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Na rynku funkcjonuje wiele nowoczesnych technik ≥πczenia przewodÛw. Naleøπ do nich z≥πczki szynowe gwintowe i samozaciskowe, bezgwintowe (szybkoz≥πczki) i inne od dawna juø znane: porcelanowe, termoplastyczne, termoutwardzalne. W artykule opisano z≥πczki skrÍtne
(skrÍtki), produkowane przez firmÍ Simet.
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ozwiπzanie to zosta≥o wynalezione na poczπtku ubieg≥ego wieku
w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie uøywane jest jako podstawowy sposÛb ≥πczenia przewodÛw elektroinstalacyjnych w Ameryce PÛ≥nocnej (g≥Ûwnie
w USA i Kanadzie). PowszechnoúÊ stosowania tego rozwiπzania porÛwnywalna jest
tam ze stosowaniem w naszym kraju z≥πczek gwintowych 12-torowych. Produkt
ten w Europie jest natomiast znany w Grecji, we W≥oszech, Niemczech i Hiszpanii.
W ostatnich latach cieszy siÍ duøym zainteresowaniem w krajach by≥ego Zwiπzku Radzieckiego, g≥Ûwnie w Rosji i na Ukrainie.

Budowa
SkrÍtka sk≥ada siÍ z korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego oraz usytuowanej wewnπtrz niego stoøkowej metalowej
sprÍøyny. Produkt ten uleg≥ w ostatnim
czasie znaczπcej modernizacji, podwyøszajπcej jego walory uøytkowe. £πczy on
zarÛwno przewody drutowe, jak i linkowe.
ZwiÍkszono teø zakres ≥πczenia przewodÛw: od 1 do 6 mm2 (czyli moøna w nim
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po≥πczyÊ np. siedem przewodÛw 1,5 mm2).
Dla zwiÍkszenia momentu si≥y skrÍtu
umieszczono na zewnÍtrznych úciankach
skrzyde≥ka oraz w gÛrnej czÍúci zwieÒczenie o kszta≥cie úruby (umoøliwia to dokrÍcenie kluczem). W gÛrnej czÍúci usytuowany jest natomiast otwÛr kontrolny,
umoøliwiajπcy sprawdzenie przep≥ywu napiÍcia.
Stoøkowa sprÍøyna wykonana jest z drutu o przekroju prostokπtnym. DziÍki temu
jej krawÍdzie nagwintowujπ wprowadzone do ≥πczenia przewody. Uniemoøliwia to
rÛwnieø samoczynne wysuniÍcie siÍ przewodu i podwyøsza odpornoúÊ na wyrwanie przewodÛw zamocowanych w z≥πczce.
Korpus wykonany jest z wysokiej jakoúci tworzywa, jakim jest samogasnπcy Poliamid PA 66, pozwalajπcy na pracÍ
w podwyøszonej temperaturze do 125OC.
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Po≥πczenie elektryczne
Po≥πczenie elektryczne za pomocπ z≥πczki skrÍtnej rÛwnieø potocznie moøe siÍ wydaÊ rozwiπzaniem prowizorycznym. Jego
zaletπ ñ biorπc pod uwagÍ warunki w jakich ono jest dokonywane i jego przeznaczenie ñ jest jednak najwiÍksza powierzchnia styku na ca≥ej d≥ugoúci ≥πczonych przewodÛw oraz najwiÍksza si≥a docisku. Wynika ona ze sposobu ≥πczenia poprzez skrÍcanie w warkocz ciasno upchanych przewodÛw w sprÍøynie skrÍcajπcej.
Dodatkowo nie ma strat na po≥πczeniu
dwÛch rÛønych noúnikÛw prπdu poprzez
zastosowanie elementu poúredniczπcego
w przep≥ywie prπdu.

Ekonomia
Z≥πczka kosztuje brutto ok. 30 gr. Jeøeli
moøna w niej po≥πczyÊ siedem popularnie
stosowanych przewodÛw 1,5 mm2, to
na przewÛd wypada niewiele ponad 4 gr.
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Od tej ceny taÒsze jest tylko skrÍcanie przewodÛw kombinerkami i zawijanie ich taúmπ izolacyjnπ.
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Z≥πczka skrÍtna sprawia wraøenie rozwiπzania doúÊ niedogodnego w pracach instalacyjnych. Obiegowe wyobraøenie o tym produkcie kojarzy wykonanie takiego po≥πczenia przy wczeúniejszym
skrÍcaniu przewodÛw kombinerkami.
W rzeczywistoúci wystarczy tylko odizolowaÊ przewody
na d≥ugoúÊ ok. 1 cm, wprowadziÊ do z≥πczki i skrÍciÊ. A jeøeli
okaøe siÍ øe trzeba do≥oøyÊ jeszcze kolejny przewÛd, po prostu
odkrÍca siÍ z≥πczkÍ, dok≥ada kolejny przewÛd i zakrÍca. Rozwiπzanie to sprawdza siÍ w przypadku, gdy dostÍp do przewodÛw
jest utrudniony z powodu ich usytuowania ich miejscu, gdzie nie
ma wystarczajπcych warunkÛw dla dokrÍcenia czy wrÍcz wsuniÍcia do zacisku przewodÛw. SzczegÛlnie tego typu przypadki spotykane sπ w pracach modernizacyjnych instalacji elektrycznej,
gdzie po≥πczyÊ trzeba przewody juø wczeúniej zainstalowane.

A

UøytecznoúÊ

R

Podsumowanie
Po≥πczone ze sobπ przewody ciasno splecione w z≥πczce skrÍtnej wydajπ siÍ bardzo trwa≥ym i pewnym rozwiπzaniem. Nie ma
ryzyka poluzowania siÍ przewodu ñ jak w z≥πczce gwintowej.
Po kilku latach po≥πczenia za pomocπ zacisku gwintowego zawsze moøna dokrÍciÊ jeszcze úrubÍ, co jest dowodem na os≥abienie takiego po≥πczenia ze wzglÍdu na ma≥π ÑsprÍøystoúÊî przewodÛw miedzianych czy aluminiowych. W z≥πczkach samozaciskowych brak 100-proc. pewnoúci zwiπzany jest natomiast z niejednokrotnym wadliwym montaøem, gdzie przewody nie sπ wsuwane do koÒca zacisku. Wynika rÛwnieø z ograniczonego zaufania do cienkiej blaszki, z jakiej wykonany jest zacisk sprÍøynowy
o mniejszej odpornoúci na przeciπøenia prπdowe.
Z≥πczka skrÍtna to po≥πczenie, gdzie nie ma elementu poúredniego, a przewody zosta≥y trwale upakowane w ciasny pakiet.
Mariusz M≥yÒczak
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