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УРОК  39-40 

Тема: Способи з’єднання проводів 
Мета: 

 Ознайомлення з загальними відомостями про з’єднання і окінцювання 

струмопровідних жил проводів та кабелів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

СПОСОБИ З 'ЄДНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДІВ І  КАБЕЛІВ  

Ще порівняно недавно скручування була основним способом з'єднання 

проводів в домашній електропроводці, а часто і в виробничих приміщеннях. У 

сучасних правилах улаштування електроустановок такий метод навіть не 

згадується, хоча на практиці він і зараз знаходить застосування. детально, про 

всі можливі варіанти з'єднання багатожильних проводів. 

Скручування і пайка двох проводів 

Дуже надійний контакт забезпечує пайка, для підготовки до якої попередня 

скручування абсолютно доречна і навіть необхідна для більшої площі контакту 

(враховуючи, що електропровідність припою нижче, ніж у спаюється 

матеріалів) і механічної міцності. 

Швидкі варіанти з'єднання алюмінієвих і мідних проводів за допомогою клем 

Ваго 

Для пайки необхідний паяльник потужністю 60-100 Ватт. Спочатку потрібно 

зняти з проводів ізоляцію (на 4-5 см), зачистити їх дрібним наждачним 

папером і облуди, тобто. покрити тонким шаром припою. 

1.Для мідних проводів можна використовувати звичайну каніфоль 

(тверду або у вигляді розчину) або спеціальні пастоподібні або рідкі 

флюси. Каніфоль і нейтральні безвідмивочні флюси не вимагають 

подальшого видалення, так як не викликають корозії. 

2.Паяльну кислоту і інші активні флюси застосовувати небажано - їх 

залишки можуть викликати корозію дротів і навіть коротке замикання. 

3.Існують паяльні матеріали і для алюмінію, але їх застосування не 

рекомендується. 

https://sdelalremont.ru/uk/razlichnye-varianty-soedineniya-mnogozhilnyx-provodov.html
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https://sdelalremont.ru/uk/zatochka-instrumentov.html
https://sdelalremont.ru/uk/zatochka-instrumentov.html


Залужені дроти скручуються, потім ретельно пропаюються. Пайка повинна 

охолонути природним чином, без примусового охолодження, яке може 

привести до тріщин в з'єднанні. Готову пайку зручно ізолювати термоусадочної 

трубкою відповідного розміру, яка при нагріванні щільно охоплює місце 

з'єднання. Це найнадійніший спосіб з'єднання електричних проводів і кабелів 

як мідних, так і алюмінієвих. 

Інший варіант - звичайна ізоляційна стрічка, бажано не менше 3 шарів. 

Cкрутка проводів для подальшого їх зрощування.

Скручування електричних проводів для з'єднання в розподільній коробці. 

Сполучні ізолюючі затискачі (ВИ) можна вважати сучасним варіантом старої 

скручування проводів. Це - пластиковий корпус, має всередині анодовану 

пружину конічної форми. Сполучаються дроти зачищають на довжину 10-15 

мм, збирають в пучок і накручують на них ЗІЗ - за годинниковою стрілкою, до 

упору. Сумарна площа з'єднання, в залежності від типорозміру - від 2,5 до 20 

мм2. Якість з'єднання досить висока, але дещо менше, ніж у гвинтових 

клемників. 

 
Сполучні ізолюючі затискачі (ВИ) – сучасні способи з’єднання двох-трьох  і 

більше жил мідних проводів. 

https://sdelalremont.ru/uk/montazh-elektricheskogo-teplogo-pola-svoimi-rukami-s-foto.html


З'єднання алюмінієвих і мідних проводів за допомогою клем 

Найбільш поширені гвинтові клеми, вони часто застосовуються в розподільних 

коробках. Випускаються як на малі, так і на дуже великі струми. При 

використанні алюмінієвих жив, потрібно дотримуватися обережності при 

затягуванні гвинтів, тому що він відрізняється м'якістю (а іноді - і крихкістю) і 

легко пошкоджується. 

Клеммне з’єднання – старий і надійний спосіб. 

З'єднання кабелів гвинтами з шайбами 

Це трохи застарілий варіант, відповідний за відсутності гвинтових клемників 

відповідного типорозміру, забезпечує аналогічну якість, може бути 

використаний для з'єднання алюмінієвого проводу з мідним. 

З'єднання гвинтовим затискачем, через шайби. 

Відгалуження затискачем У-733 

Це фактично варіант гвинтового клемника, він дозволяє робити відгалуження 

від магістралі, не розрізаючи її. 

 
Відгалуження з використанням затиску у 733. 



З'єднання декількох розеток шлейфом 

У такому варіанті розетки фактично можуть використовуватися як гвинтові 

клемники, але для більшої надійності з'єднання проводів слід пропаять. 

З'єднання декількох розеток шлейфом. 

Самозажимні клемники Wago 

Самозажимні клемники дозволяють з'єднувати електричні проводи перетином 

до 2,5 квадратних міліметрів, допустимий струм може становити до 24 А. Це 

дуже швидкий і технологічний спосіб з'єднання. Зачистка проводиться на 

довжину всього 10-12 мм, не потрібно ні скручування, ні ізоляції, ні навіть 

затягування гвинтів. Провід просто вставляються в клемник. Чи не вийде таким 

чином з'єднати тільки гнучкі багатожильні дроти. 

Ще один недолік - в зв'язку з меншою площею контакту це з'єднання все ж 

дещо менш надійно, ніж гвинтове клемне або, тим більше, пайка або 

зварювання. 

клеми Wago. Самые распространенные виды соединения двух жил как 

алюминиевых, так і мідних. 

З'єднання двох жил кабелю зварюванням 

Це найнадійніший спосіб з'єднання, він забезпечує ідеальний контакт і дуже 

тривалий термін безвідмовної роботи. Електричні дроти скручуються на 

довжину не менше 50 мм, зварювання мідних проводів проводиться 

спеціальним вугільним електродом з мідним покриттям. Найкраще 

використовувати інверторний зварювальний апарат, хоча можливі й інші 

варіанти. При зварюванні проводів, як і при будь-яких інших зварювальних 

роботах, необхідно суворе дотримання техніки безпеки. 

https://sdelalremont.ru/uk/montazh-elektricheskogo-shhitka.html


Пристрій зварювання проводівз'єднання алюмінієвих, медных проводов и 

кабелей с помощью сварки – самый надежный способ из всех видов. 

 

Посилання на відео по темі: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkk7sH98qe8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVojjAb8uuM 

https://www.youtube.com/watch?v=F-t2RlvmkqU 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке з’єднання? 

2. Що таке муфта?  

3. Що таке мідна гільза? 

4. Що таке скрутка? 

5. Що таке пайка? 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkk7sH98qe8
https://www.youtube.com/watch?v=ZVojjAb8uuM
mailto:mTanatko@ukr.net
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