитная шашка, і алю –миниевого вкладиша.
Збоку  на  шашці  завдають червону  мітку.  Набої  типу  ПА складаються  з  трубки з  надітій  її
утермитной шаблею з вертикальним отвором і ковпачків чи втулок,надеваемих насвариваемие
дроти. Поєднаннясталеалюминиевих дротів зварюванням роблять у відповідність до Типовий
інструкцією із зварюваннянеизолированних дротів з допомогоютермитних патронів.

Натяжка і кріплення дротів

Після закінчення робіт зраскатке і з'єднанню дротів виробляють їх підйом на опори для
візування і остаточного закріплення.Натяжение може здійснюватися окремо кожного дроти чи
одночасно двох чи трьох дротів через зрівняльніблоки.При вертикальному розташуванні дротів
монтаж  їх  починається  з  верхніх  дротів,  а  за  наявності  грозозахисних  тросів  монтаж



починається з нього. Нерідко доцільно піднімати дроти з гірляндами ізоляторів і монтажними
роликами. У разі виробляють попередню складання гірлянд ізоляторів.

Кількість ізоляторів  в гірлянді  та його тип залежить від напруги лінії,  матеріалу опор,
механічних  навантажень  і  визначаються  проектної  організацією.  Ізолятори,  мають  тріщини,
відколи,  подряпини  глазурі,  погануоцинковку,  до  складанні  не  допускаються.  Збирають
гірлянди вершинами убік підйому. У зібраної гірлянді горішнього її ізолятору прикріплюють
сергу, а до нижньому – вушко.

У  що  збирається  гірлянду  встановлюють  все  елементи  арматури,  крім  натяжної  чи
підтримує затискача, який кріпиться разом із дротом.

Усі замки ізоляторів встановлюють те щоб замикаючі кінці замків було розміщено донизу
у натяжних гірлянд і  відійти вбік стійки опори у підтримують гірлянд.  Підйом монтажного
підвісу  і  гірлянди ізоляторів  з  дротом і  монтажним роликом виробляється  через  спеціальні
такелажні блоки, укріплені на траверсі опори у місця підвісу гірлянди

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

1. Як ведуть розкатку дротів у гірських умовах?

2. Як поєднуються дроти методом скручування?

3. За яких умов використовують метод розкатки волочінням?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


