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Rychlospojky Reliable 
Princip automatického spojování 

Firma RELIABLE Power Products Inc. vyrábí úplnou 
řadu automatických spojek jak pro proudovodná, tak 
i pro kotevní lana. Tyto výrobky jsou 
nejbezpečnějším a nejefektivnějším prvkem pro 
spojování a ukončování ocelových, měděných,  
hliníkových a  AlFe lan. 

Základem automatické spojky jsou čelisti tlačené 
pružinou v kuželovém pouzdru. Tyto čelisti jsou 
přitlačeny na drát, lano nebo vodič. Přitlačení čelistí 
na drát je v první fázi vyvoláno pružinou. Zpětný tah 
lana působí na vtažení čelistí v kuželovém pouzdru 
a tím zajistí dlouhodobé spojení min. na hranici  
(90-95%) pevnosti lana (drátu, vodiče). 

 

Kvalita 

Všechny automatické spojky firmy RELIABLE jsou 
intenzivně zkoušeny během vývoje a výroby. Každá 
spojka je označena datem k identifikaci výrobní 
série. Z každé výrobní série jsou odebírány vzorky 
ke zkoušce tahem až do porušení. 

Dobrá elektrická vodivost spojů je zaručena i při 
dlouhodobém působení povětrnosti - zkoušky ve 
slané mlze. 

Spolehlivost 

Spojky firmy RELIABLE se ukázaly 
nejbezpečnějším typem spojování  a kotvení drátů, 
lan a vodičů. Možnost lidského selhání je zde 
snížena na minimum při současném zajištění 
dlouhodobého spojení za všech podmínek. 

Spojky RELIABLE lze velmi snadno instalovat.  
V základě jsou konstruovány pro bezchybné použití. 
Pro správné používání je třeba minimálního 
zacvičení obsluhy. Bezpečnost je zaručena  
značnou jednoduchostí. Zkusí-li obsluha použít 
nesprávnou velikost spojky, spojka buď nejde 
nasunout (vzhledem k velikosti násuvné díry), nebo 
čelisti nezachytí drát. 

 

Hospodárnost 

Z hlediska krátkých časů na instalaci spojek 
RELIABLE je výrazná úspora nákladů, v porovnání 
s jinými (neautomatickými) spojkami. Snížený čas 
na instalaci znamená automatickou úsporu. 

Nevyžadují též investice na nákup nebo náklady na 
udržování drahých nástrojů a lisovadel. 
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Spojky a přípojky ConductRlink a ConductRvise pro vodivé spoje 
Tyto spojky a přípojky jsou k dispozici ve třech typech:  

1. měděné čelisti - pro použití u měděných vodičů, 
2. hliníkové čelisti - pro použití u hliníkových vodičů, 
3. ACSR (AlFe)- pro použití u hliníkových vodičů vyztužených ocelovým lanem nebo pro hliníkové vodiče. 

Spojky a přípojky jsou konstruovány na udržení síly odpovídající minimálně 95% předpokládané pevnosti vodiče, 
s využitím za studena tvářených, tepelně zpracovaných čelistí z mědi nebo z hliníkových slitin. Čelisti v počtu  
3 - 6 tvoří hvězdici. 

Systémy ACSR (AlFe) jsou tvořeny dvěmi čelistmi litými pod tlakem. Tyto čelisti jsou delší, aby natlačily vnější 
hliníkové dráty na ocelové jádro k vytvoření potřebné přídržné síly mezi ocelí a hliníkem. 

ConductRlink spojky jsou, vzhledem k většímu povrchu, v provozu podstatně chladnější než spojovaný vodič. 

Spojky podléhají přísným zkouškám, aby byla zaručena jejich dlouhodobá neporušenost. Kromě zkoušek v tahu  
jsou před schválením výroby spojky vystaveny trvanlivostním zkouškám  a zkouškám teplotními cykly dle ANSI  
C 119.4. Konstrukce jsou ještě zkoušeny na odolnost vibracím 25 mil. cyklů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 – Čelisti  
Jsou vyrobené tvářením za studena, potom tepelně zpracované plátováním a jsou uskupeny do hvězdice v počtu 
3 až 6 na jednu hvězdici. Jejich funkcí je rozložit tlakové působení na lano. 

2 – Spojovací podložka čelistí 
Drží čelisti pohromadě ve společném svazku. 

3 – Pružina  
Vyvíjí počáteční tlak čelistí na vodič. 

4 – Vodítko lana 
Pomáhá navést vodič do vodící špičky spojek AlFe. Vhodné pro rychlé spojení. Barevně označená vodítka 
usnadňují výběr správné spojky. 

5 – AlFe čelisti 
Dvojdílné, ze slitiny hliníku, zpracované tlakovým litím, spárované kolíky. Prodloužené čelisti umožňují přenos sil 
z vnějšího průměru lana na ocelový drát umístěný uprostřed. 

6 – Vodící špička 
Obaluje konce vodiče, udržuje pramence v poloze při nasouvání lana čelistmi. Zabraňuje předčasnému sevření 
čelistí až do polohy, v níž opustí oblast čelistí. Automatické čelisti sevřou vodič až v poloze, kdy je plně zasunut. 

Kuželové pouzdro z hliníku nebo mědi 
Zvýší-li se tah ve vodiči, zvýší se přítlačná síla čelistí. Pro zlepšení elektrické vodivosti a snížení vnitřního odporu 
je na výrobu hliníkových a AlFe spojek použita Al slitina. Na výrobu měděných spojek a přípojek je použita  
Cu slitina. 
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Spojky a přípojky pro AlFe lana 

Typ Barva Průměr ACSR Rozměry 
A B C 

7651 SPOJKA 

oranžová 5,82 - 6,73 
lano 25/1 

210,3 23,4 - 
7651 SDS 261,4 132,8 - 
7651 LD 284,2 132,8 - 
7651 LDE 270,0 132,8 - 
7651 FD 324,9 132,8 88,9 
7651 FDS 305,8 132,8 57,2 
7652 SPOJKA červená 5,92 - 8,94 288,8 25,7  
7652AP SPOJKA 

červená / 
oranžová 

5,82 - 8,64 
lano 25/1 

35/1 

301,0 25,6 - 
7652 SDS 304,8 161,8 - 
7652 LD 295,4 161,8 - 
7652 LDE 308,0 161,8 - 
7652 FD 358,8 161,8 88,9 
7652 FDS 327,0 161,8 57,2 
7653 SPOJKA 

žlutá 9,00 - 10,80 
lano 50/1 

366,0 30,4 - 
7653 DC 381,0 215,1 - 
7653 LD 379,0 215,1 - 
7653 FD 388,4 215,1 88,9 
7653 FDS 461,5 215,1 57,2 
7654 SPOJKA šedá 10,51 - 12,07 421,4 32,3 - 
7654AP SPOJKA 

šedá / žlutá 
9,27 - 12,07 

lano 50/1 
70/11 

385,0 32,2 - 
7654 DC 387,4 221,0 - 
7654 LD 384,8 221,0 - 
7654 FD 394,2 221,0 88,9 
7654 FDS 467,4 221,0 57,2 
7656 SPOJKA růžová 13,25 - 14,86 455,2 39,6 - 
7656AP SPOJKA 

růžová / černá 
12,75 - 14,86 

lano 95/1 
100/25 

410,0 39,6 - 
7656 SDC 520,7 260,4 - 
7656 FD 447,5 260,4 88,9 
7657 FDS 596,9 279,4 57,2 
7658AP SPOJKA 

zelená / hnědá 
14,73 - 18,39 
lano 110/22 

120/7 

530,0 47,2 - 
7658 SDC 605,3 335,3 - 
7658 FD 660,4 335,3 88,9 
7658 FDS 647,7 335,3 57,2 

7659 SPOJKA světle modrá 18,79 - 21,76 
lano 185/6 - 240/39 574,0 52,3 - 

 
Rozměr „A“ u dodávaných rychlospojek se může lišit o +/- 5% oproti údajům udávaným v katalogu. Tato 
toleranční odchylka nemá vliv na správnou funkci rychlospojky. 

Pro zaručení nízkého přechodového odporu musí být spoj namáhán minimálně 15 % předpokládané mechanické 
pevnosti vodiče. Maximální tahové napětí 55,6 kN. 

Smyčky (třmeny) mohou být opatřeny povlakem z neoprenu. 

 
 

Všechny čepy zde uvedených vidlic mají průměr 15,75 mm. 
 

 

Spojky a přípojky pro ocelová lana AXEKVCEZ 
Pro ocelová lana AXEKVCEZ byly odzkoušeny rychlospojky typu 5042 a kotevní spojky typu 5202. Nosné lano je 
ocelové, žárově nebo galvanicky zinkované bez pláště. Informativní průřez lana je 9,3 mm. 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 11/2020 


