
Іваников Микита Олегович

ТЕМА: “ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.”

Тема уроку:  Основні конструктивні елементи ПЛ

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про технологію монтажу повітряних ліеій та 
їх елементів заземлення нейтраліелектроапаратів. 
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.

Основними конструктивними елементами є:
- проводи:

- ізолятори;

- арматура;

- опори, кронштейни, стояки будівель і інженерних споруд;

- фундаменти.

2.1 Проводи



Основні види проводів за матеріалом проводу є :

алюмінієві (А)або не термооброблений алюмінієвий сплав (АВЕ(АН);

сталеалюмінієві (АС) або термооброблений алюмінієвий сплав (АВЕ(АЖ);

мідні (М);

стальні (С);

біметалічні;

2.2. Розташування проводів на опорах ПЛ до 1 кВ

На  опорах  допускається  будь-яке  розташування  ізольованих  і  неізольованих
проводів лінії електропередавання незалежно від кліматичних умов.  PEN (РЕ) –
провідник  ПЛ  з  неізольованими  проводами  необхідно  розташовувати  нижче
фазних проводів.

Неізольовані  проводи  зовнішнього  освітлення  на  опорах  ПЛ  повинні
розташовуватися, як правило, над PEN (РЕ) - провідником, а ізольовані проводи
на  опорах  ПЛІ  можуть  розташовуватися  вище  або  нижче  СІП,  а  також  бути
додатковими жилами в джгуті СІП.

2.3 Розташування проводів і тросів та відстані між ними ПЛ вище 1 кВ

Проводи  на  опорах  ПЛ можна  розташовувати  горизонтально,  вертикально  або
змішано. На ПЛ 35-110 кВ (крім ПЛЗ) з розташуванням проводів у кілька ярусів
надається перевага схемі зі зміщенням проводів суміжних ярусів по горизонталі; в
4-6-му  районах  за  ожеледдю  та  для  ліній  напругою  понад  330  кВ  фази
рекомендується  розміщувати  горизонтально  або  за  трикутником  у  разі
розташування середньої фази вище або нижче від крайніх.

2.4 Ізолятори і арматура

На ПЛ 20 кВ і нижче слід застосовувати:

- на проміжних опорах – будь-які типи ізоляторів;

На опорах анкерного типу – підвісні ізолятори.

На ПЛ 35 кВ слід застосовувати підвісні або стрижневі ізолятори.

Вибір  типу  і  матеріалу  (скло,  фарфор,  полімерні  матеріали)  ізоляторів
здійснюється  з  урахуванням  кліматичних  умов  (температури  та  зволоження)  і
умов забруднення.

Арматура, кронштейни визначаються згідно проекту для конкретних умов.

2.5 Фундаменти



Для  опор,  котрі  встановлюються  у  заплаві  рік,  а  також для  спеціальних  опор
споруджують фундаменти.

Фундамент – це конструкція,  яка встановлюється в ґрунту і  сприймає на себе
масу  опори  з  ізоляторами  і  проводами,  а  також  навантаження  від  впливу
ожеледиці і вітру. Конструкція фундаменту визначається у проекті в залежності
від характеру ґрунту, типу опори і кліматичних умов.

Дерев’яні  і  одностопні  вільно  стоячи  залізобетонні  опори  встановлюється  у
ґрунту без фундаменту.

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

відповідь).
1. Що таке повітряна лінія електропередач?

2. Які конструктивні елементі ви знаєте?

3. Які проводи використовуються для прокладки повітряних ліній?

4. Що таке фундамент?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


