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  دیدان ی اما نم دیا دهید ی ک یاتصال الکتر کیشما هم کابلشو ها را در  ایآ
 ست؟ یاز آن چ قیکاربرد و نحوه استفاده دق

 زی تجه کیکابل و  کی نیاتصال ب جاد یها باعث ا میاز انواع سرس استفاده
به  می دار ی مقاله سع نیا در .شود  ی م  منیا اریدو کابل به صورت بس ایو 

  زیتجه  نیشما را با انواع مختلف ا ری تصاو شیزبان ساده و همراه با نما
 .میآشنا کن یکاربرد

 .دیما باش  همراه

 

 ست؟ یعلت استفاده از کابلشو چ 1#

  جادیمورد اتصال و ا یبه محل ها یهاد یها میاتصال س یگذشته برا در
 .شدند  ی م  چاندهیبه هم پ میها بطور مستق می س ،ی ک یاتصال الکتر 

  ی اتصال، از چسب برق استفاده م نی ثابت نگه داشتن ا یبرا ن،یهمچن
برخوردار   ی کاف  تیخطرناک بوده و از امن ی روش از اتصال، روش نیا .شد

 .کنند ی به نام کابلشو استفاده م  یامروزه از قطعه ا ل،یدل نیهم به .نبود

 یبا روش ها سهی شود، در مقا  ی م  جادیقطعه ا نیکه با کمک ا  ی اتصال 
 نیهم به .کند ی م  جادیاتصاالت و کاربران ا یرا برا یشتر یب تیامن ،ی قبل
 با .پر کاربرد و مهم است اریبس ی کیقطعه در لوازم و قطعات الکتر  نیا لیدل

 یمهندسان برق، بلکه برا یقطعات، نه تنها برا نی توجه به کاربرد گسترده ا
 .جامع راجع به آن داشته باشند ی افراد واجب است که اطالعات ی تمام
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 ست؟یکابلشو چ 2#

ها  میس نیب ایکابل ها  یدر انتها یکه فلز نقره ا دیبه حال فکر کرده ا  تا
 ست؟ یچ

در  زین رشویوا  ایو  میسرس یکابلشو است که با نام ها کیقطعه  نیا
اتصال  یهستند که برا یی قطعه ها رشوها،یوا .شود  ی صنعت شناخته م 

دستگاه ها استفاده   ایسطوح و  گر،ید  یکابل ها ،ی برق لیکابل ها به وسا
 .شوند ی م

کنند، همانطور که   ی خودرو متصل م  یها را به باتر   میکه س یی ها رهیگ
  .هستند رشوهایاز وا  ی وجود دارند، نمونه متداول یکابل ها باتر  یانتها
ثابت اتصال    یها روش شود که  ی ده م استفا  یمعموالً در موارد میسرس

 .نباشند یضرور  اینبوده و  ر یامکان پذ میمستق

شده اند که به  ی طراح  یها به گونه ا میاست که سرس لیبه آن دل نیا
 زیامکان برداشتن آن ها ن ،یو نگهدار   رات ی تعم یبرا نصب شوند و ی راحت

از   یر یجلوگ یبرا  ی منیممکن است با پوشش ا  رشویوا .وجود داشته باشد
شاخه ها و اتصاالت کابل و  دنید بیاز آس یر یجلوگ یبرا ایضربه و 

 .از اتصال کوتاه همراه باشند یر یجلوگ

و   لیمحبوب که هر روز در وسا یرشوهایاز وا ی از برخ یر یتصو  ریز در
 :دیکن ی شود را مشاهده م  ی مختلف استفاده م  یمکان ها
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 مناسب میخاب سرسانت 3#

هر   یبرا از کابلشو ها در دسترس کاربران است و ی انواع متفاوت امروزه،
  رشویاز وا  استفاده .وجود دارد یمتعدد  یکاربرد در بخش برق، انتخاب ها

مقاومت در محل اتصاالت   شیدر اتصاالت ممکن است باعث افزا فیضع
 .شود یممکن است منجر به آتش سوز  هیقض نیا شده و
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کابلشو مناسب، دشوارتر از آن است که تصور  کیانتخاب  ل،یدل نیهم به
جامع درباره انواع  ی اطالعات  دیدرست، با ی داشتن انتخاب یبرا .دیکن
 ی اطالعات به ما کمک م  نیا .میها آن ها داشته باش  ی ژگیو و  رشوهایوا

  و میتوجه کن از ی، به موارد مهم و مورد ن میکند تا در هنگام انتخاب سرس
 .میکن جادیا  میو با دوام با کمک سرس منیا ی اتصال 

 .است یضرور  یمن یمطلوب و ا جهی داشتن نت ،ی برق یکه در کاربردها  چرا
 .دارد ی مورد پردازش بستگ یبه نوع رسانا زیمناسب ن رشویوا  انتخاب

لوله ها ابتدا تحت   نیا نوک .شوند  ی ساخته م یلوله ا ی از فلزها کابلشوها
  یبرا رشویوا  ن،ی بر ا عالوه .شود ی فشار پرس شده و سپس سوراخ م 

 .شود یآبکار  د یسولفات نشدن با

سر کابل را لخت کرد و سپس   کی ابتدا  دیبه کابل، با  میاتصال سرس یبرا
مناسب، آن ها را  زیتخاب کابلشو با سااز ان بعد در کابلشو قرار داد سپس

در  رشوهایوا .میکن ی م قیمحل اتصل را عا سپس، .میکن ی به هم وصل م 
 میهر سرس ی رو بر .شده و در دسترس هستند دیتول ی مختلف  یزهایسا

 .آن کابلشو است ی ژگ یو کی حک شده اند که هر کدام نشانگر  یی نشانه ها

متناسب، قطر حفره مناسب   یها عبارتند از: مقطع هاد  ی ژگیو  نیاز ا ی برخ
 .کننده دیعالمت شرکت تول چ،یپ یبرا

 :ریز ری مثال، در تصو یبرا
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 .کابلشو است یمناسب برا یمقطع هاد  نچ،یا 120نشان دهنده    120

 .است  میسرس چیقطر سوراخ متناسب با پ 12

KL همان شرکت ایو  رشویشرکت سازنده وا klauke آلمان است. 
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 انواع کابلشو از نظر اتصال 4#

 نهیبه عنوان اتصال کابل برق به نقاط اتصال متفاوت مانند ش رشویوا از
 .شود ی استفاده م  کی اتومات  یها دیکل ای و  وزیف دیکل ،ی مس 

 :شوند ی م  میدسته تقس 3اتصال به  یاز لحاظ برقرار  کابلشوها

 ی پرس  رشویوا 1-4#
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نوع کابلشوها بوده و به نسبت دو مدل   نی نوع کابلشوها از متداول تر نیا
 میاتصال س ی برا مینوع سرس نی ا .دارد تی ارجح ،ی چ یو پ ی م یلح گرید

کابل درون  رشوها،ینوع وا نیا در .ردیگ ی افشان مورد استفاده قرار م یها
 .شوند ی قرار گرفته و سپس به کمک پرس، متصل م  میسرس

 ی میلح  رشویوا 2-4#

در سر کابل به  م،یدرون سرس یر یقرارگ ینوع کابلشوها، کابل به جا نیا در
انجام  ی به خوب  یکار  میدقت کرد که لح دیبا نیهمچن .شوند ی م  میهم لح

کامال هم  میو سرس کابل کابل و کابلشو محبوس نشود تا نیشده و هوا ب
عالوه،  به .به هم متصل باشند ی ک یو هم از لحاظ مکان ی ک یاز لحاظ الکتر

 .استفاده شود  ی مخصوص اتصاالت برق میلح یها میاز س  دیبا میلح یبرا
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 ی چی پ  رشویوا 3-4#

 

اتصال  نیدر طرف چیپ 2کابل توسط  یر یمحل قرار گ  مینوع سرس نیا در
 .کند ی م دایپ

 

 از نظر جنس رشوی انواع وا 5#

 :شوند ی م میدسته تقس  3از نظر جنس به  کابلشوها
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 ی ومینیکابلشو آلوم 1-5#

دسته   خود شود و ی استفاده م  ی مس  یکابل ها یاست که برا یی رشو یوا
 :دارد. مانند ی متفاوت  یها

 استاندارد  ی وم ینیآلوم کابلشو •

 

 دوسوراخه   ی وم ینیآلوم کابلشو •
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 چهار سوراخه   ی وم ینیآلوم کابلشو •
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 دار  هیزاو  ی وم ینیآلوم کابلشو •

 

 یچیپ  ی وم ینیآلوم کابلشو •
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 یکابلشو مس 2-5#

 یشود و خود دارا ی استفاده م  ی مس  یکابل ها یاست که برا یی کابلشو 
 .است ی وم ینیمانند آلوم  ی انواع مختلف
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 متال یکابلشو ب 3-5#

  ی خوردگ نکه یا ینباشد، برا ی ک یو محل اتصال  یکه جنس هاد  ی زمان 
 .کنند ی نوع کابلشو استفاده م  نینشود، از ا جادیا



 

14 www.namatek.com 

 

  .شوند ی م میتقس  DTL2 و  DTL1 متالینوع کابلشوها به دو گروه ب نیا
 .باشند ی در لوله کابلشو متفاوت م  DTL2 و DTL1 یکابلشوها

از جنس  ،یهاد چیتا قبل از اتصال پ DTL1 شکل که لوله کابلشو نیا به
و مهره محکم   چیکه با پ یبلشو به هاداتصال کا قسمت بوده و ومینیآلوم

 DTL2 لوله کابلشو در باشد اما ی م  ومینیو آلوم ی از مس یاژ یشود، ازآل ی م
  قسمت بوده و ومینیاز جنس آلوم ،یبه هاد چیلوله تا قبل از اتصال پ
شود، از جنس مس  ی و مهره محکم م  چیکه با پ یاتصال کابلشو به هاد

 .باشد ی م
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 میسرس تیف یک صیتشخ 6#

 اگر .میکن ی است که ظاهر آن را بررس ی کابلشو کاف تی فیک صیتشخ یبرا
در بدنه کابلشو وجود   یا سهیپل نیآن ها صاف بوده و همچن یانتها

 یدر نوع لوله ا  نیهمچن .نداشته باشد، کابلشو سالم و قابل استفاده است
  ی شو بباشد، اتصال آن کابل شتریکابلشوها، هرچه طول لوله کابلشو ب

 نقص تر خواهد بود.

 


