70
mufy øelowe Raytech

Mufy żelowe Raytech
Paweł Mrówczyński

W≥oska firma Raytech posiada w swojej ofercie mufy øelowe typu Clik Fire, Rapid. Produkty
przeznaczone sπ do wykonywania po≥πczeÒ wielu rodzajÛw kabli i przewodÛw w bardzo zrÛønicowanych warunkach.
kcesoria øelowe sk≥adajπ siÍ
z dwÛch elementÛw: twardej
i wytrzyma≥ej obudowy oraz wulkanizowanego øelu silikonowego, ktÛry
jest wulkanizowanπ sieciπ ≥aÒcuchÛw polimerowych z dodatkiem oleju syntetycznego pozwalajπcego uzyskaÊ w≥aúciwy stopieÒ miÍkkoúci i lepkoúci produktu. Wype≥nienie mufy stanowi podstawowπ izolacjÍ (IP68 lub wiÍcej), podczas gdy obudowa zapewnia wytrzyma≥π os≥onÍ po≥πczenia.

A

Rys. 1. Obudowa mufy

Zalety po≥πczeÒ
øelowych

Instalacja mufy
Z≥πcza øelowe Raytech sπ zaprojektowane zarÛwno do wykonywania po≥πczeÒ
przelotowych, jak i rozga≥Íünych.
KolejnoúÊ czynnoúci instalacyjnych jest
nastÍpujπca:
ï przygotowanie po≥πczenia,
ï wykonanie po≥πczenia øy≥ metodπ tradycyjnπ lub z pomocπ z≥πczek typu ÑCî,
ï nastÍpnie wystarczy zatrzasnπÊ obudowÍ
mufy øelowej, zabezpieczajπc jπ przed
otwarciem opaskami kablowymi. Z≥πcze
jest wÛwczas gotowe, a odpowiednie
w≥aúciwoúci dielektryczne i uszczelniajπce øelu silikonowego, gwarantujπ d≥ugi
czas pracy po≥πczenia, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Z≥πcza o Ñprostokπtnymî kszta≥cie sπ
przewidziane do wykonywania po≥πczeÒ
przelotowych i odga≥Íünych dla przewodÛw jedno i wieloøy≥owych. Natomiast 30stopniowe po≥πczenia odga≥Íüne sπ przewidziane tylko dla pojedynczych øy≥ przelotowych i jednej øy≥y odga≥Íünej. Kszta≥t
mufy zosta≥ tak zaprojektowany, by zapewniÊ prawid≥owe u≥oøenie kabli. Zamieszczone ilustracje pokazujπ w≥aúciwπ
procedurÍ instalacji: z≥πcze jest gotowe,
gdy obudowa jest zamkniÍta i øel jest widoczny na obu koÒcach po≥πczenia. W tym
momencie mamy pewnoúÊ, zosta≥o zaizolowane i uszczelnione w stopniu wyøszym
niø IP68.

70

Raytech posiada w swoim katalogu wiele rodzajÛw materia≥Ûw s≥uøπcych do wykonywania po≥πczeÒ: standardowe taúmy
izolacyjne (samowulkanizujπce, taúmy
PCV), rury termokurczliwe, øywice itp.
Jednak z≥πcza øelowe majπ najwiÍcej zalet:
ï szybka instalacja ñ dostarczane sπ gotowe do uøycia i nie wymagajπ øadnych
specjalnych narzÍdzi ani nagrzewania,
ï oszczÍdnoúÊ kosztÛw ñ koszt koÒcowy
powiπzany jest z czasem instalacji, a ten
jest bardzo krÛtki,
ï sπ nietoksyczne i chemicznie obojÍtne,
ï instalacja moøe byÊ wykonana w kaødych warunkach pogodowych i temperaturowych (-40 do +60oC),
ï nieograniczony w czasie termin przydatnoúci do uøycia,
ï dostÍp do po≥πczenia jest moøliwy nawet
po d≥ugim okresie uøytkowania,
ï z≥πcza øelowe Raytech, dziÍki materia≥om zastosowanym zarÛwno w obudowie
jak i w øelu, zosta≥y certyfikowane jako
materia≥y niepalne, zgodnie z miÍdzynarodowymi specyfikacjami IEC 332-1, europejskimi HD 405-1 i w≥oskimi CEI 2035,
ï dziÍki w≥aúciwoúci nierozprzestrzeniania
ognia oraz niskiej emisji dymu i gazÛw
ørπcych mogπ byÊ instalowane tam, gdzie
wymagany jest podwyøszony poziom
bezpieczeÒstwa, np. w tunelach, kopal-

niach, zat≥oczonych zamkniÍtych pomieszczeniach, kinach, jednostkach p≥ywajπcych itp. Z≥πcza Raytech zosta≥y certyfikowane przez w≥oski rejestr statkÛw
i mogπ byÊ instalowane na pok≥adach
statkÛw, w tunelach (np. pod Mont
Blanc) oraz w wielu innych krytycznych
warunkach instalacyjnych.

Zastosowania
Typowe instalacje tych z≥πczy to po≥πczenia bezpoúrednio w gruncie, w kana≥ach lub studzienkach, instalacje podwodne na kaødej g≥Íbokoúci, w miejscach bezpoúrednio wystawionych na promienie UV
i czynniki pogodowe, w tunelach lub
w podstawach s≥upÛw oúwietlenia publicznego, dla sieci przemys≥owych lub administracyjnych instalacji.
DziÍki specjalnym otworom na koÒcach
obudowa z≥πcza moøe byÊ takøe przytwierdzana do napowietrznych linii noúnych
ñ tymczasowo lub trwale.
Z≥πcza Clik Fire sπ tak zaprojektowane,
aby moøliwe by≥o wykonanie po≥πczeÒ

Rys 2. Obudowa mufy øelowej po zatrzaúniÍciu
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Testy
i zgodnoúÊ z normami
Akcesoria Clik ñ Fire i Rapid L zdoby≥y
niezbÍdne certyfikaty stosownie do w≥oskich specyfikacji CEI 20-33 i europejskich HD 623-S1. Testy zosta≥y przeprowadzone w laboratorium wysokich napiÍÊ
firmy Raytech i obejmowa≥y:
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Rys. 4. Instalacja z≥πcza w tunelu
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Z≥πcze Rapid L jest ostatnim z powsta≥ych w grupie akcesoriÛw øelowych Raytech produktem. Sk≥ada siÍ z dwÛch czÍúci wype≥nionych øelem i gotowych do instalacji, tak jak wszystkie produkty rodziny CLIK-FIRE. Charakteryzuje siÍ nastÍpujπcymi cechami:
ï z≥πcza Rapid przeznaczone sπ do wykonywania po≥πczeÒ przelotowych, izolowanych przewodÛw niskiego napiÍcia,
ï moøliwe jest wykonanie po≥πczeÒ szero-
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Z≥πcze Rapid L
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DostÍpne sπ nastÍpujπce typy z≥πczy
Raytech:
ï Clik 0, 1 i 2 ñ Fire, o kszta≥cie prostokπtnym, odpowiednie dla po≥πczeÒ przelotowych oraz odga≥Íünych przewodÛw
jedno- i wieloøy≥owych,
ï Clik 2000, 2001, 2002 i 2003 ñ Fire ñ odpowiednie jedynie dla przewodÛw jednoøy≥owych z 30-stopniowym wyjúciem
odga≥Íünym zapewniajπcym w≥aúciwe
u≥oøenie przewodu,
ï z≥πcze Rapid ñ oparte o zasadÍ dzia≥ania
rodziny z≥πczy Clik Fire, wy≥πcznie dla
po≥πczeÒ przelotowych, z symetrycznym
podzia≥em obudowy.
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Uk≥ad i typy
z≥πczy øelowych Raytech

kiej gamy kabli i przewodÛw w rÛønych
rozmiarach i konstrukcji; z≥πczem moøna zabezpieczyÊ np. jednoøy≥owe kable
1 x 400 mm2 lub wieloøy≥owe kable 4 x
95 mm2,
ï z≥πcze zaopatrzone jest w odpowiednie
przek≥adki w celu zapewnienia prawid≥owego odstÍpu pomiÍdzy konektorami,
pozwalajπc øelowi zadzia≥aÊ w najlepszych warunkach; przek≥adki pozwalajπ
takøe na poprawne, centralne umieszczenie po≥πczenia w z≥πczu,
ï gdy z≥πcze zosta≥o zamkniÍte, moøliwe
jest ponowne dotarcie do po≥πczenia bez
pomocy narzÍdzi, tak jak jest to wymagane przez miÍdzynarodowe specyfikacje,
ï z≥πcza przeznaczone sπ do instalacji bezpoúrednio w gruncie, kana≥ach, studzienkach, w wodzie i na otwartej przestrzeni,
gdzie poddawane sπ dzia≥aniu promieni
UV i czynnikÛw atmosferycznych,
ï nie ma okreúlonego czasu przydatnoúci
do uøycia,
ï z≥πcze Rapid L95 jest takøe odpowiednie
do ≥πczenia rÛønych typÛw kabli w jednym czasie np. przewodÛw úwiat≥owodowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych
razem z zasilajπcymi.
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jednoøy≥owych i wieloøy≥owych przewodÛw izolowanych, ekranowanych i nieekranowanych, zbrojonych i bez zbrojenia,
przelotowo lub odga≥Íünie. Temperatura
robocza siÍga od -60 do +95oC, zgodnie
z charakterystykπ kabli.
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normy IEC 332-1 i poúwiadczone przez
w≥oski rejestr okrÍtowy (RINA).
Ponadto, aby ostatecznie zweryfikowaÊ
zachowanie z≥πcza w przypadku skrÍcania
lub zginania w trakcie pracy pod obciπøeniem, przeprowadzono testy zgodne
z amerykaÒskπ specyfikacjπ ANSI C 119.
Akcesoria poddane tym testom pozytywnie je przesz≥y.

Testy rutynowe

Rys. 5. Instalacja u podstawy s≥upa
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ï test wstÍpny ñ napiÍcie 4 kV przez 15 min,
a nastÍpnie 6 kV przez 15 min, w wodzie,
ï 63 cykle obciπøeniowe w powietrzu,
z kablem o temperaturze 100oC, a po nim
63 cykle obciπøeniowe w wodzie, zawsze
z kablem o temperaturze 100oC,
ï ostateczny test ñ napiÍcie 4 kV przez 15

min, a nastÍpnie 6 kV przez 15 min,
w wodzie,
ï podczas cykli obciπøeniowych sprawdza
siÍ stan izolacji.
Testy zosta≥y takøe przeprowadzone
w celu ustalenia skutecznoúci w zapobieganiu rozprzestrzeniania ognia stosownie do

Kaøda partia øelu produkowana w firmie
Raytech jest dok≥adnie testowana w zakresie zachowania odpowiednich parametrÛw.
MiÍkkoúÊ i inne cechy charakterystyczne
øelu sπ sprawdzane pod kπtem miÍdzynarodowych specyfikacji przed i po testach starzenia, ktÛre symulujπ prawdziwe dzia≥anie
z≥πcza. Wartoúci parametrÛw nie mogπ spaúÊ
poniøej bardzo rygorystycznych progÛw.
Pawe≥ MrÛwczyÒski
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firmy EL-IT
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Rys. 6. Z≥πcze Clik-0
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