
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема  уроку:Технічне  обслуговування  ПЛ  напругою  до1000В.  Правила  безпеки  під  час
монтажу, ремонті й обслуговуванніВЛ

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.

Технічне обслуговування ПЛ напругою до1000В

Технологія обслуговування  ПЛ

Система технічного обслуговування і ремонту електричних мереж передбачає виконання
комплексу  робіт,  які  з  певної  періодичністю  і  послідовністю,  вкладених  у  забезпечення
справного стану електричного устаткування,  його надійної  та його економічної  експлуатації
при оптимальних  трудових і  матеріальних  витратах.  Комплекс робіт,  переважно,  включає  у
собі:

чітко організоване технічне обслуговування електричного устаткування;

встановлення оптимальної періодичності проведення капітальних ремонтів

електричного устаткування;

впровадження  прогресивних  форм  організації  та  управління  ремонтом  електричного
устаткування;

впровадження спеціалізації ремонтних робіт;



контроль якості виконання робіт у процесі ремонту;

своєчасне  забезпечення  ремонтних  робіт  матеріалами,  запчастинами  ікомплектующим
устаткуванням;

- аналіз параметрів технічного стану устаткування доі після ремонту.

Технічне  обслуговування  електричних  мереж  є  методом  обслуговування,  у  якому
виконуються  всі  комплексу  робіт,  створені  задля  підтримку  працездатності  і  запобігання
передчасного  спрацьовування  елементів  об'єкта  електричних  мереж.  Це  досягається
оглядинами, виконанням профілактичних перевірок і вимірів і окремих видів робіт заміняючи
спрацьованих деталей і елементів електричних мереж, усуненням ушкоджень.

Ремонт ПЛ

Якщо ПЛ складається з дерев'яних і залізобетонних опор і становлять дерев'яні опори, то
перегляд має проводитися 1 разів у 5 років.

Конкретні  терміни  проведення  ремонтів  встановлюються  залежно  від  технічного
стануелектрообъекта і наявних матеріально-технічних ресурсів. Пріоритетність об'єктів у разі
планування  ремонтів  встановлюється  з  огляду  на  вимоги  й  надійності  електропостачання
(категорійності) споживачів.

Перелік робіт науковців, які виконуються при капітальний ремонт ПЛ:

> комплекс робіт з технічного обслуговування;

> розчищення траси від кущів, повалених дерев;

> вирубування дерев, що загрожують падінням на дроти;

> установка відбійних тумб;

> заміна опор, стояків траверс,подкосов, приставок;

> установка приставок іподкосов;

> заміна дротів;

> перетяжка дротів до житлових будинків і виробничим будівлям і спорудам (установка і
заміна з'єднувачів, ремонтних муфт, бандажів);

> установка приставок достойкам опор,подкосов;

> перенесення опор закріплення опор в слабких грунтах;

> регулювання, помешкання і заміна роз'єднувачів, кабельних муфт,грозоразрядников;

> заміна та установка додатковихзаземлений;

> установка додаткових опор посилення ПЛ;

> заміна ізоляторів у всій довжині ПЛ;

> вирівнювання опор у всій довжині ПЛ ;

> установка подвійного кріплення дротів;

> установка додаткових траверс, гаків і ізоляторів;



> заміна траверс;

> заміназаземляющих спусків ізаземлителей;

> заміна відгалужень на вводах і виконання глухого кріплення дротів.

Перспектива розвитку енергетики

У  розвитку  цивілізації  та  науково-технічного  прогресу  дедалі  більшу  роль  грає
енергетика. У цьому швидко розвивається енергетичне господарство складно багатогранне, а
основними видами палива залишаються такі невідновлювані джерела, як вугілля, сланці, на газ і
нафтопродукти.  Донедавна  вважали,  цих  запасів  вистачить  довгі  роки.  Лише  за  останні
десятиліття  з'ясувалося,  що  запаси  цих  ресурсів  обмежені.  Відомо,  що  якось  використана
енергія може бути застосована повторно, і на будь-якій замкнутої системі, якої і наша планета,
ентропія безупинно зростає й з допомогою механізму цін, якого, зазвичай, вдається людство,
брак неможливо перетворити на достаток.

Правила безпеки під час монтажу, ремонті й обслуговуванні ПЛ

Виконання  будівельно-монтажні  роботи,  робіт  на  повітряних  лініях  електропередачі
здійснюється  за проектам проведення робіт чи з  технологічним картам,  які  містять  технічні
рішення й захопити основні  організаційні  заходи щодо забезпечення безпечного проведення
робіт ісанитарно-гигиеническому обслуговування працівників.

У проектах провадження цих робіт із застосуванням машин передбачаються:

вибір типів, місця встановлення і режиму роботи машин;

способи,  засоби  захисту  машиніста  і  працюючих  поблизу  від  дії  шкідливих  і
найнебезпечніших виробничих чинників;

величини обмеження шляху руху очей чи кута повороту машини;

засоби зв'язку машиніста з які працюють (звукова сигналізація, радіотелефонна зв'язок);

особливі умови установки машини у небезпечній зоні.

Задля більшої  захисту  від  поразки  електричним струмом до проекту  проведення робіт
включаються:

вказівки  за  вибором трас  й  визначення  напруги  тимчасових  силових  і  освітлювальних
електромереж,  огородженнятоковедущих  частин  17-ї  та  розташуванню  ввідно-розподільчих
систем і приладів;

вказівки позаземлению металевих частин електроустаткування і виконання заземлюючих
контурів;

додаткові захисні заходи під час виробництва робіт із підвищеною небезпекою і особливо
небезпечних робіт.

Не допускається виконання робіт в розквіті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с
і більше, пригололеде, грозі чи тумані, яка виключає видимість не більше фронту робіт.



Перед  початком  виконання  біля  організації  замовник,  генеральний  підрядчик  і
адміністрація організацій, експлуатуючі ці об'єкти, зобов'язані оформитиакт-допуск 

На  роботи  підвищеної  небезпеки,  і  у  дії  небезпечних  виробничих  чинників  має
видатинаряд-допуск  .  Перелік  робіт  науковців,  куди  видаєтьсянаряд-допуск,  складається  й
утверджується  в  будівельно-монтажної  організації  з  конкретних  умов виробництва  та  видів
робіт .

>Наряд-допуск  видається  безпосередньому  керівнику  робіт  (майстру,  бригадира)
обличчям,  уповноваженим  наказом  керівника  організації.  Перед  початком  робіт  керівник
роботи зобов'язаний ознайомити працівників з заходами за безпеку провадження цих робіт і
оформити  інструктаж  із  записом  внаряде-допуске.  Право  видачі  нарядів  і  розпоряджень
надається робітникам з числа адміністративно-технічного персоналу організації, у яких групу V
– в електроустановках напругою вище 1000 У і групу IV – в електроустановках напругою до
1000 У.

Без працівників,  котрі мають видачі нарядів і розпоряджень, при працях з запобіганню
аваріям чи ліквідації  наслідків  допускається  видача нарядів  і  розпоряджень працівниками у
складі оперативного персоналу, мають групу IV. Надання оперативному персоналу права видачі
нарядів і розпоряджень має оформлене письмовим зазначенням керівника організації.

>Наряд-допуск видається терміном, необхідний виконання заданого обсягу робіт. У разі у
процесі  провадження  цих  робіт  небезпечних  чи  шкідливих  виробничих  чинників,  не
передбаченихнарядом-допуском,  роботи слід припинити,наряд-допуск анулювати і  відновити
роботи тільки після видачі новогонаряда-допуска.

Обличчя,  яке  видано наряд-допуск,  зобов'язане  здійснювати  контролю над виконанням
передбачених у ньому заходів щодо забезпечення безпеки провадження цих робіт. Працівники,
прийняті  до  виконання  робіт  у  електроустановках,  повинен  мати  професійну  підготовку,
відповідну  характеру  роботи.  За  відсутності  професіональною  підготовкою  такі  працівники
мають бути навчені (до допуску до самостійної роботі) спеціалізованими центрах підготовки
персоналу (навчальних комбінатах, навчально-тренувальних центрах тощо. п.).

Перевірка  стану  здоров'я  працівника  проводиться  до  прийняття  працювати,  і  навіть
періодично,  гаразд,  передбаченому МОЗ  України.Совмещаемие  професії  мають бути вказані
адміністрацією організації у напрямку медичний огляд.

Працівникові,  що  пройшла  перевірку  знань  з  охорони  праці  при  експлуатації
електроустановок,  видається посвідчення встановленої  форми, у якому вносяться результати
перевірки знань.

Працівники, які мають право проведення спеціальних робіт, повинен мати звідси запис в
посвідченні.

До  працівникам,  виконуючим  роботи  у  місцях  (умовах)  дії  небезпечних  виробничих
чинників, що з характером роботи, пред'являються додаткових вимог безпеки. Перелік таких
професій і деяких видів робіт має бути затверджений у створенні з урахуванням переліку. До
виконання робіт, яких пред'являються додаткових вимог за безпеку праці, допускаються особи
не до 18-ти років, минулі медичний огляд і визнані придатними, мають професійних навиків,
після  проходження  навчання  безпечним  методам  прийоми  робіт  й  отримання  відповідного
посвідчення.



Висновок

Світова спільнота живе у зараз у епоху прогресуючого енергетичної кризи. Разом із цим у
результаті  інтенсивного  використання  невідновлюваних  джерел  енергії  опалювання,
транспортних  засобів,  будівельно-дорожніх  машин,  сільськогосподарських  агрегатів  і  різних
побутових пристроїв, утворюється дуже багато оксидів вуглецю, сірки та азоту. Усе це сприяє
підвищенню температури земної і водної поверхні, викликає забрудненню довкілля, випадання
кислотних  дощів,  і  навіть  стимулює  інтенсивне  танення  льодів,  підвищення  рівня  океанів,
затоплення величезних  територій  суші,  зародження  циклонів  і  ураганів,  що охоплюють цілі
континенти.  Ці  явища  ведуть  до  широкомасштабного  руйнації  сільськогосподарських  угідь,
зникнення лісів та тваринного світу, підвищеному розмноженню шкідливих комах, зростанню
частоти посух, лісових пожеж, злив, повеней та т.п.

Тому  актуальна  розробка  альтернативних  рішень  використання  з  урахуванням
нетрадиційних  підходів,  ні  з  використанням  відновлювальних  джерел.  Дослідження  у  сфері
використання  відновлювальних  джерел  енергії  пов'язані  зі  створенням  і  практичне
застосуваннягелио-  і  вітроустановок,  гідроелектростанцій  і  різноманітних
перетворювачів.Вирабативаемие  у  своїй  енергоресурси,  крім  використання  за  прямим
призначенням, можуть також накопичуватися різнимиаккумулирующими системами.

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

1. Який комплекс робіт включає в себе обслуговування ПЛ

2. Які особи допускаються до робіт?

3. Що таке наряд-допуск?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


