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STRESZCZENIE
W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę porównawczą przewodów i kabli wykorzystywanych w instalacjach
budynkowych zawierających przewodniki miedziane i aluminiowe. Analiza argumentów odnoszących się do
właściwości fizycznych miedzi i aluminium miała na celu porównanie dwóch rodzajów przewodów i kabli pod
względem ich obciążalności prądowej, pojemności cieplnej, masy, rozmiaru, wytrzymałości, łatwości montażu
i niezawodności instalacji oraz połączeń i zakończeń, podatności na korozję oraz względnego kosztu.
Te argumenty prowadzą do konkluzji, że pod każdym względem przewodniki miedziane przewyższają
aluminiowe niezależnie od rodzaju żył lub kabli zastosowanych w budynku.

WPROWADZENIE
Jak pokazano w Tabeli 1 poniżej, wszystkie metale przewodzą prąd i ciepło. Jednak wykluczywszy metale szlachetne
ze względu na ich koszt, można rozważać tylko miedź i aluminium jako nadające się do produkcji przewodów i
kabli elektrycznych, ponieważ te metale są dobrymi przewodnikami elektryczności oraz ciepła.
Przewodność elektryczna
(S/m) w temp. 20oC

Przewodność cieplna
(W-cm/cm2 oC)
w temp. 20oC

Srebro

6,3 × 107

4,30

Miedź 99,95%

5,80 × 107

3,94

Złoto

4,1 × 107

3,20

Aluminium (1XXX)

3,5 × 107

2,50

Żelazo

1,0 × 107

0,80

Brąz

7,5 × 106

-

Ołów

4,55 × 106

0,35

Stal nierdzewna

1,45 × 106

0,16

Materiał

Tabela 1: Zasadnicze właściwości elektryczne i termiczne miedzi i aluminium (1)
Z historycznego punktu widzenia z tych dwóch metali materiałem preferowanym w charakterze przewodnika
w przewodach i kablach stosowanych w instalacjach budynkowych była miedź. Z kolei krajowe i międzynarodowe
normy ograniczały użycie aluminium# z przyczyn, które zostały szczegółowo omówione w niniejszym raporcie.
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PRZEWODNOŚĆ, OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA ORAZ OBJĘTOŚCIOWA
POJEMNOŚĆ CIEPLNA
Z dwóch kabli tym samym polu przekroju poprzecznego: jednego wykonanego z miedzi, a drugiego wykonanego z aluminium,
ten pierwszy ma większą obciążalność prądową lub wydajność prądową dzięki wyższej przewodności elektrycznej.
Dobrze to ilustruje porównanie obciążalności prądowej dwóch konstrukcyjnie kabli o podobnej budowie: jednego z przewodnikiem
miedzianym, a drugiego z przewodnikiem aluminiowym, przy czym oba są montowane w ten sam sposób i podlegają tym samym
ograniczeniom wzrostu temperatury wynikającym z granicznych wartości wytrzymałości cieplnej izolacji. W Tabeli 2 poniżej
pokazano względną obciążalność prądową dwóch czterożyłowych kabli o izolacji z polietyleny usieciowanego (XLPE) i polu przekroju
poprzecznego równym 35 mm2, zbrojonych drutem stalowym (SWA) i pokrytych powłoką z polichlorku winylu (PCW), których
zwykle używa się do instalacji budynkowych. Przewodnik pierwszego z nich jest wykonany z miedzi, a drugiego — z aluminium.

Rodzaj kabla
4-żyłowe przewodniki miedziane
o przekroju 35 mm2 z izolacją
XLPE/SWA/PVC
4-żyłowe przewodniki aluminiowe
o przekroju 35 mm2 z izolacją
XLPE/SWA/PVC

Metoda instalacji

Obciążalność prądowa (A)
162 amperów

w perforowanym korycie
kablowym

120 amperów

w powietrzu

Tabela 2: Obciążalność prądowa konstrukcyjnie podobnych kabli: jednego z przewodnikiem miedzianym, a drugiego z
przewodnikiem aluminiowym (2)
W praktyce kable, w których przewodnikiem jest miedź, mają mniejsze wymiary od tych, w których przewodnikiem jest aluminium — to
samo pole przekroju poprzecznego przewodnika miedzianego co przewodnika aluminiowego przekłada się na większe natężenie prądu albo
dla uzyskania tego samego natężenia prądu można użyć w przypadku miedzi mniejszego kabla.

Bardziej szczegółowa analiza danych umieszczonych w tabeli 1 pokazuje, że przewodność cieplna miedzi jest większa o około 60% w porównaniu
do aluminium. To natomiast przyspiesza dyfuzję ciepła i ogranicza wzrost temperatury punktowej na odcinkach zakończeń i szynoprzewodów.
Podsumowując, z powodu lepszej przewodności elektrycznej, a zatem lepszej obciążalności prądowej, oraz wyższej przewodności cieplnej
miedź stanowi najlepszy wybór.
_________________________________________________________________________________________

# [Minimalne pole przekroju poprzecznego przewodników do użytku w systemach zasilania jest ściśle określony
przez narodowe oraz międzynarodowe normy. Na przykład norma nr IEC 60364-5-52 ogranicza użycie
przewodników aluminiowych do takich, których pole przekroju poprzecznego jest większe od 2,5 mm2 (5).
Narodowe kodeksy posuwają się nawet dalej: zgodnie z brytyjską norma BS 7671 przewodnik aluminiowy może
mieć minimalne pole przekroju poprzecznego równe 1,0 mm2, a miedziany — 16 mm2 (6). W związku z tym
aluminium w zasadzie nie jest używane do instalacji, które wykorzystują niskie wartości prądu, takie jak instalacja
świetlna, z powodu niedogodności polegających na przymusowym ograniczeniu powierzchni kanałów kablowych
czy rur instalacyjnych, zakończeń przy okablowaniu gniazdek elektrycznych, punktów oświetleniowych itp.
Historycznie rzecz ujmując, warto pamiętać, że minimalny rozmiar aluminiowych przewodników określono
w wyniku niepowodzeń w instalowaniu tych przewodników i ich zakończeń wewnątrz budynków w latach
powojennych.]
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
W tabeli 3 pokazano niektóre ważne parametry fizyczne dwóch materiałów, które są istotne pod kątem ich
zastosowania w przewodach instalacji budynkowych.
Parametry

Miedź

Aluminium

Masa przy takiej samej przewodności (porównawczo)

100

54

Przekrój przy takiej samej przewodności
(porównawczo)

100

156

Wytrzymałość na rozciąganie wyżarzanego materiału (N/mm2)

200

50–60

≤ 120

20 – 30

250

85 – 100

≤ 180

60–65

Wytrzymałość na rozciąganie przy tej samej przewodności (porównawczo)

100

72

Gęstość w g/cm3

8,91

2,70

17 x 10-6

23 x 10-6

150 oC

20 oC

130

70

Granica plastyczności wyżarzanego materiału 0,2% (N/mm2)
Wytrzymałość na rozciąganie półtwardego materiału (N/mm2)
Granica plastyczności półtwardego materiału 0,2% (N/mm2)

Współczynnik rozszerzalności cieplnej / K
Temperatura pełzania o wartości 0,022%/1000 h dla typowych naprężeń
na zakończeniach
Płynięcie na zimno / twardość
(Moduł sprężystości) – kN/mm2
Tabela 3: Fizyczne właściwości miedzi i aluminium (3)

Poniżej przedstawiono analizę wpływu tych właściwości materiałów na ich zastosowanie w kablach.
Na przykład jeśli przewodnik miedziany lub aluminiowy w neutralnym przewodzie o izolacji XLPE, zbrojonym drutem
stalowym i pokrytym powłoką z polichlorku winylu jest podłączony do instalacji 3-fazowej, gdzie prąd obciążenia wynosi
300 amperów, to trzeba użyć albo czterożyłowego kabla o izolacji XLPE, zbrojonego drutem stalowym i pokrytego powłoką
z polichlorku winylu o powierzchni przekroju 95mm2 w przypadku miedzi, albo czterożyłowego kabla
o izolacji XLPE, zbrojonego drutem stalowym i pokrytego powłoką z polichlorku winylu o powierzchni przekroju
150 mm2 w przypadku aluminium. Omawiane dla tego przypadku parametry kabli zostały przedstawione w tabeli 4.
4-żyłowy przewodnik
miedziany o przekroju
95mm2 z izolacją
XLPE/SWA/PVC

4-żyłowy przewodnik
aluminiowy o przekroju
105mm2 z izolacją
XLPE/SWA/PVC

Masa kabla w kg/m

5,51 kg/m

4,5 kg/m

Średnica przekroju poprzecznego kabla w mm

37,7 mm

47,9 mm

X8

X 10

302 mm

479 mm

Parametry
Wydajność prądowa (obciążalność prądowa)

Promień zgięcia (wyrażony minimalnym ilorazem
średnicy)
Minimalny promień zgięcia (mm)

304 ampery

305 amperów

Tabela 4: Porównania właściwości kabli przy tej samej obciążalności prądowej (4)
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MASA I OBJĘTOŚĆ
Jak pokazano w tabeli 3, gęstość miedzi jest 3 razy większa od gęstości aluminium oraz że jej przewodność jest około półtora
razy lepsza. Dlatego przewodnik miedziany jest dwa razy cięższy od przewodnika wykonanego z samego aluminium o tej
samej przewodności, a przewodnik aluminiowy ma półtora raza większą objętość. Kiedy zamiast przewodników porównuje
się kable o tej samej obciążalności prądowej, przy tych samych materiałach izolacyjnych i tym samym zbrojeniu jak w
przykładzie pokazanym w tabeli 4, różnica masy kabla miedzianego znacznie maleje — do mniej niż 20%, a powierzchnia
przekroju poprzecznego kabla aluminiowego oraz jego objętość zwiększają się o 60%. Zatem oznacza to, że obciążenie
konstrukcji oraz podpierany ciężar jest znacznie mniejszy niż wynikałoby to z względnych gęstości obu metali. W
rzeczywistości — ponieważ pole przekroju poprzecznego kabla aluminiowego musi być większe niż kabla miedzianego przy
danej obciążalności prądowej — potrzebuje on większej obudowy, co przekłada się na zwiększenie masy całej instalacji
elektrycznej. W sumie względne obciążenia struktury budynku są ogólnie podobne w obu przypadkach, a każda zaleta
aluminium wynikająca z jego mniejszej gęstości jest neutralizowana przez masę dodatkowych materiałów izolacyjnych,
opancerzenie i obudowy potrzebnych z powodu większej objętości.

GRANICA PLASTYCZNŚCI, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA I ROZCIĄGLIWOŚĆ
Granica plastyczności jest naprężeniem, przy którym zachodzi trwałe wydłużenie/odkształcenie kabla o 0,2%. Jak widać
w tabeli 3, miedź wytrzymuje 3 do 6 razy wyższą granicę plastyczności od aluminium, czyli pod wpływem naprężenia
pozostaje materiałem solidnym, który jednak nie traci giętkości. To właśnie ta właściwość fizyczna miedzi, obok jej naprężenia
rozciągającego i giętkości, sprawia, że podczas łatwego, mechanicznego przeciągania kabli miedzianych przez kanały
obudowy czy rury instalacyjne ryzyko powstania przewężeń (które mogą się pojawić tylko poniżej granicy plastyczności),
rozciągnięć czy nawet złamań jest minimalne.
Chociaż oprzewodowanie aluminiowe ma pewną przewagę nad miedzią w aspekcie równej obciążalności prądowej, jak
również wynikającej z tego mniejszej siły mechaniczne potrzebne do przeciągnięcia kabli, jednak siły te nie są wystarczająco
niskie, aby zrównoważyć różnice w granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie.
Dlatego na dłuższych odcinkach przewodniki aluminiowe przeciągane przez systemy obudowy i poddane działaniom
silnych sił ciągnących je mogą się rozciągnąć, miejscowo zwęzić, zmniejszając obciążalność prądową kabli, co może
doprowadzić do groźnego w skutkach przegrzewania. W skrajnych przypadkach ciągnięcie przewodnika aluminiowego
przez długi i wielokierunkowy odcinek może skutkować nienaprawialnymi fizycznymi uszkodzeniami. Aby mieć pewność,
że przewodnik aluminiowy nie zostanie uszkodzony, potrzeba znacznie lepszych umiejętności jego instalowania niż w
przypadku miedzi.

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PEŁZANIE I PŁYNIĘCIE NA ZIMNO
Jak pokazano w tabeli 3, współczynnik rozszerzalności cieplnej aluminium jest o około 35% wyższy w porównaniu do
miedzi. Cecha ta jest przedmiotem badań nad rozszerzaniem i przewężaniem się przewodników na złączach i końcówkach
spowodowanych cyklem cieplnym wynikającym ze zróżnicowania obciążenia prądowego kabla, które jest zazwyczaj cecha
charakterystyczną obciążeń elektrycznych w budynkach. Również rozszerzalność cieplna kabla na całej długości będąca
normalnym zjawiskiem podczas eksploatacji może powodować pewne odkształcenia, zwłaszcza na zakończeniach, gdzie żyły
kabla są rozdzielone. Problem staje się poważny, kiedy dławiki kablowe znajdują się w bliskiej odległości od zakończeń.
Pełzanie jest plastycznym odkształceniem (naprężeniem) przewodników metalowych, do którego dochodzi pod wpływem
zewnętrznych sił ciągnących (nacisków). W przeciwieństwie do elastycznego wydłużenia, po którym materiał powraca
do poprzedniego kształtu natychmiast po zaprzestaniu działania siły zewnętrznej, pełzanie jest nieodwracalne. Pełzanie
zależy od siły nacisku, czasu trwania oraz temperatury i jest inne dla różnych metali. Pełzanie zakończeń przewodników
ma na celu zmniejszenie nacisku w miejscu łączenia, która powoduje zwiększenie rezystancji połączenia i ewentualne
przegrzewanie. W tabeli 3 pokazano, że aluminium pełza w temperaturze pokojowej (20oC) pod wpływem nacisku, na
przykład na zakończeniach. Miedź pełza podobnie tylko wtedy, kiedy jest
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wystawiona na działanie temperatury wynoszącej 150oC, która w ogóle nie mieści się w przedziale temperatur
roboczych na końcówkach kabli w instalacjach elektrycznych budynków.
Zbliżonym terminem jest płynięcie na zimno, które również odnosi się do trwałego odkształcenia materiału poddanego
działaniu siły, jednak płynięcie na zimno jest spowodowane chwilowym działaniem siły, która nie podlega zmianom w
czasie. Płynięcie na zimno jest konieczne, aby połączyć osobne komponenty podczas procesu łączenia. Większa twardość
miedzi w porównaniu z aluminium manifestuje się zazwyczaj tym, że przy zaciskach i na zakończeniach płynięcie na zimno
jest znacznie mniejsze z powodu dużych sił nacisku. To z kolei może powodować redukcję sił nacisku oraz rezystancję na
złączach.
Wszystko to skutkuje znacznie gorszą łącznością elektryczną przewodów aluminiowych z mechanicznymi złączami
używanymi w instalacjach budynkowych w porównaniu z przewodami miedzianymi (8).

SZTYWNOŚĆ — KABLE JEDNOŻYŁOWE I SKRĘTKOWE
Normy brytyjskie w dokumencie nr IEC 60228 zezwalają na użycie zarówno jednożyłowych (klasy 1), jak i skrętkowych (klasy
2) kabli miedzianych oraz aluminiowych w instalacjach elektrycznych w budynkach. Zgodnie z tymi normami minimalny
rozmiar przewodników aluminiowych klasy 1 oraz 2 wynosi 10 mm2, a przewodników miedzianych — 0,5 mm2.
Mając na uwadze wspomniane wcześniej względne pola przekroju poprzecznego przy tej samej obciążalności prądowej
łatwiej jest zainstalować przewodnik miedziany, ponieważ sztywność kabla zależy od tego pola przekroju poprzecznego i
ostatecznie średnicy przekroju poprzecznego, a zatem kabel miedziany o mniejszej średnicy jest mniej sztywny. Na rynku
dostępne są tylko kable aluminiowe o polu przekroju poprzecznego przekraczającym 10 mm2, przy czym poszczególne
żyły przewodnika są większe od odpowiadających im żył miedzianych.
Cecha właściwa, którą jest „sztywność” wpływa na proces instalacji w wielu przypadkach. Względna sztywność również
oznacza, że kable aluminiowe „osiadają” podczas instalacji, jeśli przekroczone są minimalne wartości promieni zgięcia, co
powoduje tworzenie trudnych, jeśli nie niemożliwych, do usunięcia zagięć na kablu. Podczas prostowania kabla w procesie
instalacji, zagięcia te mogą ją osłabiać lub stać się punktami o większej temperaturze.

ROZMIARY OBUDOWY I MINIMALNE PROMIENIE ZGIĘCIA
Jak już wspomniano, przy porównywalnej obciążalności prądowej różnica masy między przewodnikami aluminiowymi i
miedzianymi jest relatywnie mała. Jednak większa średnica przekroju poprzecznego przewodników aluminiowych często
wymaga większych systemów mocujących, takich jak kanały czy półki kablowe, w porównaniu z systemami stosowanymi
w przypadku kabli z przewodnikami miedzianymi.

Według danych w tabeli 4 średnica kabla aluminiowego jest o 27% większa, co powoduje konieczność zainstalowania
większej obudowy i przeznaczenia większej ilości miejsca na instalację kablową.

Dolna granica wartości promieni zgięcia dla kabli z przewodnikami miedzianymi i aluminiowymi jest podobna i zazwyczaj
nie wynosi mniej niż 6–10–krotnej wartości średnicy danego kabla w zależności od budowy kabla, przy czym aluminium
ma zwykle większe promienie zgięcia od miedzi. Biorąc pod uwagę odpowiadającą obciążalność prądową, kabel z
przewodnikiem aluminiowym ma większe pole przekroju poprzecznego oraz większy promień zgięcia, a zatem fizycznie
potrzeba więcej miejsca, aby go zgiąć. W tabeli 4 pokazano promienie zgięcia większe (w tym przypadku) o 58%.
Porównując miedziane kable skrętkowe i jednożyłowe kable aluminiowe o porównywalnej obciążalności prądowej,
promienie zgięcia kabli aluminiowych są większe od miedzianych, skutkiem czego są trudności w umieszczeniu kabli oraz
potencjalne problemy z ulokowaniem prześwitu w celu zamontowania rozdzielnic i użycia sprzętu.
Większy rozmiar kabli oraz większe promienie zgięcia skutkują większymi rozmiarami wymaganych systemów obudowy, co
ma z kolei wpływ na dostępne przestrzeń w budynku i często stanowi przeszkodę w instalacji innych systemów, takich jak
HVAC.
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Natomiast w przypadku kabli miedzianych można ich zainstalować więcej w obudowie o tych samych rozmiarach, co jest
rozwiązaniem elastycznym, ponieważ pozwala pozostawić miejsce na przyszłe modyfikacje.

STRESZCZENIE
Podsumowując, wydaje się, że poparte zostały argumenty za miedzianymi przewodnikami, które są bardziej elastycznym,
solidniejszym i mechanicznie dynamicznym rozwiązaniem. Niedogodności powodowane większą masą miedzi w
porównaniu z trudnościami generowanymi przez aluminium są niewielkie, jeśli rozważy się masę obudowy, a większy
rozmiar oprzewodowania i obudowy w przypadku kabli z aluminiowymi przewodnikami są poważniejszymi problemami
od tych związanych z instalacją przewodów miedzianych o porównywalnej obciążalności prądowej.

POŁĄCZENIA I ZAKOŃCZENIA
WPŁYW ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO NA PRZEWODNIK
Względna twardość miedzi w porównaniu z aluminium wpływa na jej zwiększona odporność na zarysowania i
wgniecenia, które mogą się pojawić podczas zdejmowania izolacji z przewodnika w celu wykonania zakończenia.
Powszechna praktyka zaciskania izolacji pierścieniem w punkcie, w którym ma ona zostać zdjęta, również
powoduje powstanie „pierścieni” na obwodzie przewodnika.
Powstałe na przewodnikach aluminiowych wgniecenia, rysy czy „pierścienie” mogą powodować powtarzające
się rozszerzenie i kurczenie czy wibracje kabla, które to ruchy czasami prowadzą do „awarii zmęczeniowej”.
Poddane cyklom cieplnym z powodu zmian ładunku aluminium ma znacznie większą rozszerzalność cieplną w
porównaniu z miedzią, powodując ruch przewodnika, który jest wystarczający, aby w dużym stopniu pogorszyć
nieistotne niedoskonałości przewodnika aluminiowego w miejscach dużej rezystancji. Może wtedy dojść do
powstania miejsc o wysokiej temperaturze lub przerwania przewodnika.
Następnym zagadnieniem, które należy rozważyć, jest tworzenie się zanieczyszczeń na powierzchni przewodnika
pod wpływem warunków zewnętrznych. Pod wpływem warunków zewnętrznych powstają tlenki, chlorki i
siarczki metalu, który jest przewodnikiem w przewodzie. Zasadnicza różnica polega na tym, że tlenki aluminium
są skutecznymi izolatorami elektryczności, a tlenki miedzi nadal ją przewodzą prąd, chociaż w mniejszym stopniu
niż sama miedź. Natomiast w procesie usuwania tlenków kluczowa różnica polega na tym, że powierzchnię
przewodników aluminiowych trzeba do tego procesu przygotować (zazwyczaj mechanicznie, na przykład używając
szczotki do zdrapywania) bezpośrednio przed wykonaniem zakończenia. Ponadto przewodniki aluminiowe
wymagają ciągłej konserwacji substancjami, które eliminują kontakt przewodnika z powietrzem oraz wilgocią.

KOROZJA, METALE O RÓŻNYCH POTENCJAŁACH I REAKCJE ELEKTROCHEMICZNE
Z korozja są związane dwa czynniki: działanie warunków atmosferycznych oraz działanie galwaniczne.
Aby działanie atmosferyczne spowodowało korozję, musi być obecny tlen i wilgoć. Wilgoć rzadko występuje na
przyłączach instalacji elektrycznych, jednak wilgoć w formie skondensowanej może występować w bardzo
wilgotnym środowisku. W przypadku małej wilgotności środowiska naturalnie pojawiające się na powierzchni
przewodników aluminiowych i miedzianych tlenki chronią je przed dużą korozją.
Działanie galwaniczne powoduje korozję, kiedy dochodzi do styku w szeregu napięciowym dwóch metali o różnych
potencjałach. W tym przypadku wilgoć działa jak elektrolit. Przewodnik miedziany jest tutaj katodą, do której
wędrują ładunki dodatnie, a przewodnik aluminiowy — anodą, do której wędrują ładunki ujemne. W rezultacie
tego prąd przepływający od anody do katody atakuje aluminium, pozostawiając miedź nietkniętą.
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Miedź stosowana w instalacjach elektrycznych budynków nie poddaje się korozji elektrochemicznej w zetknięciu z innymi metalami
i stopami, z których zwykle wykonane są sprzęt i narzędzia, co zapewnia niezawodność i długą żywotność instalacji elektrycznej.
Przewodniki miedziane stosowane w budynkach są kompatybilne z szeroką gamą materiałów, więc korozja kontaktowa zachodzi
rzadko.
Natomiast aby uniknąć korozji przewodników aluminiowych, do ich instalacji trzeba użyć różnorodnych technik łączenia w
zależności od materiałów, z których wykonany jest sprzęt lub gniazda akcesoriów, zwłaszcza dociski szczeliwa, dwumetaliczne
przyłącza lub specjalny sprzęt przeznaczony do styków.

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA I MATERIAŁY O RÓŻNYCH POTENCJAŁACH
Jak zaznaczono wcześniej, współczynniki rozszerzalności cieplnej miedzi i aluminium różnią się, więc kiedy te dwa materiały zostaną
podgrzane, rozszerzą się one w znacząco różnym stopniu. W przyłączach miedź/miedź, miedź/mosiądz lub miedź/ocynowana
stal stosunkowo mała rozszerzalność cieplna nie powoduje poluzowania złącza, które jest bezpieczne przez cały okres żywotności
instalacji.
Natomiast na podobnych przyłączach przewodników aluminiowych stosunkowo duża różnica w przewodności cieplnej, którą
dodatkowo zwiększają zmiany obciążenia elektrycznego, stopniowo powoduje poluzowanie przyłączy. Te poluzowane przyłącza
cechują się wysoką rezystancją i prowadzą do przegrzewania instalacji, iskrzenia i zagrożenia pożarowego.
Jak wynika z tabeli 3, pełzanie jest poważnym problemem w przypadku przyłączy miedzianych i aluminiowych, jak już wspomniano
wcześniej. Dzięki niskiej wartości pełzania miedzi w normalnej dla przewodnika temperaturze można stosować proste połączenia,
takie jak śruby i zaciski na zakończeniach. Z powodu pełzania i płynięcia na zimno w przypadku przewodników aluminiowych
konieczne jest przygotowanie specjalnych akcesoriów, takich jak podkładki zabezpieczające przed naprężeniem oraz metalizowane
śruby/zaciski. Skrupulatne stosowanie wartości momentu dokręcania zalecanych przez producentów ma kluczowe znaczenie w
zapewnieniu odpowiedniej żywotności zakończenia.
Jedno z rozwiązań problemu metali o różnych potencjałach i rozszerzalności cieplnej polega na zastosowaniu dwumetalicznych,
miedziano-aluminiowych końcówek szpilkowych lub oczkowych. Są one skutecznym elementem zakończenia przewodnika w
gnieździe aluminiowym zwykle przez zaciśnięcie. W przyłączach zawierających fabrycznie połączone z aluminium metodą zgrzewania
egzotermicznego miedzianą końcówkę szpilkową lub miedzianą ocynowaną końcówkę oczkową to miedź będzie materiałem
służącym do połączeń ze elementami zakończeń. Są to rozwiązania skuteczne, chociaż niosą ze sobą ryzyko dodatkowego kosztu
oraz konieczność zapewnienia większej ilości miejsca na komorę zakończenia.

WYKONANIE
Oczywiście wykonanie skutecznych zakończeń aluminiowych przewodników jest możliwe, ale biorąc pod uwagę problemy
związane z metalami o rożnych potencjałach, korozją elektrochemiczną, przerwaniem wynikającym z naprężenia oraz pełzaniem,
wymaga ono wysokich umiejętności. Te lepsze umiejętności i większy wysiłek potrzebne do wykonania niezawodnych zakończeń
przewodnika aluminiowego składają się na dodatkowy koszt operacji.

STRESZCZENIE
Podsumowując, wydaje się, że kryteria takie jak wytrzymałość, trwałość, odporność na korozję i podatność na działanie
temperatury świadczą o tym, iż miedź jest lepszym materiałem przewodzącym prąd do zakończeń szerokiej gamy urządzeń
elektrycznych będącego częścią instalacji elektrycznej w budynkach. Wykonanie zakończeń przewodników aluminiowych jest
możliwe w obrębie tego samego typu urządzeń elektrycznych, specjalnych przyłączy, przy użyciu tej samej gamy technik. Jednak
wymaga ono wyższych umiejętności oraz większego rozmiaru sprzętu, jak również dłuższego czasu.
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WZGLĘDNE PORÓWNANIE ASPEKTÓW EKONOMICZNYCH
Różnica w cenie między miedzią i aluminium jest zróżnicowana w zależności od płynnych cen metali nieszlachetnych na
światowych rynkach towarowych. Trendy cen surowców w przeszłości zostały przedstawione na rysunku 1 (7).
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Rysunek 1: Trendy surowcowych kosztów miedzi i aluminium w przeszłości (7)
Surowcowy koszt aluminium jest znacznie niższy jest znacznie niższa od kosztu miedzi, obecnie stanowi ona około trzydziestu procent
ceny miedzi.

Jeśli chodzi o koszt kabli o takich samych rozmiarach, to jest on mniejszy w przypadku kabli z aluminiowym przewodnikiem niż kabli z
miedzianym przewodnikiem — dotyczy to niemal wszystkich rodzajów kabli. Jednak porównując na podstawie takiej samej obciążalności
prądowej, zwiększenie rozmiaru kabla (zazwyczaj o około 60%) zaczyna przyczyniać się do zmniejszenia różnicy kosztu. Jeśli za podstawę
porównania obierze się koszt specjalistycznych zakończeń, zwiększony rozmiar obudowy oraz większe kwalifikacje potrzebne do instalacji,
całościowa różnica między oboma tymi rodzajami przewodników jest nieznaczna. Kiedy trzeba modyfikować sprzęt, aby stworzyć kompatybilne,
odpowiednie dla aluminium zakończenia lub szyny zbiorcze, bilans kosztów przechyla się na korzyść miedzi, a na niekorzyść aluminium.

Jednak aspekt ekonomiczny może być na prawdę oceniony tylko z perspektywy całego czasu eksploatacji systemu, w oparciu o informacje
na temat strat energii, kontaktów z serwisem, napraw i możliwości rozbudowy całego instalacji. Wymagania dotyczące konserwacji kabli
aluminiowych są wyższe z powodu pełzania i ich degradacji podczas eksploatacji budynku. Dzięki swoim fizycznym właściwościom miedź
nie poddaje się pełzaniu ani nie powoduje poluzowania połączeń, nie dotyczy jej problem niekompatybilności materiałów o różnych
potencjałach i łatwo ją połączyć z innym metalem. Zatem ogół koszów posiadania instalacji składającej się z miedzianych przewodników
jest znacznie niższy w całym cyklu eksploatacji takiej instalacji.
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WNIOSKI
W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę porównawczą przewodów i kabli wykorzystywanych w instalacjach
budynkowych, w których przewodnikami są odpowiednio miedź i aluminium. Analiza argumentów odnoszących się do
właściwości fizycznych miedzi i aluminium miała na celu porównanie dwóch rodzajów przewodów i kabli pod względem ich
obciążalności prądowej, pojemności cieplnej, masy, rozmiaru, wytrzymałości, łatwości w ich instalowaniu i niezawodności
tych instalacji, niezawodności połączeń i zakończeń, podatności na korozję oraz relatywnych kosztów ich użycia.
Te argumenty prowadzą do konkluzji, że pod każdym względem przewodniki miedziane przewyższają aluminiowe
niezależnie od rodzaju żył lub kabli zastosowanych w budynku.
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