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   NEUTRAL
    VASELİNE

•  Klemenslerde alüminyum kablo kullanımında 
    oksitlenmeye karşı mutlaka tedbir alınmalıdır.

•  Oksitlenme önleyici bazı özel koruma maddeleri 
    bulunsa da bu konuda en pratik ve kolay çözüm 
    vazelindir.

•  Alüminyum kabloların klemensle temasını sağlayan, 
    izolasyonu soyulmuş kısımlarına vazelin sürülmesi 
    oksitlenmeye karşı koruma sağlar.

           Aksi halde klemenste bulunan kablo uçları hava 

ile temas ettiğinden hızla oksitlenme başlar, bunun 

sonucunda gerilim değerleri zamanla düşüş gösterir.
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•  Oksitlenmiş kabloların uçları kesilmek istenmiyorsa kablo 
    üzerindeki oksit tabakası bir bıçak yardımıyla, kablo kesitini 
    etkilemeyecek şekilde elle temizlenebilir. 

•  Temizleme işlemi sonrasında yüzeylere vazelin sürülür.
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•  Alüminyum kablolar, bakır kablolar gibi esnek 
    olmadıklarından genellikle örgülü veya solid olarak 
    bilinen tek damar formunda üretilirler.

•  Alüminyum kablolarda, özellikle örgülü kabloları 
    kullanırken, burkulma ve zorlamalar esnasında iletken 
    damarların kopmamasına dikkat edilmelidir. 

           Aksi halde kablo kesiti azalacak, bunun sonucunda 
klemenste ısı artışı meydana gelecektir.
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•  Alüminyum kabloların iletkenlik değerleri bakır kablolara 
    göre daha düşüktür. 

•  Klemenslerde alüminyum kablo kullanımında, klemens 
    teknik değer tablosunda yer alan beyan akım değerleri 

    dikkate alınmamalıdır.

           Alüminyum kablo kullanımlarında,
aksi belirtilmedikçe, bakır kablolar için beyan edilmiş olan 
akım değerinin 0.7 katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen 
akım değeri aşılmamalıdır.
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•  Alüminyum kablo kullanımlarında klemens teknik değer  
    tablolarında yer alan tork değerleri aşılmamalıdır.

•  Kullanıcıların, klemens teknik değer tablolarında yer 
    alan tork değerine göre yaptıkları sıkma işlemini birer 
    gün aralıklarla kontrol etmeleri ve belirtilen tork 
    değerinde yapılan sıkma işlemleri sonucunda vidanın 
    daha fazla dönmediğinden emin olmaları gerekmektedir.

•  Alüminyum kablolar, yapıları gereği sıkıldıktan bir süre 
    sonra yumuşayarak bağlantının gevşemesine neden 
    olabilirler. Bu yüzden bağlantı yapıldıktan sonra 
    yukarıda belirtilen şekilde kontrol edilmeleri 
    gerekmektedir.
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+

•  Klemenslerin teknik değer tablolarında yer alan kablo 
    soyma boyu özellikle alüminyum kablo bağlantılarında 
    büyük önem taşır.

•  Yalıtımı olmayan alüminyum kablolar oksitlenmeye 
    oldukça açıktır. 
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•  Alüminyum kabloların panolar ve kablo kanallarından 
    geçişleri esnasında dar çaplı dönüşlerden kaçınılmalı,   
    mümkün olduğunca geniş çaplı dönüşler yapılması 
    gerekmektedir. 

           Aksi halde kablolarda kırılma ve çatlama riskleri 
oluşmaktadır. DOĞRU AÇI YANLIŞ AÇI
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•  Örgülü tip alüminyum kablolarda pabuç kullanılmak 
    isteniyorsa Al/Cu tip kablo pabuçları kullanılması tavsiye 
    edilmektedir.


