
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку:Підготовчі роботи. Вибір траси ліній

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу кабельних ліній. 
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.

Підготовчі роботи

Для підготовки  проекту проведення  робіт  повинна бути вивчена  проектна
документація:

- відкоригований проект КЛ;

-  креслення  профілю  КЛ  у  місцях  перетину  з  дорогами  та  іншими
комунікаціями для КЛ напругою 35 кВ і для особливо складних трас КЛ напругою
6-10 кВ;



- плани трас з прив’язкою КЛ до споруджень, з позначенням перетинання
інженерних комунікацій і показанням глибини їх закладання;

- повздовжній профіль перетинання КЛ інженерних комунікацій з вказівкою
способу захисту кабелю від різноманітних впливів (механічних, хімічних);

+- кабельний журнал, специфікація на кабелі, муфти та матеріали;

- матеріали узгодження траси КЛ із організаціями енергопостачання).

На  місце  монтажу  кабель  поставляється  на  спеціальних  барабанах.
Будівельна  довжина  кабелю  на  барабані  складає  200…2000  м  залежно  від
зовнішнього  діаметру  кабелю і  номера  (розміру)  барабана.  Для  розвантаження
кабельних  барабанів  повинні  використовуватися  автокрани  або  спеціальні
транспортні засоби - кабельні транспортери. 

При  прокладенні  КЛ  в  землі  (у  траншеях,  трубах,  блоках)  заздалегідь
оформляється  дозвіл на  проведення розкопок і  виконується розмітка  кабельної
траси.  При  перетині  кабельною  трасою  інших  підземних  комунікацій
виконуються узгодження майбутніх перетинів з організаціями, що експлуатують
ці  комунікації.  При  відкритому  прокладенні  кабелю  перевіряються  кабельні
споруди,  виробничі  приміщення  і  встановлені  в  них  опорні  конструкції  для
кабелів. 

Перед  монтажем  оглядається  кабель  на  барабанах.  Не  повинно  бути
зовнішніх механічних ушкоджень, обидва кінці кабелю на барабані мають бути
герметично  закладені.  За  результатами огляду  кабелю складається  відповідний
акт.

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

відповідь).
1. Які підготовчі роботи виконуються перед монтажом кабельних ліній 

напругою до 35 кВ? 

2. Якими способами розкочують кабель? 

3. Як кабелі укладаються в траншеї? 

4. Що необхідно зробити при зміні напряму траси?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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