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ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку:Прокладення кабелів в блокових конструкціях. Прокладення кабелів
в канальних спорудженнях. 

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.



Прокладка в блокових конструкціях

Під  блоковими  конструкціями  розуміються  різні  споруди.  Класичний
приклад – це асбестобетонная труба, в яку проводиться кабель, діаметр якого в 15
рази  менше,  ніж  підсилює  оболонка.  Інший  вид  блоку  являє  собою  пористу
панель, в яку також вводяться лінії проводів. Цей варіант підходить у випадках,
коли  потрібно  на  невеликій  ділянці  прокласти  кілька  контурів.  Такі  блоки  не
забезпечують  суцільну  ізоляцію,  а  лише  поділяють  проводу  на  певних  точках
прокладки. Блокова технологія монтажу кабельних ліній відрізняється високою
надійністю,  яка  досягається  завдяки  ефективному  захисту  від  механічних
пошкоджень.

Втім,  стійкість  лінії  буде  залежати  від  типу  використовуваної  захисної
конструкції.  Очевидно,  що  найнадійнішим  рішенням  стане  застосування
трубчастих каналів, але воно ж найбільш витратний і складний у виконанні. Та ж
розкочування  при такій  схемі  може виконуватися  тільки ручним способом без
застосування  транспортера.  З  іншого  боку,  в  деяких  умовах  монтажу
використання  блоків  стає  єдиним  прийнятним  способом  влаштування  лінії.
Зокрема, труби для прокладки кабелю задіюються в місцях перетину контуру з
автомобільними дорогами і залізницями. Також без додаткового зміцнення дроти
не обійтися, якщо планується укладання в грунтах з агресивним у плані хімічного
впливу складом.

Прокладка кабелю в канальному спорудженні

Вже говорилося про те, що головним недоліком прокладки лінії в траншеї під
землею  є  відсутність  можливості  прямого  доступу  до  кабелю  без  виконання
земельних  робіт.  Об'єднати  переваги  укладання  в  траншеї  і  блокової  техніки
дозволяє  монтаж  у  канальному  споруді.  При  такій  схемі  пристрою  контуру
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допускається  обслуговування  кабельних ліній  без  розкопки,  тобто  зберігається
можливість доступу до лінії для виконання ремонтних та діагностичних заходів. 

Сам  канал  являє  собою  в  деякому  роді  короб,  стіни  якого  формуються
бетонними  плитами  або  цеглою.  Виходить  замкнута  конструкція,  в  якій  і
міститься кабель. Знаходиться контур теж в землі, але ближче до поверхні, ніж у
випадку  з  траншейної  укладанням.  Більше  того,  ця  схема  застосовується  на
підприємствах  безпосередньо  в  приміщеннях,  тому  верхня  частина  короба
виявляється  буквально  на  поверхні.  Але  якщо монтаж реалізується  за  межами
виробничих приміщень, то виконавці занурюють конструкцію у землю. Але і це
не  означає,  що  для  доступу  до  комунікацій  потрібне  виконання  масштабних
земельних робіт у вигляді розкопки. Внутрішній монтаж кабельної лінії в каналі
здійснюється за допомогою спеціальних підвісів і затискачів. У деяких випадках
здійснюється традиційна укладання на дно із застосуванням підкладок.

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

відповідь).
1. Якими способами розкочують кабель в канальних спорудженнях? 

2. Якими способами розкочують кабель в блокових конструкціях? 

3. Як кабелі укладаються в блокових конструкціях? 

4. Як кабелі укладаються в канальних спорудженнях? 

5. Що необхідно зробити при зміні напряму траси?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


	 Прокладка в блокових конструкціях
	 Прокладка кабелю в канальному спорудженні

