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ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку:Прокладення кабелів в колекторах і тунелях. Прокладення кабелів в
галереях . 

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 колекторах і тунелях

Тунельні  споруди  зазвичай  входять  в  інфраструктуру  промислових  та
виробничих  об'єктів.  Це  невеликі  приміщення  коридорного  типу,  в  яких
прокладаються  комунікації.  У  плані  забезпечення  надійності  і  довговічності
даний  варіант  укладання  можна  вважати  найкращим.  Кріплення  проводів
здійснюється за допомогою спеціальних муфт. 

Спочатку  в  проекті  облаштування  тунелів  передбачається  можливість
інтеграції комунікаційних ліній в спеціальні ніші. Колекторні приміщення в сенсі
обслуговування  ще  більш  технологічні.  До  особливостей  таких  об'єктів
відноситься і можливість прокладки великої кількості проводів – як правило, до
20. Кожна лінія також забезпечується ізоляційними обмотками, але в броньований
захист в даному випадку немає необхідності. При цьому будівництво кабельних
ліній допускається лише в тих колекторах і тунелях, де передбачені водозбірники
і системи зливової каналізації. 

В залежності від умов експлуатації проводки може знадобитися і пристрій
вентиляційних систем, серед яких встановлення штучної і природної циркуляції.
Окрему  увагу  варто  звернути  на  техніку  розкочування  кабелю  в  тунелі.
Застосування  транспортерів,  як  і  масивних  барабанів,  в  цьому  випадку
неможливо.  Розмотування  здійснюється  вручну або  за  допомогою лебедочного
механізму. 

Якщо  обслуговується  товстий  кабель  або  кілька  проводів  одночасно,  то
задіються і  роликові  системи.  До незаперечних переваг  такого типу укладання
кабелю  можна  віднести  високий  ступінь  захисту  лінії  і  прямий  доступ  для
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технічного  обслуговування.  Однак  такі  умови  прокладки  є  рідкістю,  і
закладаються як частина технологічної  інфраструктури в проекти промислових
об'єктів.

Прокладка в галереях

В  даному  випадку  мова  йде  про  наземних  спорудах,  які  можуть
облаштовуватися  поза  технологічних  приміщень.  Галереями  називаються
естакади,  які  за  типом тунелю можуть  проходити  за  найбільш відповідальним
ділянок прокладки. 

Якщо повітряні лінії зв'язку прокладаються по стовпах на вазі, то у випадку з
галереями монтаж здійснюється в закритих спорудах. Втім, бувають різні версії
виконання  естакад.  Іноді  в  цілях  економії  проектувальники  розробляють
конструкції без бокових стін. 

Також  об'єкти  такого  типу  розрізняються  по  можливостях  проходження
всередині.  Бувають  конструкції,  в  нішах  яких  можна  здійснювати  навіть
транспортні перевезення, а зустрічаються і споруди з обмеженим допуском тільки
для здійснення технічних робіт з ремонту, діагностиці та обслуговування самої
лінії.

Цей варіант,  незважаючи на свою привабливість,  використовується не так
часто з причини високих фінансових витрат. Тим не менш він є єдино можливим,
якщо мова йде про прокладання в рамках підприємств, підземні канали яких і так
насичені  комунікаціями.  Що  стосується  захисту  ліній,  то  наземні  конструкції
забезпечують  необхідний  рівень  безпеки.  На  складних  ділянках  траси  також
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можуть задіюватися асбестобетонные труби для прокладки кабелю, які захищають
контури від руйнівних механічних і атмосферних впливів.

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

відповідь).
1. Якими способами розкочують кабель в колекторах і тунелях? 

2. Якими способами розкочують кабель в галереях ?

3. Як кабелі укладаються в колекторах і тунелях? 

4. Як кабелі укладаються в галереях ? 

5. Що необхідно зробити при зміні напряму траси?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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