
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ”

Тема уроку: Використання безнагрівальних технологій

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.

 Технологія монтажу кабельної муфти

1.Видалити оболонку кабелю згідно розміру А.

2.Відігнути проволоку екрану назад уздовж оболонки кабелю, відрізати їх на відстані 40
мм від зрізу по оболонці і закріпити обрізані кінці двома витками стрічки Scotch™13, як
показано на рисунку . (1 - Оболонка кабелю, 2 - Стрічка Scotch™13; 3 - Дротяний екран;
4 - Зовнішній напівпровідний шар).
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Рисунок 9 – Монтаж кабельної муфти, перший етап

Видалити паперові стрічки до зрізу по оболонці кабелю.

Видалити напівпровідний екран з кінця кабелю, залишаючи 40 мм до зрізу по оболонці.

Видалити первинну ізоляцію по струмопровідній жилі на відстані 1/2 довжини гільзи + 5мм.

Кабель з екструдованим напівпровідним екраном

Струмопровідна жила

Зовнішній напівпровідний екран

½ довжини гільзи + 5 мм

Рисунок 10 – Монтаж кабельної муфти, другий етап



1/2 довжини гільзи + 5 мм

Стрічка Scotch™13

Струмопровідна жила

Графітовий шар

Рисунок 11 - Монтаж кабельної муфти, етап третій

Видалити напівпровідні стрічки з кінця кабелю, залишаючи 20 мм до зрізу по оболонці.

Видалити графітовий шар з кінця кабелю, залишаючи 30мм до зрізу по оболонці.

Накласти один шар стрічки Scotch™13 з 50% перекриттям, починаючи з напівпровідних стрічок
до первинної ізоляції і один шар у зворотному напрямі.

Видалити первинну ізоляцію на довжину 1/2 довжини гільзи + 5 мм.

Холодноусажуєма муфта

Екрануючий кожух із мідної проволоки

Рисунок 12 - Монтаж кабельної муфти, етап четвертий



Рисунок 13 - Монтаж кабельної муфти, етап п’ятий

Захисний кожух (трубка)

Рисунок 14 - Монтаж кабельної муфти, етап шостий



Рисунок 15 - Монтаж кабельної фуфти, етап сьомий

+Насунути панчоху, що екранує з лудженої мідної сітки на місце з'єднання і зафіксувати її за
допомогою пружинних кілець на металевому екрані кабелю. Обрізати надлишки мідної сітки.
Обмотати  пружинні  кільця двома шарами стрічки  Scotch™13 з  50% перекриттям.  Накласти
стрічку  Scotch™2228 поверх стрічки  Scotch® 13,  оболонки кабелю і  лудженої  мідної  сітки.
Забезпечити мінімальний діаметр поверх стрічки Scotch™ 2228.

Насунути  захисний  кожух  поверх  з'єднання  на  позицію  “C”  і  видалити  розпираючий
спіралевидний корд. При цьому захисний кожух починає усаджуватися від позиції “C” по всій
довжині області з'єднання. На цьому монтаж муфти завершений.

https://www.youtube.com/watch?v=KAsL85aiFhg&ab_channel=SicameUA

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

1. Із яких компонентів складається муфта?

2. Що таке кабельна муфта?

3. Розкажіть основні етапи монтажу муфти? 

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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