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Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 

Урок 87 

Тема: Сполучні муфти та з’єднувачі. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про приймання й здавання 

зміни, забезпечення  збереження, правильну експлуатацію електрозварювального 
устаткування та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

  Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
 

ХІД УРОКУ 

   Сполучна муфта для кабелю 
Кабельні муфти являють собою 

конструкції, що з'єднують електричні дроти 

в цільну комунікацію. Використовують для 

монтажу електромереж та підключення їх до 
обладнання електричних станцій і 

енергетичним комплексам. 

Види з'єднань проводів і жил кабелю 

Будова електричної муфти проектується з 

опорою на такі параметри, як особливості 

перетину кабелів, число жил, використовуваний номінал напруги і ізоляційний 

матеріал проводів. Труднощі стикування визначається ступенем вимогливості до 
надійності і доброякісності з'єднання вузла. 

Просте скручування 

Такий спосіб стикування кабелів застосовується в конструкціях, не дуже 
вимогливих до електролінії. Щоб з'єднання було надійніше, проводиться пайка 



закрутки. Ділянки стику прикривають трубками – найчастіше гумовими, але вони 
можуть бути зроблені і з іншого діелектрика. 

Індивідуальні та групові затискачі 

Колодки гільзового типу використовуються для з'єднання закінчень коаксіальних 

проводів. Для них мають значення безпосередній контакт і захист радіочастотних 
показників. 

Обтискові гільзи 

Такі вироби виготовляються з гнучких матеріалів, добре проводять електрику: 

алюмінію і міді. Плетіння з декількох жив вводять в обтискну гільзу з двох сторін і 
після цього обробляють трубочку кліщами. 

Кабельні муфти 

Ці вироби допомагають захистити з'єднання від попадання води, хімічних речовин 
та інших шкідливих факторів середовища. При промисловому виробництві муфт для 

кабелю строго дотримуються державні стандарти, виробник відповідає за безпеку і 

якість вузлів стику. 

Сполучні КМ 
Муфта для з'єднання проводів застосовується при монтажі контактних вузлів 

розгалужень комунікацій. Щоб вибрати відповідне виріб, потрібно враховувати тип 

лінії. 
Важливо! У продажі є з'єднувачі, здатні витримувати екстремальні температури 

аж до 500 градусів вище і нижче нуля. Таким чином, можна вибрати муфту, яка 

підходить для будь-яких умов експлуатації. 

Переваги термоусаджуваних з'єднувальних муфт 

Сполучна муфта для кабелю, здатна до термоусадки, забезпечує надійну 

герметичну ізоляцію стику. Такі вироби відрізняються тривалим терміном 

експлуатації, монтажні роботи зможе виконати людина, що не володіє 
спеціалізованими навичками. Пристрої відрізняються стійкістю до дії агресивних 

факторів середовища. 

Види з'єднувальних муфт кабелів 

Щоб правильно вибрати кабельну сполучну муфту, потрібно звертати увагу 

на характеристики: 

 тип ізоляції між фазами; 

 найбільша мережева напруга; 
 матеріал жил і площа їх перетину; 

 число жил в кабелі. 

Виробляються вироби, використовувані в мережах з невисокою напругою (до 1000 

В) і призначені для високовольтних комутацій. Епоксидні вироби мають найбільшу 
стійкість до середовищних впливів. 

Важливо! Щоб правильно встановити виріб, треба коректно розрізати кінці і зняти 

ізоляційний шар. У кінців проводів також належить його знімати на протяжності, 

вдвічі меншою, ніж довжина муфти. В останню потім вставляють кінці і з'єднують 
елементами кріплення. Зазвичай одним екземпляром можна з'єднати не більше 4 

проводів. 

Сполучні муфти 
Муфта сполучна для монтажу на кабелі забезпечується наступною 

маркуванням (розшифровка наводиться зліва направо): 

 перша цифра показує напругу експлуатації – наприклад, якщо це 1 

(найпоширеніший варіант), обладнання було розроблене для мереж до 1000 В; 



 буква С означає, що комплектуємий елемент призначений для з'єднання; 
 «Тп» позначає термопластичні властивості; 

 далі вказується число з'єднувальних проводів, наприклад, 4; 

 дві тризначні цифри показують діапазон можливих площ перетину (мм); 

 буква С показує присутність додаються кріпильних деталей;  
 буква П – то, що проводки зроблені з ПВХ. 

Іноді після вказівки про термопластичність йде буква О (вказує, що деталь 

розрахована на одножильний кабель), Р (ремонтний елемент) або Б (наявність 

бронювання).  

Перехідні муфти 
Ці муфти застосовують, коли потрібно комутувати кабелі різних видів. Вони 

відрізняються надійністю і міцністю. 

Кінцеві муфти 

Використовують їх для проводів з ізоляційним шаром з паперу. Маркування у 

них, в цілому, подібна до сполучними деталями, але є деякі відмінності:  

 другим знаком замість літери С йде К (вказує на кінцеву деталь), після якої 

йде В або Н (вид монтажу – внутрішній або зовнішній); 
 в кінці стоїть буква Н – вона показує присутність кріпильних елементів. 

Установка стопорного пристрою на муфтах 

Деталі, забезпечені таким пристроєм, монтують з метою запобігання ізоляції від 

плавки, викликаний високою температурою. Стопор зроблений з з'єднаних один з 
одним металевих стрижнів, покритих папером. Їх монтують в панель з латунної 

обоймочкі і потім в капсулу. 

Муфти з ізоляцією з термоусаджуваних трубок 

Установка термоусаджуваної муфти на силовий кабель відрізняється простотою, 
завдяки присутності легких полімерних деталей в конструкції. Для обтиску 

використовують будівельний фен, поставивши його на 150 градусів. Конструкція 

відрізняється довговічністю і здатна служити до 20 років. 
Муфти з ізоляцією на основі холодної усадки 

Тут застосовують складну еластомірну технологію, коли на силову лінію, яка 

потребує ізоляції, за допомогою певних маніпуляцій наносять шар діелектрика. Вона 

підходить для приміщень з високою пожежонебезпекою. 
Поширені помилки установки кінцевих муфт 

При монтажі муфтових з'єднань майстрами допускаються типові помилки. 

Недотримання необхідної відстані 
За міжфазною відстанню особливо важливо стежити при роботі на лініях високої 

напруги. Ігнорування цієї вимоги загрожує пробоєм ізоляції. Якщо щиток занадто 

малий, буде потрібно встановити адаптерні пристрої. 



Перехресна орієнтація фаз 
Не можна допускати зіткнення різних типів дротів. Це загрожує польовою 

напруженістю. 

Наконечники з вікном для перевірки стану з'єднання 

Їх можна експлуатувати тільки в приміщенні, надійно захищеному від опадів. 
Якщо у вікно потрапить вода, металеві деталі почнуть окислюватися. 

Монтаж захисних елементів на жили муфт зовнішньої установки 

Ці елементи повинні перешкоджати попаданню вологи всередину. Не можна також 

допускати, щоб захисні деталі торкалися одне дуга. 
Повітряні маси в корпусі 

Це веде до того, що в газовому просторі утворюються іони, через що захисна 

деталь пошкоджується. При монтажі потрібно закладати щілини герметиком. 
Поширені помилки під час установки з'єднувальних муфт 

При монтажі з'єднань також існують типові помилки, які погіршують 

експлуатаційні якості конструкції. 

Забруднені поверхні 
Монтер повинен дбати про чистоту використовуваного інструментарію і своєчасно 

знімати бруд. При роботах в ямах або інших «брудних» місцях обов'язково 

використовувати плівку. 
Порушення технології монтажу з'єднувачів 

Якщо виявлені дефекти, спричинені невідповідними габаритами трубки, треба 

ліквідувати їх напилком і потім зашліфувати. Стружку, що залишилася після 

шліфування, треба видалити. 
Нерівномірність товщини ізоляції манжети 

Це частий випадок при використанні товстостінних термоусадкових манжет. Щоб 

уникнути цієї проблеми, потрібно рівномірно прогрівати ділянку, що піддається 
обробці. Також прогріванню може допомогти жерстяної відбивач. 

Порушена герметичність муфт 

Це трапляється через ігнорування герметика. Також причиною можуть бути 

пошкодження ізоляції, тоді треба встановити ремонтний рукав з клейкою основою. 
Важливо! Герметик повинен виступати над краями місця стику. 

Повітряні маси в муфтах 

Як і у випадку з кінцевими виробами, в цьому випадку утворюються зайві іони. 
При монтажі муфт потрібно ретельно дотримуватися технологію і подбати про те, 

щоб уникнути поширених помилок. У цьому випадку з'єднання буде надійним і 

прослужить довго. 

 

https://youtu.be/amaKOiMZYYM 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 
 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 

https://youtu.be/amaKOiMZYYM
mailto:mTanatko@ukr.net

	Види з'єднань проводів і жил кабелю
	Просте скручування
	Індивідуальні та групові затискачі
	Обтискові гільзи
	Кабельні муфти
	Сполучні КМ

	Переваги термоусаджуваних з'єднувальних муфт
	Види з'єднувальних муфт кабелів
	Сполучні муфти
	Перехідні муфти
	Кінцеві муфти
	Установка стопорного пристрою на муфтах
	Муфти з ізоляцією з термоусаджуваних трубок
	Муфти з ізоляцією на основі холодної усадки

	Поширені помилки установки кінцевих муфт
	Недотримання необхідної відстані
	Перехресна орієнтація фаз
	Наконечники з вікном для перевірки стану з'єднання
	Монтаж захисних елементів на жили муфт зовнішньої установки
	Повітряні маси в корпусі

	Поширені помилки під час установки з'єднувальних муфт
	Забруднені поверхні
	Порушення технології монтажу з'єднувачів
	Нерівномірність товщини ізоляції манжети
	Порушена герметичність муфт
	Повітряні маси в муфтах


