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Корисна модель належить до діелектричних засобів та може бути використана для 
розрізання електропроводів під напругою, у тому числі самоутримувальних. 

Найбільш близьким до ножиць діелектричних, що заявляються, є ножиці діелектричні [1], що 
складаються з робочої частини та ручок захоплення. Робоча частина має різальні крайки, які 
шарнірно зчленовані з ручками захоплення. Такі ножиці діелектричні призначені для різання 5 
кабелю і проводів в електроустановках напругою до 1000 В змінного і 1500 В постійного струму. 
Допускається застосування ножиць для різання електропроводів, провідна частина яких 
виготовлена з кольорових металів (мідь, алюміній), а також мають емалеву, паперову або 
полімерну ізоляцію, в тому числі багатошарову. 

Недоліком ножиць діелектричних, що вибрані як прототип, є відсутність можливості різання 10 
самоутримувальних проводів типу СІП. Під час контакту металевих лез різальних крайків з 
жилами СІП виникає коротке замкнення. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомих ножиць діелектричних, 
у яких зміна матеріалу лез різальних крайків дозволить розширити функціональні можливості 
ножиць. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що в ножицях діелектричних, що складаються з 
різальних крайків та ручок захоплення, причому різальні крайки шарнірно зчленовані з ручками 
захоплення, згідно з корисною моделлю, леза різальних крайків виконані зі знімних керамічних 
ножів, що закріплюються гвинтами. 

На фіг. 1 зображений загальний вигляд ножиць діелектричних; на фіг. 2 - вигляд робочої 20 
частини ножиць діелектричних. 

Ножиці діелектричні містять різальні крайки 1 та ручки захоплення 3, що зчленовані за 
допомогою шарнірного з'єднання 2. Леза різальних крайків 1 ножиць діелектричних виконані зі 
знімних керамічних ножів 4, що закріплюються гвинтами 5. 

Ножиці діелектричні працюють наступним чином. За необхідності різання електропроводів, у 25 
тому числі СІП, за допомогою ручок захоплення 3 ножиці підносять до проводу, ручки розводять 
у різні боки, різальними крайками 1 захоплюють провід з обох боків та зусиллям рук 
перерізають провід керамічними ножами 4. Шарнірне з'єднання 2 надає додаткового зусилля 
стиску різальним крайкам 1. Після тривалої експлуатації за необхідності ножі керамічні 4 можуть 
бути замінені на нові шляхом вигвинчування гвинтів 5. 30 

Використання запропонованих ножиць діелектричних дозволить забезпечити різання 
електропроводів, провідна частина яких виготовлена з кольорових металів (мідь, алюміній), 
мають емалеву, паперову або полімерну ізоляцію, в тому числі багатошарову, а також 
самоутримувальних проводів типу СІП. 
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Ножиці діелектричні, що складаються з різальних крайків та ручок захоплення, причому різальні 
крайки шарнірно зчленовані з ручками захоплення, які відрізняються тим, що леза різальних 
крайків виконані зі знімних керамічних ножів, що закріплюються гвинтами. 
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