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    Тема уроку: З’єднання та окінцювання проводів і кабелів 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про з’єднання та окінцювання 

проводів і кабелів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Вибір способу окінцювання, з'єднання і відгалуження жил ізольованих 

проводів і кабелів залежить від матеріалу, перетину, конструкції і ізоляції 

цих жил, способу прокладки проводів і кабелів і ряду інших умов. 

Існують основні види з’єднань: скрутка із наступною пайкою, пайка, 

зварювання, опресування, болтові та гвинтові з’єднання, 

Для окінцювання, з’єднання і відгалуження алюмінієвих жил 

застосовують: механічні затискачі і опресування, електричне зварювання 

методом контактного розігріву, термітне і газове зварювання і пайку, а для 

мідних жил - механічні затискачі та опресування. 

Контактні з'єднання струмопровідних частин електрообладнання 

виконують різними способами: опресовуванням; скручуванням; стягуванням 

болтами або гвинтами; електрозварюванням контактним розігрівом і 

вугільним електродом; газоелектричним, газовим, термітним, контактним 

стиковим зварюванням; холодним зварюванням; паянням та ін. 

З'єднання і відгалуження плоских проводів виконують у відгалужувальних 

коробках зварюванням чи обпресуванням, пайкою (рис.2.7.4). Кінці ізолюють 

поліетиленовими ковпачками чи ізоляційною стрічкою. Перетинання 

плоских проводів між собою слід уникати. Коли цього уникнути не можна, 

ізоляцію проводів у місці перетинання підсилюють підмотуванням трьох-

чотирьох шарів полівінілхлоридної стрічки. 

Провідники для контактного з'єднання і способи очищення їх поверхонь 

вибирають залежно від способу виконання з'єднань. Так, при кінцюванні чи 

з'єднанні секторних або сегментних жил, їх заокруглюють спеціальним 

інструментом для того, щоб жила легко та щільно входила в трубчасту 

частину наконечника чи гільзи. 

При підготовці контактних кінців плоских проводів під зварюванням, 

проводять рихтування й обробку їх кромок. 

Підготовка плоских провідників для болтового з'єднання може включати їх 

рихтування, фрезерування (при наявності раковин, вм’ятин поверхні), а 

також свердління отворів під болти. 



Для забезпечення металевого контакту між з’єднуваними провідниками, їх 

контактні поверхні попередньо готують змиванням, хімічним, або 

механічним очищенням. 

Контактні поверхні алюмінієвих провідників очищають після 

попереднього нанесення шару захисних мастил для виключення повторного 

окислення їх поверхонь. 

Контактні поверхні, вкриті масляними плівками, попередньо знежирюють, 

а потім механічно очищають. 

 
Рис. 2.5.1. Способи опресовування алюмінієвих і мідних жил. 

При зварюванні або паянні контактні поверхні від окислення захищають 

флюсами, а при з'єднанні опресовуванням та скручуванням болтами – 

контактними мастилами. 

Опресовування – це з'єднання провідникової жили з наконечником (або 

гільзою) завдяки спільній деформацій, що створюється за допомогою 

формоутворюючого інструменту. 

Опресовування алюмінієвих і мідних жил виконують способами місцевого 

вдавлювання (рис. 2.5.1., а), об'ємного вдавлювання (рис. 2.5.1., б) та 

комбінованим способом, тобто обома попередніми способами (рис. 2.5.1., в). 

Для опресовування контактних з'єднань використовують: ручний 

механічний прес типу РМП; гідравлічний прес типу ПГР; гідравлічний прес з 

електроприводом типу ПГЕ; Ручний механічний прес типу РМП призначений 

для опресовування кабельних наконечників на проводах і кабелях з мідними 

та алюмінієвими жилами. Опресовування виконується одно- і двозубим 

вдавлюванням. Однозубим вдавлюванням опресовують жили перерізом від 

95 до 240 мм2, а двозубим – від 16 до 240 мм2. 

Гідравлічний прес типу ПГР призначений для окінцювання та з'єднання 

алюмінієвих жил проводів та кабелів перерізом 16 – 240 мм2, а також для 

округлення секторних однодротяних алюмінієвих жил перерізом 25 – 240 

мм2 і секторних комбінованих жил перерізом 120 – 180 мм2. 

Прес-кліщі типу ПК призначені для опресовування, відгалуження та 

з'єднання алюмінієвих жил у гільзах, а також з'єднання та окінцювання 

мідних жил у гільзах та наконечниках. 

Способи з'єднання й окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводу та 

кабелів опресовуванням показано на рис. 2.5.2. 



Опресовування алюмінієвих жил в алюмінієвих гільзах (рис. 2.5.2., а,б) дає 

змогу з’єднувати алюмінієві жили сумарним перерізом від 7,5 до 65 мм2. Цей 

спосіб є дуже ефективним для з'єднання однодротових жил проводів 

перерізом 2,5 – 10мм2. Опресовування виконується за допомогою прес- 

кліщів типів ПК-3У1, ПК-1мУ1 і ГКМ, у комплект яких водить набір матриць 

і пуансонів. 

 
Рис. 2.5.2. Способи з'єднання й окінціювання алюмінієвих та мідних жил 

проводів та кабелів опресовуванням. 

Такі способи з'єднання багатодротяних алюмінієвих жил (рис. 2.5.2., в) є 

ефективним для з'єднання жил перерізом 16 – 240 мм2 (для електроустановок 

напругою до 2 кВ). Способи також вважаються задовільними для з'єднання 

жил кабелів перерізом 16-90 мм2 (при напрузі до 1 кВ). 

Опресовування багатодротяних алюмінієвих жил трубчастими 

алюмінієвими наконечниками (рис. 2.5.2., г) та трубчастими мідно-

алюмінієвими наконечниками (рис. 2.5.2., д) використовують для 

окінцювання жил перерізом 16-240 мм2. 

Опресовування в мідних гільзах (рис. 2.5.2., е) застосовують для з'єднання 

мідних жил проводів перерізами 16-240 мм2. 

Опресовування багатодротяних мідних жил перерізом 1,5-2,5 

мм2 кабельним наконечником (пістоном) зображено на рис. 2.5.2., ж. 

Опресовування алюмінієвих жил кабельними наконечниками виконують у 

наступній послідовності: 

вибирають кабельний наконечник (залежно від типу та перерізу жили); 

зачищають внутрішню частину наконечника до металічного блиску, 

протирають бензином і змазують кварцовазеліновою пастою; 

знімають ізоляцію з кінців жил на відстань, яка дорівнює довжині 

трубчастої частини наконечника; 

зачищають оголену частину жили до блиску, протирають бензином і 

намащують пастою; 

наконечник до упора і знімають залишки кварцевазелінової пасти; 

підбирають матрицю і пуансон та встановлюють їх у прес; 

встановлюють наконечник з жилою в матрицю і двома вдавлюваннями 

опресовують його; спеціальним вимірювальним інструментом (або 

штангенциркулем з насадкою) перевіряють залишкову товщину в місці 

опресовуванням наконечника; ізолюють місце опресування. 



Опресовування або з'єднання секторних мідних жил здійснюється так 

само, як і алюмінієвих, але без кварцевазелінової пасти та з меншою (вдвічі) 

кількістю вдавлювань. 

З'єднання та відгалуження однодротяних алюмінієвих жил з перерізом до 

10 мм2 в моноліт здійснюється за допомогою вугільного електрода (рис. 

2.5.3.). Для електрозварювання застосовують зварювальний трансформатор 

потужністю 0,7-0,8 кВт з напругою вторинної обмотки 9-12 В 

Зварювання алюмінієвих жил з мідними (перерізом 2,5-4 мм2)виконується 

аналогічно зварюванню алюмінієвих жил. 

При з'єднанні алюмінієвих жил з мідними знімають ізоляцію з кінця 

алюмінієвої жили на довжину 60 мм, а з кінця мідної – на довжину 20-30 мм. 

Скручують зачищені жили так, щоб на мідну жилу були навиті три – чотири 

витки алюмінієвої. Інколи зачищають обидві жили на однакову довжину (25-

30 мм), приставляють одну до одної і навивають до них три – чотири витки 

алюмінієвого дроту. 

Питання  для самоконтролю 

Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 18 

Тема уроку: Інструменти та механізми для з’єднання кабелів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про інструменти та механізми для 

з’єднання кабелів. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Паяння з'єднань і розгалужень мідних і алюмінієвих проводів, а також напайка на них 

наконечників здійснюється на будь-яких перерізах жил, хоча алюміній паяється 

набагато важче. Цей спосіб дуже поширений. 3’єднання мідних багатожильних 

проводів паянням відбувається як з попереднім скручуванням так і за допомогою 

мідних гільз та олов'яно-свинцевого припою ПОС-30. 

Мідні жили перерізом до 10 мм2 можна з'єднати скручуванням (мал. 28.3) з подальшим 

паянням. Перед паянням з проводів знімають ізоляцію на довжину 5-7 см за допомогою 

ножа або спеціальних кліщів для зняття ізоляції, кінці жил очищують від окису. 

Розплавлення припою здійснюється полум'ям паяльної лампи. Для кращого схоплення 

припою використовують флюси — каніфоль або паяльну пасту. 



 

Для з'єднання паянням алюмінієвих одножильних проводів перерізом до 10 мм2 

використовують спеціальні припої, що містять цинк і алюміній та мають різні темпе-

ратури плавлення. Зачищають кінці жил, з'єднують їх скручуванням, утворюючи в місці 

їх дотикання жолобок. З'єднання нагрівають паяльною лампою, припій плавлячись 

облужує і заливає жолобок. При паянні багатожильних алюмінієвих проводів 

попередньо облужують всі жилки. Після паяння, місця з'єднань або окінцювань ре-

тельно прочищають, покривають лаком та ізоляційною стрічкою. За допомогою паяння 

можна з'єднати мідні жили з алюмінієвими. Для цього використовують припої для 

алюмінію і попередньо облужують кінці мідних жил припоєм ПОС-60. Проте таких 

з’єднань краще уникати або використовувати, де немає великих навантажень і 

агресивних середовищ. 

Паяння мідних та алюмінієвих проводів великих перерізів виконують шляхом 

занурення в розплавлений припій з попереднім ретельним очищенням від окислів. 

 

Паяння. 

Зварювання.                                                                       

Скрутка. 

Болтові та гвинтові затискачі. З'єднання, розгалуження і приєднання алюмінієвих 

і мідних жил проводів і кабелів виконують також механічним способом за 

допомогою затискачів. 

Таке з'єднання використовують для приєднання алюмінієвих і мідних жил до 

виводів електроустаткування, а також окінцювання цих жил перерізом 2,5—120 

мм2 способом закручування в кільце для приєднання до гвинтових затискачів, а 

також для з’єднання алюмінію з міддю. 

У затискачах з рознімним пластмасовим корпусом виконують розгалуження від 

магістральної мережі без її розрізання. 
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Перед з’єднанням з проводів знімають ізоляцію на довжину 0,5-1 см за 

допомогою ножа або спеціальних кліщів для зняття ізоляції. 

Під час приєднання одножильних проводів до гвинтових затискачів слід 

дотримуватися таких правил: 

1) гвинтові затискачі повинні мати обмежувальну шайбу-зірочку, яка б запобігала 

витисканню жили і антикорозійне покриття; 

2) для зачищення жил користуються кварце-вазеліновою пастою, технічним 

нейтральним вазеліном або скляною шкіркою чи наждачним папером. 

 

Окінцювання проводів для приєднання до затискачів електроприймачів при 

перерізі одножильних проводів до 10 мм2, а багатожильних до 2,5 

мм здійснюється простим зачищенням кінця жили під пестик на довжину, яка 

залежить від перерізу провода та величини кільця. Кінець жили вводять під 

затискач або попередньо згинають у вигляді кільця за годинниковою стрілкою. 

Кінець багатожильного проводу перед цим обов'язково скручують і пропаюють. В 

окремих випадках в середину кільця встановлюють пістон. Жили перерізом понад 

10 мм2 окінцьовують напресованими наконечниками. 

Після виконання з’єднань жил проводів і кабелів виконується їх ізоляція за 

допомогою ізоляційної стрічки, ізоляційних ковпачків та ін. Затиски WAGO, 

клемні переходи не потребують ізолювання, оскільки їх корпус передбачає 

ізоляцію. В деяких випадках болтові з’єднання відповідно до їх розміщення та 

конструкції також не потребують ізолювання. 

 

Питання  для самоконтролю 

1. Від чого залежать розміри оброблення проводів? 

2. Яка основна вимога при обробленні проводів? 

3. Які інструменти використовуються при обробленні? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


