
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку: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.

Вибір траси ліній

Проектування і спорудження кабельних ліній виконують на підставі техніко-
економічних  розрахунків.  Трасу  лінії  вибирають  з  урахуванням  найменшої
витрати кабелю, уникаючи по можливості ділянок з агресивними складовими, які
мають  хімічні  речовини,  що  руйнують  сталеву  броню  оболонки  кабелю.
Найменша відстань між кабелями і нафто- або газопаропроводом – не менше 0,5
м.



При  розміщенні  кабелів  слід  по  можливості  уникати  перехрещувань  їх
одного з одним, та інженерними спорудами. У селищах кабельні лінії потрібно, як
правило, прокладати під тротуарами. По дворах, а не по проїзній частині.

Велику  небезпеку  для  кабелів  становить  додаткове  нагрівання  їх
трубопроводами. Траси кабельних ліній повинні бути віддалені від них. У місцях
зближення їх з теплопроводами слід вживати спеціальних заходів щодо захисту
кабелів від перегрівання.

При перетині кабельних ліній між собою і кабелями зв’язку необхідно, щоб
останні були вище силових, а силові кабелі вищої напруги слід прокладати під
кабелями нижчої напруги між ними повинен бути прошарок землі товщиною не
менше  500  мм.  Поблизу  електрифікованих  доріг  оболонки  кабелів  руйнують
блукаючі  струми,  тому  траси  з  кабелями  в  металевих  оболонках  не  повинні
проходити біля них. При перетинанні залізничних шляхів і шосейних доріг кабелі
прокладають в тунелях, блоках або трубах по всій ширині зони відчуження на
відстані  не менше 1 м від полотна доріг  і  не  менше 0,5 м від дна водовозної
канави.

Тільки  суворе  дотримання  встановлених  правил  прокладки  кабелів  може
служити гарантією надійності роботи кабельних ліній.

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

відповідь).
1. На підставі чого виконують проєктування і спорудження кабельних ліній? 

2. Чого слід уникати при розміщенні кабелів? 

3. В якому порядку потрібно розміщувати кабелі при перетині? 

4. Як розміщують кабелі при перетині авто- та залізодоріжних шляхів?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


