
Jag får en del frågor om mina kopparkablar. Här finns de
vanligaste frågorna med svar.
Tål verkligen isoleringen nötning - Blir det inte kortslutning etc etc.
Är inte isoleringen för tunn - tål den verkligen att användas utan att det blir
kortslutning

Frågor om nötning och nötningstålighet
Detta är den vanligaste frågan jag får. Man är numera inte van vid sk lackerad
kabel och det ger upphov till oro och undringar.

Man ska vara klar på att det inte är fråga om sådan lack som man själv sprutar
ur små burkar. Denna typ av kabel kallas på engelska för "enamelled" dvs i
översättning ungefär lika med glasserad eller emaljerad och det säger lite mer
om isoleringens beskaffenhet.

Kabeln används också när man lindar transformatorer vilket görs med hjälp av
lindningsmaskiner och dessa är inte snälla mot kabeln.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att man ska givetvis vara snäll och
vänlig mot kabeln och inte dra den i sandlådan under högt tryck - inte heller
stampa  på  den  med  grusiga  hårda  sko/stövel-sulor.  Inte  heller  bör  man
använda den som snökedjor på bilen på barmark.

Men för normal användning i hemmet där det ligger på golvet och inte blir alltfår
mycket trampad på så är det ingen som helst risk!

Den som försökt avisolera kraftig lackad kabel vet att det är i det närmaste helt
omöjligt.  Själva  kör  jag  med  en  minidrill  och  slipstift  för  att  avlägsna
isoleringen. Det kan också gå om man skrapar med en skarp kniv ihärdigt och
länge. En bra fil kan också duga. Men en teflonisolerad kabel är enligt mitt sätt
att se det både enklare att avisolera och känsligare för normal nötning i ett hem
än en lackad.

Givetvis  ska  man  ändå  ta  det  lite  lugnt  vid  genomföringar  i  plåtlådor  till
exempel.  Precis  som  med  all  annan  kabel  så  ska  du  då  använda  en
kabelgenomföring som skydd!

Den tunnaste (typ 0,1 - 0,2mm) kabeln avisoleras med hjälp av lödkolven vid
lödning - det går enligt mitt sätt att se det inte att skada isoleringen på den
kablen vid normal användning - kabeln går i stället av!

Frågor om isolering och spänning/ström-tålighet
I synnerhet när det gäller högtalarkabel får jag frågor om huruvida isoleringen
verkligen kan tåla att man kör högtalarström genom kabeln.

Om vi bortser från den mekaniska nötningen som du kan läsa om ovan så
kvarstår alltså de eventuella elektriska problemen.

Lackisolerad  kabel används  (och  har  "i  alla  tider"  använts)  när  man  lindar
transformatorer. Där jobbar kabeln med olika spänningar och strömmar men
det är ingen som helst skillnad på den kabel som används för att linda en 220V
transformator  för  nätet  och  den  kabel  som  jag  använder  till  att  fläta
högtalarkabel.

Dvs - vågar du koppla in din stereoanläggning och din TV på nätet (där sitter
transformatorer lindade med sådan kabel direkt på 220-volten) så borde du
också våga köra högtalarna på denna kabel. Du kommer "aldrig" upp i 220V i
en högtalarkabel! Om du inte har en förstärkare på ca 1 600W per kanal förstås!
Räknat på 4 Ohms högtalare som last.

Och att du skulle  köra  så mycket ström genom kabeln  så att den skulle  få
problem med isoleringen på grund av värme är mycket mycket osannolikt!

Det är i så fall betydligt större risk med PVC eller annan plastisolering som
smälter när kabeln blir varm... Och vanlig PVC-isolerad "lampsladd" används ju
gladeligen som högtalarkabel...

Enligt min åsikt är mekanisk åverkan - om än osannolik - en betydligt större
risk.
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