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Ние разработваме, произвеждаме и продаваме високотехнологични продукти
благодарение на върховите технологии и ноу-хау в областта на материалознанието. Всички наши продукти са създадени, за да помогнат на нашите клиенти да
подобрят надеждността и икономичността на своите електрически съоръжения и
мрежи. Продукцията, която предлагаме за нуждите на електроснабдителните
предприятия, включва кабелна арматура, импулсни разрядници, изолатори и
изделия за усилване на изолацията, компоненти за ел.съоръжения, съединителни
елементи за напрежение до 800 kV.
Този каталог съдържа кабелни глави, муфи и принадлежности за кабели, както и
най-често използвани в кабелните мрежи и съоръжения на Електроснабдяване и
вътрешни заводски мрежи в Централна и Източна Европа /ЦИЕ/. Като един от найголемите доставчици на кабелна арматура в света, Tyco Raychem предлага изделия
за почти всички конструкции чуждестранни и специални кабели.
Ще Ви помолим да се свържете с нашето представителство за техническа помощ
или допълнителна информация относно кабелната арматура или други видове
продукция.

Кабелна арматура на Raychem
Като резултат от усилената научно-изследователска работа и дългогодишно
техническо осигуряване, през последните 30 години Raychem създаде цялостна
система от термосвиваема и “студена” кабелна арматура за напрежение до
170 кВ.
Дългогодишната работа на нашите термосвиваеми изделия е доказала отличните
им качества. Милиони монтирани и работещи единици са подтвърдили високата
надеждност на термосвиваемите продукти на Raychem дори и при най-сурови
условия – неблагоприятни електрически, термични или климатични фактори.
Общото в технологията на Raychem за термосвиваема кабелна арматура са
радиационно-омрежените полимери с еластична памет. Те осигуряват значително
по-висока механична, химична и термична устойчивост в сравнение с
неомрежените материали.
Кабелната арматура на Raychem се отличава с много добри изолационни и
херметизиращи качества, висока механична якост, устойчивост на химикали и на
климатични условия в това число на УВ-лъчи и алкални разтвори. Поради
широкия диапазон на термосвиваемост на отделните елементи възможно е
използването на един типоразмер арматура за различни видове кабели с
различно сечение на жилата. Това позволява да се държат по-малки количества
арматура на склад. Кабелната арматура на Raychem може да се съхранява на
склад неограничено дълго време при нормални условия.
Серията кабелна арматура включва кабелни глави за открит и закрит монтаж,
обикновени и преходни муфи, разклонителни муфи, както и универсални
изолационни, херметизиращи и ремонтни системи за кабелните мрежи.
Арматурата за средно напрежение включва системата “стрес-контрол”, която
може да бъде като отделна тръба или като нанесен от вътрешната страна на
тръбата слой. При кабелните глави изолационните тръби осигуряват трекинги атмосфероустойчивост и херметичност. Мястото на съединение се покрива с
еластична двуслойно екструдирана тръба, която осигурява изолация и външен
полупроводим слой.
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Монтаж
Монтажът на термосвиваемите елементи се извършва с пропан-бутанова
горелка, която е необходима и се използва при подготовката на кабели с
хартиено-импрегнирана и пластмасова изолация. При доставка всички елементи
са в разпънато състояние така, че да могат да се напъхат лесно върху подготвения край на кабела. При достатъчно нагряване те се свиват и прилягат плътно
към кабела, което го предпазва от проникване на влага, докато лепилото се
разтапя и запълва всички празнини и херметизира мястото на съединение.
Кабелната арматура на Raychem като конструкция повтаря тази на кабела и
може да се огъва при необходимост. Кабелните глави могат да се монтират
надолу, като стрехичките при открит монтаж остават с тясната част нагоре.
Кабелът, с монтираната върху него арматура, може да се въведе в експлоатация
веднага след монтажа.

Изпитвания според международните стандарти
Кабелната арматура на Raychem е проектирана и изпитвана според фирмен
стандарт PPS3013, който отговаря на основните вътрешни и международни
стандарти като BS, CENELEC, CSN, ГОСТ, IEC, MSZ, PN, STN, STR, VDE и други.
Докладите за изпитванията, извършени в лабораториите на Raychem и в тези на
независими институти относно дълговременното въздействие на електрически и
климатични фактори върху кабелната арматура, са достъпни за клиентите.
Извършените изпитвания по CENELEC, валиден за Европа са както следва:
HD623.S1:1995 – Спесификация за муфи, крайни заглушки, глави за монтаж
на открито за разпределителните мрежи за напрежение
0,6/1,0 (1.2) kV
HD629.1.S2:2005 – Изпитателни изисквания към арматура за силови кабели
за напрежения 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV.
ЧАСТ1: Кабели с екструдирана изолация.
HD629.2.S2:2005 – Изпитателни изисквания към арматура за силови кабели
за напрежения 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV.
ЧАСТ2: Кабели с хартиено-маслена изолация.
При изпитване и избор на нашите изделия ние използваме следните определения
за Uo /U (Um ), както следва според стандартите IEC и Cenelec:
Uo напрежението между фазното жило и земя или металния екран на кабела.
U напрежението между фазните жила.
Um най-високото допустимо напрежение, на което може да бъде подложена
кабелната арматура.
За да покрие напреженията във всички разпределителни мрежи,
Tyco Electronics Energy Division изпитва кабелната арматура по най-високите
стойности: 3,8/6,6 (7,2) kV 6,35/11 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV, 12,7/22 (24) kV,
19/33 (36) kV и 20,8/36 (42).

Сервизно обслужване
Дори и най-съвършенната технология може да се приложи погрешно. За да
избегне това, Raychem е изградила световна мрежа от представителства, която
осигурява необходимата техническа информация и инструкции за монтаж на
своите клиенти като кабелни монтьори, инженери по поддръжка и проектиране,
конструктори, производители на съоръжения и търговци.
Raychem осигурява широка гама услуги:
• Представяния и семинари
• Техническа документация с фокус върху нови тенденции и изделия
• Обучение на инженери и монтьори от избор до монтаж на нашите изделия
• Практически демонстрации и полеви монтаж
• Решаване на специфични проблеми
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Качество, околна среда, здраве и безопасност
Стандартите за качество на всички материали през целия производствен процес,
започвайки от суровините и завършвайки с пакетираното изделие се наблюдава
и документира непрекъснато. Материалите, процесите и допълнителните елементи се подлежат на постоянна сертификация. Като резултат от нашата перфектна Система за Управление на Качеството, Tyco Electronics Energy Division
непрекъснато подновява сертификата си ISO 9001.
Постоянната работа с термосвиваемите изделия на Raychem не носи риск за
здравето, което е доказано чрез тестове и проучвания от независими институти
и от отзиви на клиентите ни. Дори повече от това – рисковете, свързани с
монтаж на кабелна арматура, могат да бъдат избегнати чрез елиминиране на
запояването и боравенето с обикновени 2-компонентни или битумни състави.
След монтаж не остават вредни отпадъци, изискващи специални и скъпо
струващи мероприятия по отстраняването им.
Raychem използва само екологично чисти компоненти, които лесно се рециклират
и постоянно редуцира компонентите в опаковката. Усилията и инвестициите на
Raychem от години са насочени към опазване на околната среда не само чрез
елиминиране на озон-разрущаващите вещества, намаляване на отпадъчните
материали и консумацията на вода, но и към нови технологии, позволяващи
омрежените полимери да бъдат рециклирани. Като резултат от тези усилия
Raychem успешно завършва една вътрешна програма за опазване на околната
среда според изискванията на ISO 14001 и се подготвя за атестиране.

Поръчка и доставка
Кабелната арматура се доставя в комплект от всички необходими изолационни
материали, инструкция за монтаж на български език и спесификация на
материалите. Безспойковите заземителни връзки също се включват в комплекта
или се поръчват отделно. Кабелните гилзи и обувки се включват само при
специфичните изпълнения. Комплектът кабелни глави или муфи за трижилен
кабел за средно напрежение включва материали за трите фази, комплектът
муфа за едножилен кабел – само за една фаза.
Ние непрекъснато наблюдаваме процесите по доставката, като търсим
възможности за съкращаването на сроковете им и подобряване на
обслужването. Ние анализираме също гъвкавостта на нашата световна
дистрибуторска мрежа. Този процес е подчинен на една цел – пълно
удовлетворяване потребностите на Клиента.
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Raychem – муфи за ниско напрежение
През последните десетилетия системата на Raychem за муфиране с механични или винтови гилзи получи световна
известност с високата си надеждност и лесен монтаж при различните типове кабели.Конструкцията и опростената схема на
монтажа са описани чрез муфа за кабел с пластмасова изолация за напрежение 1 кВ.

Монтаж
След подготовка на кабелните краища според инструкцията за монтаж, тръбите
се напъхват върху жилата. Съединяването на жилата се извършва с механични
или винтови гилзи.
Всички муфи са проектирани така, че позволяват кръстосването на жилата.

Вътрешните тръби се позиционират върху гилзите и се свиват докато плътно
прилегнат върху тях, като осигуряват необходимата дебелина на изолацията в
мястото на съединение, дори при използване на по-обемни гилзи. В същото
време топлината разтапя лепилото, с което е покрита вътрешната страна на
тръбата и по този начин то херметизира съединението срещу проникване на
влага при топлинно разширение на кабела и го предпазва от корозия.

Външната тръба се позиционира върху мястото на съединение и се свива. Тази
дебелостенна тръба херметизира външната обвивка и възстановява механичните
и функции. Дълговременната херметичност се постига чрез термотопимо лепило,
нанесено от вътрешната страна на тръбата по цялата и дължина.

Муфата е готова и веднага може да се въведе в експлоатация.

Конструкция
1 Външна тръба: Дебелостенна –
защита срещу механични
въздействия и срещу проникване
на влага.
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3

3

2

2 Вътрешна тръба: Дебелостенна –
осигурява електрическа изолация
в мястото на съединение и защита
срещу влага вътре в кабела.
3 Термотопимо лепило
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Raychem – глави за средно напрежение
Raychem разработи през 60-те тодини нови полимери за работа при средно
и високо напрежение. Получените материали притежават изключителна
устойчивост на продължителни електрически и климатични въздействия, като
в същото време е възможно да се свият бързо и херметизират кабела. Raychem
предлага универсална система за монтаж на открито и закрито, за кабели с
пластмасова, каучукова или хартиено-импрегнирана изолация, за едножилни и
трижилни кабели, за кръгли и секторни жила и кабели с всички видове екрани и
брони.
1

Следва описание на типичните елементи в кабелна глава за средно напрежение.

2

3

4

1 Херметизиране
Пълната херметизация се получава чрез специални материали от вътрешната
страна на тръбата, които са трекингоустойчиви и не се влияят от климатичните
фактори. В същото време, при нагряване на тръбата, материалът се разтапя и
херметизира кабелната глава. При трижилен кабел върху разделката се поставя
термосвиваема трипръстова ръкавица, която осигурява херметичност,
трекинг- и атмосфероустойчивост от кабелната обувка до обвивката.
2 Компактен и гъвкав стрес-контрол
За да постигне икономия на място, гъвкава структура на кабелната глава,
възможност за прилагане при различни типове съоръжения, Raychem разработи
материал със строго контролирани диелектрическа проницаемост и обемно
съпротивление. Този материал е нанесен от вътрешната страна на тръбата и при
нагряване се размеква, като под натиска на свиващата се тръба запълва всички
празнини, като не позволява да остане въздух в главата. Подробности за
“стрес-контрола” в кабелните глави на Raychem можете да намерите на стр.10.
3 Трекингустойчива изолационна тръба
Изключителните антитрекинг качества и дълговременната устойчивост на
ерозия на кабелните глави на Raychem са доказани в сравнителни тестове в
известни независими лаборатории и в собствената база на Raychem. Тези
резултати са получени и от продължителния ни опит от милиони, монтирани и
работещи единици в тропически области, пустини, Арктика и индустриално
замърсени райони, които доказват, че нашите кабелни глави не допускат трекинг,
дори и в най-суровите условия на експлоатация и подтвърждават тяхната
устойчивост на ерозия и надеждност. Феноменът трекинг и ерозия е обяснен на
стр.11.
4 Жълта запълваща лента
Полупроводимият материал се прилага във формата на лесна за работа, къса
леплива жълта лента. Тя премахва вероятността да останат въздушни
включвания около края на полупроводимия екран, което би довело до частични
разряди.
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5 Заземяване
Заземителните телове се впиват в херметизираща маса, за да се предотврати
корозия при проникване на влага. За кабели с екран от ленти е разработено
безспойково заземяване, което се доставя с комплекта или може да се поръча
отделно.

Raychem-муфи за средно напрежение

1

Описание на изделието
Описанието на муфа за едножилен
кабел с пластмасова изолация е
дадено по-долу. Муфата за трижилен
кабел е проектирана на същия принцип.
При преходните муфи се използват
маслоустойчиви тръби за превръщане
на кабела с хартиено-импрегнирана
изолация в кабел с пластмасова
изолация.
Монтаж
Върху края на подготвения кабел се
напъхва комплект тръби в определена
последователност. След съединяване
на жилата, гилзата и краищата на
полупроводимия екран се заглаждат
електрически със запълваща маса.
След това върху мястото на
съединение се позиционират и свиват
една след друга стрес-контрол и
изолационна тръба. Металният екран
се заменя от медна калайдисана
плетенка, а обвивката – с херметизираща тръба, покрита от вътрешната
страна с лепилен слой. Всеки комплект
се доставя с преведена на български
език инструкция за монтаж с
илюстрация и описание на всяка
стъпка от монтажа.
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1 Изравняване интензитета на електрическото поле
Тръбата стрес-контрол има точно определена импеданс-характеристика, която
разпределя равномерно силовите линии на електрическото поле върху гилзата и
краищата на полупроводимия екран. При свиване с топлина тръбата компресира
специалната жълта запълваща маса на мястото около гилзата и края на
полупроводимия екран. Изработването на конус върху изолацията до гилзата не
е необходимо.
2 Изолация и екран
Трислойно-екструдираната тръба осигурява необходимата дебелина на
изолацията от една страна. Екранът на изолацията се възстановява от външната
стена на изолационната тръба, която е изработена от полупроводим
термосвиваем полимер. Тази техника спестява време при монтаж и осигурява
безупречна връзка между изолацията на муфата и екрана.
3 Метален екран
Медната плетенка продължава екрана върху муфата и осигурява контакт с
външния полупроводим екран на муфата.
4 Херметичност и защита
Топлината, използвана за свиване на външната тръба разтапя лепилото, което
след изстиване става трайна бариера срещу проникване на влага. Външната
тръба осигурава механическа якост и химическа устойчивост, изисквани за
кабелната обвивка. При муфи за кабели с броня, Raychem предлага лесен за
монтаж галванизиран метален кафез или метална лента.

Нова технология на тройната
ко-екструзия
Тройно-екструдираното тяло на муфата
се доставя в разпънат вид, като
външните 2 термосвиваеми тръбиизолационна и полупроводиме
задържат в разпънато състояние
вътрешната изолационна каучукова
тръба. При прилагане на топлина,
външните тръби се свиват, което
позволява на еластичните сили на
каучуковата тръба да я свият, като
плътно прилегне върху муфата.
Типично при еластомерите е намаляне
на силата на свиване след съхраняване
и при ниски температури. Този ефект се
избягва при прилагане на топлина,
което позволява неограничени срок и
условия на съхранение и монтаж при
ниски температури.
Показателите на изолационния
материал, близки до тези на каучука,
комбинирани с тези на здравата
външна тръба позволяват на муфата да
осигури аналогични термични свойства
с тези на изолацията на кабела.
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Изравняване интензитета на електрическото поле
Неконтролирано електрическо поле
на края на полупроводимия слой
На края на полупроводимия екран при
кабела за средно напрежение
еквипотенциалните линии са много
близо една от друга, което предопределя електрически стрес, който е
достатъчно висок, за да йонизира
въздуха и предизвика частични
разряди, които разрушават изолацията
и довеждат до пробив.

без стрес-контрол

40% 50% 60% 70% 80%
30%

Полупроводим екран

Електрическо поле със стресконтрол (тръба или покритие)
Raychem използва стрес-контрол
тръби или покрития с прецизно
съчетани обемно съпротивление и
диелектрическа проницаемост, което
осигурава линейно разпределение на
интензитета на електрическото поле
по цялата дължина на изолацията.
Интензитетът на електрическото поле
на края на полупроводимия екран е
сведен до минимум, което осигурява
максимален срок на експлоатация.
Стрес-контролът може да се използва
при всички размери и типове кабели,
включително и такива с хартиеноимпрегнирана изолация.

със стрес-контрол

Нелинейно разпределение на
полето
Покритието стрес-контрол е направено от материал с качества на
варистор. Резултантното разпределение на напрежението е нелинейно и
позволява малка дължина на главата,
докато електрическият интензитет на
края на екрана остава нисък. Освен
това покритието стрес-контрол се
притиска при свиването на тръбата и
запълва всички неравности по
повърхността. Резултатът е безупречна връзка с изолацията, което
предпазва от поява на частични
разряди. Кабелните глави на Raychem
от типа POLT/IXSU/OXSU включват
такова покритие.

A – без стрес-контрол
B – покритие стрес-контрол

Линейно разпределение на полето
Нелинейният импеданс на тръбата
стрес-контрол води до линейно
разпределение на интензитета(B).
Резултантното поле зависи от точния
подбор на материала и дължината на
тръбата. Неправилен подбор на
материала води до неприемливи
стойности на напрежението в края на
екрана (A). Намаляне дължината или
грешно позициониране на тръбата
води до възникване на частични
разряди в края на тръбата (C).
Арматурата на Raychem е съобразена
с тези ефекти.

A – неподходящ импеданс
B – тръба стрес-контрол
C – малка дължина
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90%

20%
10%

изолация на жилото

30% 40% 50% 60% 70%
10% 20%

80%
90%

полупроводим
екран

100%
80%
60%
40%
20%
0%

стресконтрол

изолация

A

B

C

Разпределение на интензитета при
муфите
Тръбата стрес-контрол припокрива
екрана от двете страни на муфата и
контролира интензитета в тези
участъци по същия начин, както при
главите. Съвместно с жълтата лента
с висока диелектрическа проницаемост, стрес-контрол тръбата разделя
еквипотенциалните линии и така
намалява интензитета в края на
гилзата. Двуслойната изолация на
муфата, свързана плътно с външния
полупроводим екран е с дебелина,
предвидена за съответното напрежение и предпазва от вътрешни
частични разряди. Системата стресконтрол на муфата позволява да не се
оформя конус по изолацията или да се
използват гилзи със специална форма.

тръба
стрес-контрол

жълта
лента
полупроводим
екран

два слоя от
изолацията на муфата

гилза

изолация

екран на муфата

мастик

Устойчивост на стареене и климатични условия
Отличната устойчивост на кабелната
арматура на Raychem на стареене и
климатични фактори е доказана чрез
продължителни тестове на естествено
и ускорено стареене. Тези тестове
дори включват 10-годишни изпитвания
с интензивно УВ-облъчване.
Явленията трекинг и ерозия
Естествено е след време повърхността
на кабелните глави, особено при
външен монтаж, да се замърсят и при
наличие на влага да се появи ток на
утечка. Вследствие на факторите на
околната среда този ток на утечка
може да повреди повърхността на
главата, като проправи трекингпътечки или чрез ерозия, което би
довело до пробив.
Raychem разработи специални
изолационни материали за термосвиваемата кабелна арматура,
които са изключително устойчиви
на трекинг и други разрушаващи
фактори като ерозия, УВ-лъчи и
други фактори на средата. Тези
материали се състоят от смес от
полимери и специални пълнители,
които осигурават дълъг живот на
изделията, дори и при най-сурови
климатични условия.

Напрежение

Напрежение

Напрежение

суха зона

изпарение,
причинено
от ток на
утечка

филм от
проводима
влага

земя

земя

земя

Напрежение

Напрежение

Напрежение

земя

дъга, която
разрушава
повърхността
на изолацията
и образува
проводима
пътечка

Напрежение

суха зона

черна
проводима
пътечка от
овъгляване

трекингпътечка

земя

земя

Напрежение

Напрежение

дъга, която
прехвърля
сухата зона

трекингпътечка

дълга
трекингпътечка
припокриване

земя

земя

земя
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Технология на термосвиваемите изделия

Омрежване и памет на формата
Термопластичните материали са
образувани от извънредно дълги,
много тънки молекули при случайно
подреждане. Якостта на такъв
материал зависи от разстоянието
между молекулите му и от кристалната
природа на молекулярната му
структура. При нагряване на този
материал, кристалите изчезват. След
това молекулите могат лесно да се
приплъзнат една спрямо друга и
материалът се разтапя. Така на
материала може да се даде желаната
форма. След изстиване кристалите се
възстановяват, като осигуряват отново
якостта на материала и новата му
форма .

С овладяването на атомната енергия
бе направено важно откритие – при
облъчването на някои материали с
високоенергийни лъчи от електрони се
постига омрежване, което се запазва
във времето или възникват
вътрешномолекулни връзки между
съседни молекули. Така бе поставено
ново начало при химическото
свързване на пластмасите – бе
въведена тримерната система на
структруирането им.

Веднъж, след като материалът е
омрежен, не е необходимо той да се
нагрява и топи. Когато материалът се
нагрее, кристалите изчезват, но той не
се топи, защото го задържат междумолекулните връзки, получени при
омрежването. Омрежената структура
обаче е и еластична. Така ако омрежен
материал се нагрее до температура на
топене на кристалите, той става
еластичен като каучук.

Производство и монтаж на термосвиваемите тръби

Облъчването на тръбите предизвиква
трайно омрежване между съседни
молекули. На схемата е показан
уголемен вид на много малък омрежен
участък от изключително дългите
молекули и изглед от парче
термосвиваема тръба.

След като веднъж тръбата е омрежена, следващата стъпка е да се зададе
еластичната памет като се загрее до
температура над точката на топене на
кристалите. При това молекулите
остават свързани една с друга само в
следствие на омрежването.

Докато тръбата е гореща, се раздува
чрез налягане, като по този начин
омрежените молекули се разпъват.

В това състояние тръбата се охлажда,
кристалите се възстановяват и
задържат разпънатата тръба в тази
форма за неограничено време. В този
си вид тръбата се доставя на клиента.

Монтьорът нагрява тръбата,
разтапяйки кристалите. Омрежването
позволява на материала да възвърне
първоначалната си форма.

След охлаждане кристалите се
възстановяват и задържат тръбата в
това състояние.
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Предимства на термосвиваемите изделия на Raychem
Свойства

Предимства

Полза

Омрежени материали

Неограничен срок на съхранение

Няма загуби при съхранение на склад

Механическа якост

Продължителен срок на експлоатация

Химическа устойчивост

Продължителен срок на експлоатация

Въвеждане в експлоатация
веднага след монтаж

Намаляне времето до включване

Голям обхват на свиване

По-малки складови наличности

Независими от разлики в размерите
при кабелите

Надеждни монтаж и експлоатация

Прилагане на термотопими лепила

Пълна херметичност и надеждна
експлоатация

Постоянна сила на свиване

Надежден монтаж

Монтаж при ниски температури

Универсално приложение

Отлични показатели

Надеждна експлоатация
при всички външни условия

Пасват на всички кабелни типове и
размери от различни производители

Универсално приложение

Стандартни монтажни процедури

Надежден монтаж

Типична подготовка на кабела
при полеви условия

Надежден монтаж

Не вредят на здравето

Безопасност

Минимално количество отпадъци
Не замърсяват околната среда

Минимални разходи по
отстраняването им

Готови комплекти с
фабрично изпитана
изолация

Прост монтаж

Надеждност при експлоатация

Бърз монтаж

Намалено време до включване

Двойностенна тръба:
еластична изолационна/
полупроводима термосвиваема

Подобрена връзка

Надеждност при експлоатация

Намалени частични разряди

Надеждност при експлоатация

Стрес-контрол
тръба или покритие

Липса на риск за грешка при монтаж

Надеждност при експлоатация

Подобрено ниво на частични разряди

Надеждност при експлоатация

Термосвиваеми

Raychem – дизайн

Нетоксични
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