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ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку:Прокладення кабелів в земляній траншеї

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.

Прокладення КЛ в земляній траншеї є одним з найбільш поширених, простих
і економічних способів прокладення. Глибина заставляння КЛ від планувальної
відмітки має бути не менше 0,7 м для кабелів напругою до 20 кВ і не менше 1 м
для кабелів напругою 35 кВ. При перетині вулиць і площ глибина заставляння КЛ
має бути не менше 1 м незалежно від напруги. 2 При прокладенні кабелю в землі
заздалегідь виявляються місця на трасі, що містять речовини, які руйнівно діють
на металеві покриви і оболонку кабелю (солончаки, вапно, насипний ґрунт, що
містить шлак або будівельне сміття). 



Для риття траншей використовуються траншейні або звичайні екскаватори.
Кабелі, що укладаються в траншеї, повинні мати знизу ту, що підсипає, а згори
засипку шаром дрібної землі, що не містить каменів, будівельного сміття і шлаку.
Це необхідно для унеможливлення механічного ушкодження кабелю при тиску на
нього ґрунту після засипки траншеї. 

Однією  з  операцій,  що  виконуються  при  монтажі  кабелю,  є  його
розкочування.  Спосіб розкочування кабелю залежить від складності траси. При
розкочуванні кабелю за допомогою тягового механізму слід вживати заходи по
його  захисту  від  механічних  ушкоджень.  Натяг  ЗПЕ  кабелів  і  кабелів  з
алюмінієвою оболонкою виконується за оболонку або за жили. Натяг кабелів зі
свинцевою оболонкою допускається тільки за жили. 

Тяговий  механізм  має  бути  оснащений  пристроєм  (динамометром),
реєструючий  зусилля  натягу.  Зусилля  натягу  ЗПЕ  кабелів  не  повинні
перевищувати наступних значень: 50·S H/мм - для мідної жили і 30·S H/мм - для
алюмінієвої  жили,  де  S  -  загальний  переріз  жил  кабелю.  Кабелі  в  траншеї
укладаються в один ряд. Відстань по горизонталі між сусідніми кабелями d > 100
мм і d > 250 мм для кабелів напругою до 10 і 20-35 кВ відповідно.

Кабелі  в  траншеї  укладаються  «змійкою»,  що  забезпечує  запас  довжини
кабелю  1...2%  для  зменшення  розтягуючих  зусиль  при  можливих  зміщеннях
ґрунту і температурних змінах довжини кабелю. 

При прокладенні  кабелів  у  кінців,  призначених  для  наступного  з'єднання,
залишається  запас  не  менше 2  м,  необхідний  для  монтажу сполучної  муфти і
укладання  дуг  компенсаторів,  що  оберігають  муфту  від  пошкодження  при
можливих зміщеннях ґрунту і температурних деформаціях кабелю, а також для
забезпечення можливості повторного монтажу муфти у разі її  ушкодження при
експлуатації. Укладати запас кабелю у вигляді кілець не допускається. 

При  зміні  напряму  траси  кабелі  згинаються.  Щоб  уникнути  порушення
цілісності ізоляції жил і оболонок кабелю встановлюються гранично допустимі
радіуси  вигину.  Для  кабелів  з  паперовою  ізоляцією  на  напругу  до  35  кВ  в
алюмінієвій і свинцевій оболонці радіуси вигину мають бути відповідно не менше
25 і 15D; для кабелів з гумовою, пластмасовою і СПЕ- ізоляцією - не менше 15D,
де D - зовнішній діаметр кабелю. 

Вище за верхню засипку, виконану з дрібної землі, укладається шар червоної
цеглини (КЛ напругою до 35 кВ) або залізобетонні плити (КЛ напругою 35 кВ),
що  служать  для  захисту  кабелів  від  механічних  ушкоджень  при  проведенні
землерийних робіт. 



Перед  засипкою  траншеї  ізоляція  КЛ  випробовується  3  підвищеною
напругою. Пластмасові  захисні  оболонки кабелів випробовуються напругою 10
кВ.  Перетини  КЛ  автомобільних  і  залізних  доріг  виконуються,  як  правило,
прихованим способом (без риття траншеї) за допомогою пневмопробійника. 

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

відповідь).
1. Якими способами розкочують кабель? 

2. Як кабелі укладаються в траншеї? 

3. Що необхідно зробити при зміні напряму траси?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


