
OSPRZÊT
ENERGETYCZNY

OSPRZÊT
TELEKOMUNIKACYJNY

URZ¥DZENIA
ELEKTRYCZNE CYNKOWNIA

KONSTRUKCJE
STALOWE

Instrukcja monta¿u

OSPRZÊTU

ZAPRASOWYWANEGO

Instrukcja monta¿u

OSPRZÊTU

ZAPRASOWYWANEGO



SPIS TREŒCI

1Instrukcja monta¿u osprzêtu zaprasowywanego

INFORMACJE OGÓLNE

UCHWYTY ODCI¥GOWE

Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE I NAPRAWCZE

1.   Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach 
      stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

2.   Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane stacyjne na przewodach 
      stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

3.   Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach 
      jednorodnych stopowych AAL

4.   Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych 
      stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

5.   Z³¹czki zaprasowywane na przewodach odgromowych 
      stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

6.   Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych 
      jednorodnych stopowych AAL (lub AL)

7.   Z³¹czki naprawcze AL na przewodach elektroenergetycznych

ZACISKI STACYJNE

TABELE I RYSUNKI

KARTY KATALOGOWE WYROBÓW

Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane (AFL, AFLs)
Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane (AFL, AAL)
Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane stacyjne
Z³¹czki zaprasowywane (AFL, AFLs)
Z³¹czki zaprasowywane (AL, AAL)
Z³¹czki naprawcze
Szczêki do rdzenia przewodów
Szczêki do p³aszcza przewodów

2

3

7

7

8

12

13

13

14

15

22
21
20
20

18

19

18
18



INFORMACJE OGÓLNE

 
 
 

2 Instrukcja monta¿u osprzêtu zaprasowywanego

Wstêp

  Osprzêt zaprasowywany s³u¿y do odci¹gowego zamocowania przewodów w przês³ach linii 
elektroenergetycznych i stacji (w przypadku uchwytów odci¹gowych zaprasowywanych) oraz        
do ³¹czenia i naprawy uszkodzonych przewodów (z³¹czki zaprasowywane i naprawcze).        
Monta¿ i prasowanie osprzêtu zaprasowywanego mo¿na wykonywaæ na ziemi lub w pobli¿u 
przewodów linii elektroenergetycznej.
  Przed rozpoczêciem monta¿u powinniœmy sprawdziæ, czy wybrany przez nas osprzêt jest 
odpowiedni  do  rodzaju  i  œrednicy  przewodu,  na  którym  bêdzie  montowany.

Przygotowanie osprzêtu

  Przygotowanie osprzêtu prasowanego polega g³ównie na oczyszczeniu go. Dok³adnie 
oczyszczamy wewnêtrzne czêœci prasowanego osprzêtu (korpus aluminiowy czêœci zewnêtrznej 
zaprasowywanej na przewodzie). W³aœciwe oczyszczenie zapewni nisk¹ rezystancjê styku 
przewodu z osprzêtem. Ciêg³a stalowe na etapie produkcji s¹ zabezpieczone smarem 
zabezpieczaj¹cym, który nale¿y równie¿ oczyœciæ.
  Podczas prasowania szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na to, aby korpus aluminiowy nie 
odkszta³ca³ siê (zakrzywia³). W tym celu nale¿y utrzymywaæ ca³y czas przewód w osi prasowanej 
tulei korpusu.
    W praktyce pomocne bêdzie te¿ obracanie przewodu z prasowanym korpusem w osi o kilka stopni 
przed ka¿dym nastêpnym zaprasowaniem oraz równomierne smarowanie szczêk olejem (smarem) 
lub myd³em.

Zasady bezpieczeñstwa

    Niniejsza instrukcja nie zastêpuje  procedur budowy i standardów bezpieczeñstwa stosowanych 
w Pañstwa firmach. 

NIE STOSOWANIE TYCH PROCEDUR I STANDARDÓW MO¯E POWODOWAÆ ZAGRO¯ENIE 
ZDROWIA LUB ̄ YCIA.

    Podczas pracy w pobli¿u linii energetycznych, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ochronê 
przed niebezpiecznym zbli¿eniem do przewodów znajduj¹cych siê pod napiêciem.
Przed instalacj¹ nale¿y sprawdziæ, czy stosujemy odpowiedni wyrób oraz w³aœciwy rozmiar szczêk.
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MONTA¯ – KROK PO KROKU 

   

UCHWYTY ODCI¥GOWE
1. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

Przed rozpoczêciem prasowania nale¿y 
przygotowaæ przewód. 
Aby u³atwiæ obciêcie przewodu odcinek 
przeznaczony do monta¿u zabezpieczamy przed 
rozpleceniem na koñcach taœm¹ lub drutem. 
Nastêpnie przecinamy przewód pod k¹tem 
prostym do jego osi w pobli¿u zabezpieczenia.
Odmierzamy na przewodzie odcinek "l" 
g ³êbokoœci  o tworu w c iêg le uchwytu 
zaprasowywanego powiêkszony o dodatkowy 
wymiar "a", równy: 2cm dla przewodów               

2o przekroju do 120mm  lub 3cm dla wiêkszych 
przekrojów. Za tym odcinkiem ponownie 
zabezpieczamy przewód opask¹ lub drutem.

Na oznaczonej odleg³oœci "l+a" obcinamy 
aluminiowe druty oplotu w zewnêtrznych 
warstwach. Druty w ostatniej warstwie oplotu 
aluminiowego nacinamy tylko na obwodzie 
p rzewodu  i  wy ³amu jemy je  rêczn ie .  
Zapobiegamy w ten sposób uszkodzeniu drutów 
rdzenia przez naciêcie

Miejsce prasowania na rdzeniu przewodu            
i p³aszczu aluminiowym dok³adnie oczyszczamy 
za pomoc¹ szczotki drucianej i czyœciwa. 
Za pomoc¹ dostêpnego œrodka (najlepiej 
benzyna ekstrakcyjna) odt³uszczamy korpus 
aluminiowy i ciêg³o stalowe uchwytu.
Nasuwamy na przewód czêœæ aluminiow¹ 
uchwytu zaprasowywanego.
Sprawdzamy prawid³owoœæ doboru szczêk      
do zaprasowania czêœci stalowej i aluminiowej 
uchwytu.
Wsuwamy w stalowe ciêg³o uchwytu 
z a p r a s o w y w a n e g o  r d z e ñ  p r z e w o d u                     
i zaprasowujemy tulejê ciêg³a na odcinku za 
karbami w kierunku przewodu, na ca³ej d³ugoœci 
lub w miejscach oznaczonych fabrycznie. 
Zaprasowywanie wykonujemy jedno obok 
drugiego.

1.3a. Odmierzenie wymiaru g³êbokoœci ciêg³a 
         na przewodzie 

1.4a. Obciêcie drutów aluminiowych przewodu

1.9a. Nasuniête na rdzeñ ciêg³o stalowe uchwytu
         i korpus aluminiowy na przewodzie

1.4b. Od³amanie drutów ostatniej warstwy oplotu 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Obcinamy
tylko zewn. 

warstwy

Ostatni¹ 
warstwê tylko

lekko 
nacinamy
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UCHWYTY ODCI¥GOWE
1. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

Sprawdzamy zgodnoœæ wymiaru SFE z katalogu 
BELOS-PLP z wymiarem uzyskanego wieloboku. 

1.10.

1.10a. Sprawdzenie wymiaru ciêg³a po prasowaniu

1.9h. Widok zaprasowanego ciêg³a stalowego uchwytu 

1.9g.Trzecie prasowanie ciêg³a 

1.9f.Widok ciêg³a po drugim prasowaniu1.9b. Umieszczenie ciêg³a w szczêkach g³owicy prasuj¹cej

1.9c. Pierwsze prasowanie ciêg³a w miejscu oznaczonym

1.9d. Widok ciêg³a po pierwszym prasowaniu

1.9e. Drugie prasowanie ciêg³a za miejscem oznaczonym 
         w kierunku przewodu
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UCHWYTY ODCI¥GOWE
1. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

Wsuwamy zaprasowane ciêg³o w korpus 
aluminiowy, zachowuj¹c odstêp "b" pomiêdzy 
krawêdzi¹ ciêg³a a krawêdzi¹ otworu korpusu 
aluminiowego uchwytu. Wymiar "b" dla 

2przewodów o przekroju do 120mm  równy jest 
1,5cm, dla wiêkszych 2,5cm. 

1.11.

1.11a. Odmierzamy wymiar "b" przy nasuniêciu korpusu

1.12.

1.12a. Korpus uchwytu w szczêkach g³owicy prasuj¹cej

1.12b. Pierwsze prasowanie korpusu uchwytu

1.12c. Drugie prasowanie korpusu uchwytu

1.12d. Trzecie prasowanie korpusu uchwytu

1.12e. Kolejne prasowanie korpusu aluminiowego
           (na ciêgle stalowym) 

Prasujemy korpus aluminiowy uchwytu               
w kierunku od przewodu do ciêg³a, wykonuj¹c 
prasowania jedno obok drugiego. W przypadku 
n iektórych uchwytów (d la  przewodów                  
o wiêkszych przekrojach) za pomoc¹ paska 
rade³kowanego na czêœci aluminiowej uchwytu 
oznaczone jest miejsce, gdzie nale¿y zakoñczyæ 
prasowanie.
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UCHWYTY ODCI¥GOWE
1. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLs

Po wykonaniu zaprasowania korpusu 
aluminiowego uchwytu nale¿y sprawdziæ 
zgodnoœæ wymiaru "S " z katalogu BELOS-PLP   AL

z wymiarem uzyskanego wieloboku.

Ewentualne wyp³ywy aluminium pozosta³e       
po prasowaniu na krawêdzi zejœcia siê szczêk 
wyrównujemy pilnikiem. Ograniczamy w ten 
sposób ostre krawêdzie,  które mog¹                 
byæ przyczyn¹ wystêpowania zak³óceñ 
radioelektrycznych.

1.13.

 1.14.

1.12f. Prasowanie korpusu od strony ciêg³a uchwytu

1.12g. Zaprasowany uchwyt odci¹gowy 

1.12h. Czêœæ pomiêdzy rade³kowanymi znacznikami 
           nie prasujemy.
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UCHWYTY ODCI¥GOWE
2. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane stacyjne na przewodach stalowo-aluminiowych AFL 

3. Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane na przewodach jednorodnych AL i AAL

W stacjach elektroenergetycznych do 
zawieszania przewodów mo¿na wykorzystywaæ 
te same uchwyty odci¹gowe zaprasowywane 
jakie stosujemy w liniach energetycznych. 
Jednak w przypadku ma³ych naprê¿eñ na 
krótkich odcinkach przewodów stacyjnych 
mo¿na stosowaæ uchwyty o zmniejszonej (40% 
RBS przewodu) sile wyœlizgu - tzw. stacyjne.

Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane stacyjne 
montujemy poprzez zaprasowanie tylko korpusu 
aluminiowego uchwytu bez uchwycenia rdzenia 
stalowego przewodu w ciêgle. 

Przygotowanie przewodu w przypadku 
uchwytów odci¹gowych zaprasowywanych 
stacyjnych polega na oczyszczeniu czêœci oplotu 
aluminiowego przewodu na odcinku prasowania 
korpusu  uchwytu. 

Nasuwamy na oczyszczon¹ koñcówkê 
przewodu korpus aluminiowy uchwytu, z drugiej 
strony w korpus wk³adamy ciêg³o stalowe         
(w odpowiedniej p³aszczyŸnie w stosunku         
do korpusu).

Prasujemy korpus aluminiowy uchwytu              
w kierunku od przewodu do ciêg³a, wykonuj¹c 
prasowania  jedno obok drugiego.

Po wykonaniu zaprasowania korpusu 
aluminiowego uchwytu nale¿y sprawdziæ 
zgodnoœæ wymiaru "S " z katalogu BELOS-PLP   AL 
z wymiarem uzyskanego wieloboku. 

Ewentualne wyp³ywy aluminium pozosta³e po 
prasowaniu na krawêdzi zejœcia siê szczêk 
wyrównujemy pilnikiem. Ograniczamy w ten 
sposób ostre krawêdzie, które mog¹ byæ 
p r z y c z y n ¹  w y s t ê p o w a n i a  z a k ³ ó c e ñ  
radioelektrycznych.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

MONTA¯ – KROK PO KROKU 

Przewody jednorodne stopowe AAL wykonane s¹    
z drutów ze stopu aluminium bez rdzenia 
stalowego. Ciêg³o uchwytów odci¹gowych 
zaprasowywanych do przewodów AAL nie ma 
tulei do zaprasowania rdzenia. 

Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni dobór 
szczêk do g³owicy prasuj¹cej, gdy¿ szczêki do 
prasowania przewodów AAL ró¿ni¹ siê od 
standardowych mniejsz¹ d³ugoœci¹ prasowania.

Przewód przygotowujemy do prasowania 
poprzez oczyszczenie go szczotk¹ drucian¹          
i odt³uszczenie dostêpnymi œrodkami na d³ugoœci 
korpusu aluminiowego uchwytu.

Nasuwamy korpus uchwytu na oczyszczony 
przewód.

Wk³adamy ciêg³o uchwytu w korpus od strony 
zac isku  mostka  uchwytu ,  pamiê ta j¹c                    
o odpowiednim ustawieniu ciêg³a w p³aszczyŸnie 
uchwytu (w zale¿noœci od uk³adu mocowania 
uchwytu  w  ³añcuchu w stosunku do ucha ciêg³a).

Dosuwamy przewód do ciêg³a. Pomiêdzy 
krawêdzi¹ korpusu a krawêdzi¹ ciêg³a 
pozostawiamy odstêp oko³o k=5mm.

Prasujemy tulejê korpusu uchwytu od strony 
paska rade³kowanego przy ciêgle w kierunku 
przewodu, wykonuj¹c jedno prasowanie obok 
drugiego a¿ do koñca korpusu.

Po wykonaniu prasowania mierzymy wymiar 
uzyskanego wieloboku i  porównujemy                 
z wymiarem "s" podanym w katalogu        
BELOS-PLP. Wyp³ywy aluminium powsta³e po 
zejœciu szczêk usuwamy pilnikiem.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE 
4. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLS

MONTA¯ – KROK PO KROKU 

Z³¹czki zaprasowywane œródprzês³owe s³u¿¹    
do po³¹czenia dwóch odcinków przewodu. 
Prasowanie z³¹czek mo¿na wykonywaæ na 
stanowisku monta¿owym na ziemi lub 
bezpoœrednio na linii w pobli¿u przewodów.

Przed przyst¹pieniem do prasowania z³¹czki 
nale¿y odt³uœciæ jej elementy za pomoc¹ 
dostêpnego œrodka (np. benzyny ekstrakcyjnej).

Koñce ³¹czonego przewodu w celu u³atwienia 
pomiaru d³ugoœci mo¿na zabezpieczyæ drutem 
lub opask¹ przed “rozmietleniem” drutu oplotu.

Na zewnêtrznym oplocie aluminiowym obu 
koñców ³¹czonego przewodu zaznaczamy 
odcinki "1/2l+a", gdzie "1/2l = po³owa d³ugoœci 
w e w n ê t r z n e j  t u l e i  s t a l o w e j  z ³ ¹ c z k i  
zaprasowywanej, a "a" = wymiar zapasowy, 
równy 2 cm dla przewodów AFL i AFLs                

2o przekroju do 120mm  oraz 3 cm dla przewodów 
wiêkszych. Za wykonanymi oznaczeniami 
przewód zabezpieczamy w niewielkiej odleg³oœci 
w celu u³atwienia ciêcia drutów aluminiowych 
oplotu przewodu. 

Na oznaczonych miejscach za pomoc¹ szlifierki 
lub pi³ki do metalu obcinamy aluminiowe druty 
oplotu przewodu w zewnêtrznych warstwach. 
Druty w ostatniej warstwie oplotu aluminiowego 
nacinamy tylko na obwodzie przewodu                 
i wy³amujemy je rêcznie. Zapobiegamy w ten 
sposób uszkodzeniu drutów rdzenia przez 
naciêcie.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.1a. Z³¹czka zaprasowywana przed monta¿em

4.4a. Pomiar czêœci stalowej z³¹czki

4.4b. Wy³amanie drutów aluminiowych ostatniej warstwy 
         p³aszcza przewodu

4.4a. Naciêcie drutów aluminiowych p³aszcza przewodu

 4.4b. Odmierzenie wymiaru na ³¹czonym przewodzie

Obcinamy
tylko zewn. 

warstwy

Ostatni¹ 
warstwê tylko

lekko 
nacinamy
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Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE 
4. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLS

Na d³ugoœci prasowania z³¹czki oczyszczamy 
rdzeñ przewodu czyœciwem lub ewentualnie 
szczotk¹ drucian¹. 

Nasuwamy korpus aluminiowy z³¹czki na jeden   
z odcinków ³¹czonego przewodu. 

Koñcówki rdzeni stalowych obu odcinków 
przewodu wprowadzamy do tulei stalowej z³¹czki 
tak, aby po obu stronach z³¹czki przerwy           
do oplotu aluminiowego by³y jednakowe. 

Rozpoczynaj¹c od œrodka tulei stalowej 
prasujemy j¹ w kierunku przewodu odpowiednio 
dobranymi szczêkami, wykonuj¹c prasowania na 
ca³ej d³ugoœci jedno obok drugiego.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.6a. Oczyszczenie rdzenia stalowego ³¹czonego przewodu

4.8a. Pozycjonowanie tulei stalowej z³¹czki na rdzeniach 
         ³¹czonych przewodów

4.9a. Tuleja stalowa z³¹czki na g³owicy prasuj¹cej 4.9e. Kolejne prasowanie tulei stalowej z³¹czki

4.9d. Kolejne prasowanie tulei stalowej z³¹czki

4.9c. Kolejne prasowanie tulei stalowej w kierunku przewodu

4.9b. Pierwsze prasowanie tulei stalowej z³¹czki w œrodku
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Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE 
4. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLS

Po wykonaniu prasowania mierzymy wymiar 
uzyskanego wieloboku i  porównujemy                
z wymiarem "S " podanym w katalogu     FE

BELOS-PLP.

Odmierzamy i  oznaczamy na oplocie 
aluminiowym przewodu po³o¿enie korpusu 
aluminiowego z³¹czki zaprasowywanej tak, aby 
œrodek korpusu pokrywa³ siê ze œrodkiem 
zaprasowanej tulei stalowej na rdzeniu 
przewodu. Oczyszczamy szczotk¹ drucian¹         
i czyœciwem oplot aluminiowy przewodu na 
odcinku prasowania korpusu z³¹czki.

Nasuwamy korpus aluminiowy z³¹czki na 
przewody do oznaczeñ.

Prasujemy korpus aluminiowy odpowiednio 
dobranymi szczêkami pocz¹wszy od znaczników 
paskowych rade³kowanych w kierunku obu 
koñców korpusu, wykonuj¹c jedno prasowanie 
obok drugiego. Œrodkowy obszar pomiêdzy 
znacznikami nie jest prasowany - znajduje siê    
w nim zaprasowana tuleja stalowa. Jeœli na 
korpusie z³¹czki oznaczony jest tylko œrodek, 
oznaczamy na nim d³ugoœæ tulei stalowej. 

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.9f. Prasowanie tulei z³¹czki z drugiej strony w kierunku 
        przewodu

4.9g. Kolejne prasowanie tulei z³¹czki z drugiej strony

4.9h. Zaprasowana tuleja stalowa z³¹czki na rdzeniach 
         ³¹czonego przewodu

4.12a. Nasuniêcie korpusu aluminiowego z³¹czki 
           do oznaczeñ na przewodzie

4.11b. Naniesienie wymiaru 1/2 d³ugoœci tulei stalowej 
           na koñcówkê przewodu

4.11a. Odmierzenie wymiaru tulei stalowej w celu 
           oznaczenia jej po³o¿enia w stosunku do korpusu 
           aluminiowego z³¹czki



11Instrukcja monta¿u osprzêtu zaprasowywanego

Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE 
4. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLS

Po wykonaniu prasowania mierzymy wymiar 
uzyskanego wieloboku i  porównujemy                 
z wymiarem "S " podanym w katalogu BELOS-AL

PLP. Wyp³ywy aluminium powsta³e po zejœciu 
szczêk usuwamy pilnikiem.

4.14.

4.13d. Ostatnie prasowanie jednej strony korpusu z³¹czki

4.13c. Nastêpne prasowanie korpusu z³¹czki

4.13b. Kolejne prasowanie korpusu z³¹czki

4.13a. Rozpoczêcie prasowania korpusu aluminiowego 
           z³¹czki od oznaczonego miejsca w kierunku 
           przewodu

4.13g. Zaprasowana z³¹czka œródprzês³owa na przewodzie

4.13f. Nastêpne prasowania korpusu z³¹czki

4.13e. Prasowanie korpusu z³¹czki na drugiej koñcówce 
           ³¹czonego przewodu
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Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE
5. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach odgromowych stalowo-aluminiowych AFL oraz sektorowych AFLS

Z³¹czki zaprasowywane œródprzês³owe             
na przewodach odgromowych s³u¿¹ do 
po³¹czenia dwóch jego odcinków. Prasowanie 
z³¹czek mo¿na wykonywaæ na stanowisku 
monta¿owym na ziemi lub bezpoœrednio na linii  
w pobli¿u przewodów.

Ze wzglêdu na to, i¿ przewody odgromowe  
ró¿ni¹ siê w swojej budowie od przewodów 
roboczych (inny stosunek aluminium do stali), 
z³¹czki zaprasowywane do tych przewodów maj¹ 
inn¹ budowê. Z³¹czka posiada œcianki o dwóch 
gruboœciach oraz dodatkow¹ tulejê dystansow¹ 
wewnêtrzn¹.

Przed przyst¹pieniem do prasowania z³¹czki 
nale¿y odt³uœciæ wszystkie jej elementy             
za pomoc¹ dostêpnego œrodka (np. benzyny 
ekstrakcyjnej). 

Koñce ³¹czonego przewodu w celu u³atwienia 
pomiaru d³ugoœci mo¿na zabezpieczyæ drutem 
lub opask¹ przed  "rozmietleniem"  drutu oplotu. 

Na zewnêtrznym oplocie aluminiowym obu 
koñców ³¹czonego przewodu odznaczamy 
odcinki "1/2l+a", gdzie "1/2l = po³owa d³ugoœci 
w e w n ê t r z n e j  t u l e i  s t a l o w e j  z ³ ¹ c z k i  
zaprasowywanej, a "a" = wymiar zapasowy, 
równy 1,5cm. Za wykonanymi oznaczeniami 
przewód zabezpieczamy w niewielkiej odleg³oœci 
w celu u³atwienia ciêcia drutów aluminiowych 
oplotu przewodu.

Na oznaczonych miejscach za pomoc¹ pi³ki do 
metalu obcinamy aluminiowe druty oplotu 
przewodu w zewnêtrznych warstwach. Druty      
w ostatniej warstwie oplotu aluminiowego 
nacinamy tylko na obwodzie przewodu                  
i wy³amujemy je rêcznie. Zapobiegamy w ten 
sposób uszkodzeniu drutów rdzenia przez 
naciêcie.

Na d³ugoœci prasowania z³¹czki oczyszczamy 
rdzeñ przewodu czyœciwem lub ewentualnie 
szczotk¹ drucian¹. 

Nasuwamy korpus aluminiowy z³¹czki na jedn¹ 
koñcówkê ³¹czonego przewodu koñcem             
o mniejszej œrednicy wewnêtrznej tulei. 

Nasuwamy tulejê redukcyjn¹ z³¹czki na drug¹  
koñcówkê ³¹czonego przewodu tak, aby ko³nierz 
na tulei redukcyjnej by³ na zewn¹trz z³¹czki.

MONTA¯ - KROK PO KROKU

Koñcówki rdzenia stalowego wprowadzamy do 
tulei stalowej z³¹czki i ustawiamy tak, aby 
odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ tulei stalowej,           
a oplotem aluminiowym by³a równa z ka¿dej 
strony.

Prasujemy tulejê stalow¹ od œrodka w kierunku 
przewodu z obu stron, wykonuj¹c kolejne 
prasowania odpowiednio dobranymi szczêkami.

Po wykonaniu prasowania mierzymy wymiar 
uzyskanego wieloboku i  porównujemy                 
z wymiarem "S " podanym w katalogu BELOS-FE
PLP.

Oczyszczamy szczotk¹ drucian¹ p³aszcz 
aluminiowy przewodu na odcinku prasowania 
korpusu aluminiowego z³¹czki.

Nasuwamy do oporu korpus aluminiowy z³¹czki 
na zaprasowan¹ tulejê stalow¹.

Z drugiej strony korpusu aluminiowego wsuwamy 
tulejê dystansow¹ a¿ do jej krawêdzi.

Prasujemy aluminiow¹ tulejê z³¹czki od œrodka, 
oznaczonego rade³kowanym paskiem w kierunku 
koñców z³¹czki, wykonuj¹c kolejne prasowania 
odpowiednio dobranymi szczêkami .

Po wykonaniu prasowania mierzymy wymiar 
uzyskanego wieloboku i  porównujemy                 
z wymiarem "S " podanym w katalogu BELOS-AL
PLP. Wyp³ywy aluminium powsta³e po zejœciu 
szczêk usuwamy pilnikiem.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
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Z£¥CZKI ZAPRASOWYWANE I NAPRAWCZE 
6. Z³¹czki zaprasowywane na przewodach roboczych jednorodnych stopowych AAL (lub AL)

7. Z³¹czki naprawcze AL na przewodach elektroenergetycznych

MONTA¯ - KROK PO KROKU

Przewody jednorodne stopowe AAL wykonane 
s¹ z drutów ze stopu aluminium bez rdzenia 
s t a l o w e g o .  Z ³ ¹ c z k a  z a p r a s o w y w a n a  
œródprzês³owa sk³ada siê tylko z korpusu ze 
stopu aluminiowego, który zaprasowujemy na 
koñcach przewodów (na zewnêtrznym p³aszczu 
aluminiowym). 

Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni dobór 
szczêk do g³owicy prasuj¹cej, gdy¿ szczêki        
do prasowania przewodów AAL ró¿ni¹ siê od 
standardowych mniejsz¹ d³ugoœci¹ prasowania.

Przewód przygotowujemy do prasowania 
poprzez oczyszczenie go szczotk¹ drucian¹        
i odt³uszczenie dostêpnymi œrodkami na d³ugoœci 
korpusu aluminiowego z³¹czki.

Odmierzamy na koñcówkach ³¹czonego 
przewodu odcinki "1/2l", gdzie 1/2l = po³owa 
d³ugoœci korpusu z³¹czki zaprasowywanej. 

Nak³adamy na koniec jednego z przewodów 
korpus z³¹czki i wprowadzamy koniec drugiego  
przewodu w korpus.

Pozycjonujemy korpus z³¹czki zgodnie                
z odmierzonymi odcinkami tak, aby œrodek 
z³¹czki pokrywa³ siê z koñcówkami przewodów.

Prasowanie rozpoczynamy od œrodka korpusu 
z³¹czki, oznaczonego rade³kowanym paskiem    
w kierunku koñców tulei, wykonuj¹c prasowania  
naprzemiennie z obu stron, a¿ do krawêdzi 
korpusu z³¹czki.

Po zaprasowaniu sprawdzamy wymiar 
uzyskanego wieloboku i porównujemy go              
z wymiarem "S" w katalogu BELOS-PLP.

Ewentualne wyp³ywy aluminium powsta³e po 
zejœciu siê szczêk wyrównujemy pilnikiem.

Z³¹czki naprawcze (reparacyjne) stosujemy do 
naprawy przewodów elektroenergetycznych linii   
i stacji, jeœli uszkodzenia nie przekraczaj¹ 17% 
zewnêtrznej warstwy aluminiowej przewodu. 
Z³¹czka sk³ada siê z dwóch profili, które ³¹czy siê 
poprzez nasuniêcie wyfrezowanych krawêdzi.            
Pozwala to zamontowaæ z³¹czkê bez przecinania 
przewodu. 

Przygotowujemy przewód poprzez oczyszczenie 
go szczotk¹ drucian¹ na d³ugoœci korpusu z³¹czki 
oraz u³o¿enie uszkodzonych drutów oplotu. 

Nak³adamy jedn¹ po³ówkê z³¹czki na przewód 
tak, aby œrodek z³¹czki oznaczony rade³kowanym 
paskiem wycentrowany by³ na œrodku 
uszkodzenia.

Nasuwamy drug¹ po³ówkê z³¹czki i ³¹czymy j¹     
z pierwsz¹  na  przewodzie. 

Prasowanie z³¹czki rozpoczynamy od jej œrodka    
w kierunku koñców, wykonuj¹c kolejne 
prasowania odpowiednio dobranymi szczêkami.  
Zwracamy przy tym uwagê na odpowiednie 
usytuowanie wzglêdem siebie obu po³ówek 
z³¹czki.

Po zaprasowaniu sprawdzamy wymiar 
uzyskanego wieloboku i porównujemy go            
z wymiarem "S" w katalogu BELOS-PLP.

Ewentualne wyp³ywy aluminium powsta³e po 
zejœciu siê szczêk wyrównujemy pilnikiem.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.6.

7.5.

7.7.
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MONTA¯ - KROK PO KROKU

ZACISKI STACYJNE

Zaciski zaprasowywane s³u¿¹ do wykonywania 
po³¹czeñ roz³¹czalnych dwóch odcinków 
przewodu (np. w mostkach linii) oraz do 
przy³¹czania przewodów do aparatów w stacjach 
elektroenergetycznych rozdzielczych. Sk³adaj¹ 
siê one g³ównie z p³ytki przy³¹czeniowej             
do po³¹czenia œrubowego z innym zaciskiem lub 
aparatem oraz z tulei aluminiowej do 
zaprasowania na przewodzie.

W celu zaprasowania przewodu w zacisku 
dobieramy szczêki do g³owicy prasuj¹cej tak, jak 
do p³aszcza aluminiowego przewodu. 

Przygotowanie przewodu polega na jego 
oczyszczeniu szczotk¹ drucian¹ oraz u³o¿eniu 
oplotu na jego koñcach. 

Nak³adamy tulejê zacisku na koñcówkê 
przewodu, zwracaj¹c uwagê na odpowiedni, 
¿¹dany przez nas sposób u³o¿enia p³ytki 
zaciskowej pod odpowiednim k¹tem.

Prasujemy tulejê zacisku w kierunku od 
przewodu do œrodka zacisku, wykonuj¹c 
prasowanie jedno obok drugiego, a¿ do 
oznaczonego rade³kowanym paskiem znacznika.

Po zaprasowaniu sprawdzamy wymiar 
uzyskanego wieloboku i porównujemy go            
z wymiarem "S" w katalogu BELOS-PLP.

Ewentualne wyp³ywy aluminium powsta³e          
po zejœciu siê szczêk wyrównujemy pilnikiem.

W przypadku prasowania drugiego zacisku 
(po³¹czenie np. w mostku) powtarzamy 
procedury jak wy¿ej, zwracaj¹c uwagê na 
wzajemne u³o¿enie p³ytek po³¹czeniowych obu 
zacisków wzglêdem siebie. 

8.1. 8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.2.

8.3.

8.4.
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TABELE I RYSUNKI

Uchwyty odci¹gowe zaprasowywane

Rys. 1. Przygotowanie przewodu i umiejscowienie ciêg³a uchwytu odci¹gowego 
            zaprasowywanego na rdzeniu przewodu.

Rozmiar przewodu                                             Wymiar  „a”
2                                                                                                            

< 120mm 2 cm
2                                                                                                            > 120mm 3 cm

Rozmiar przewodu                                             Wymiar  „a”
2                                                                                                            < 120mm 1,5 cm
2                                                                                                            

> 120mm 2,5 cm

Rys. 2. Ustalenie odleg³oœci pomiêdzy krawêdzi¹ ciêg³a a krawêdzi¹ korpusu 
            aluminiowego przed zaprasowaniem.
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Z³¹czki zaprasowywane

TABELE I RYSUNKI

Rozmiar przewodu                                             Wymiar  „a”
2                                                                                                            < 120mm 1,5 cm
2                                                                                                            

> 120mm 2,5 cm

Rozmiar przewodu                                             Wymiar  „a”
2                                                                                                            

< 120mm 1,5 cm
2                                                                                                            > 120mm 2,5 cm

Rys. 3. Umiejscowienie tulei stalowej z³¹czki na rdzeniach ³¹czonych przewodów 
            oraz korpusu aluminiowego z³¹czki zaprasowywanej

Rys. 4. Umiejscowienie tulei stalowej z³¹czki na rdzeniach ³¹czonych przewodów 
            oraz korpusu aluminiowego i tulei dystansowej w z³¹czce zaprasowywanej 
            dla przewodów odgromowych AFL.
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