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Rozwijamy się
w sposób zrównoważony
3M to lider innowacyjnych technologii, który od
ponad stu lat zmienia świat. Tak prestiżowa rola
jest dla nas powodem do dumy oraz dużym zobowiązaniem. Dlatego opracowując nowe produkty,
czujemy sie odpowiedzialni zarówno za ich wysoką
jakość, jak i poszanowanie kwestii społecznych
i środowiskowych. 3M to obecnie jedna z największych międzynarodowych firm technologicznych.
Koncern zatrudnia globalnie 7350 naukowców,
a na badania i rozwój przeznacza co roku 6-7%
ze swojej sprzedaży. O tym, jak ważna jest dla
3M innowacyjność, świadczy również fakt, że 30%
rocznego dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży
produktów wprowadzonych do oferty w ostatnich
4 latach.
Ponadto koncern ma obecnie 45 tys. ważnych patentów, dzięki czemu znacznie wyprzedza konkurencje.
W Polsce dla 3M pracuje 3000 osób, na całym świecie ponad 80 000. 3M w Polsce ma zakłady produkcyjne we Wrocławiu, w Skomielnej k. Rabki i Janinowie. Firma ma w swojej lokalnej ofercie ponad 10 000
produktów zorganizowanych w wielu sektorach biznesowych: ochrona zdrowia, produkty biurowe i konsumenckie, bezpieczeństwo, ochrona i zabezpieczenia, reklama wizualna i materiały odblaskowe, przemysł
i transport, energetyka i telekomunikacja. Podział ten pozwala na szybką i sprawną wymianę wiedzy technicznej, produktowej i marketingowej, tak aby w pełni zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów.

Lider sektora przemysłowego
Kultura innowacyjności 3M zakłada, że wszystkie pomysły, które powstają w koncernie, są opracowywane
przy zachowaniu podstawowej zasady współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami oraz ścisłej
współpracy z klientami, polegającej na stałym dopasowywaniu oferty do ich indywidualnych potrzeb.
Takie łączenie wielu pomysłów oraz technologii, przy jednoczesnym braku ograniczenia do rynku konsumenckiego, owocuje setkami innowacyjnych rozwiązań rocznie, które są później stosowane w przemyśle
na całym świecie.
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Osprzęt kablowy
Technologie
W dziedzinie osprzętu kablowego firma 3M oferuje
głowice wnętrzowe i napowietrzne, ekranowane
głowice konektorowe, mufy przelotowe i przejściowe, a także całą gamę różnego rodzaju materiałów
elektroizolacyjnych. W osprzęcie tym reprezentowane są wszystkie znane obecnie technologie
montażu, począwszy od taśmowej, a skończywszy
na nowatorskiej technologii zimnokurczliwej
(ang. Cold Shrink™). Została ona stworzona przez
3M przy wykorzystaniu innowacyjnego podejścia
do procesu montażu oraz wysokiej jakości materiałów. Wprowadzona w połowie lat 70. do dziś jest
alternatywą w stosunku do technologii termokurczliwej. Osprzęt zimnokurczliwy spełnia takie wymagania i potrzeby użytkowników jak:
ŔŔ uproszczenie procedury instalacji w celu ograniczenia do minimum możliwości popełnienia
błędu, dzięki zastosowaniu prefabrykatów
ŔŔ eliminacja wszystkich dodatkowych narzędzi
ŔŔ wysoka niezawodność osprzętu uzyskana dzięki procedurze indywidualnego badania każdego prefabrykatu w trakcie procesu produkcji.

Parametry prefabrykatu:
A. Średnica wewnętrzna prefabrykatu przed rozciągnięciem na spirali
B. Średnica wewnętrzna prefabrykatu po rozciągnięciu na spirali
C. Średnica wewnętrzna prefabrykatu po usunięciu spirali
D. Wymagana minimalna średnica powłoki zewnętrznej kabla

Wykorzystywane są w nim elementy prefabrykowane wykonane z materiałów o wysokiej elastyczności. Wstępnie rozciągnięty prefabrykat izolacyjny
jest wsparty na usuwalnej spirali nośnej. Proces
obkurczania polega na usunięciu spirali nośnej
przez jej wyciągnięcie, po uprzednim nasunięciu prefabrykatu na miejsce połączenia.
Materiały
Guma silikonowa, z której wykonane są mufy i głowice zimnokurczliwe, jest materiałem idealnie nadającym się do konstruowania osprzętu kablowego
SN. Gwarantuje ona niezawodność podczas długiego okresu pracy, znakomite własności elektroizolacyjne, jak również szerokie możliwości stosowania
do różnego typu kabli. Cechuje się także niskim
odkształceniem trwałym, co zapewnia zachowanie
elastyczności nawet po długotrwałych naprężeniach ściskających.

Prefabrykat silikonowy rozciągnięty na spirali nośnej

Współczynnik sprężystości w funkcji czasu magazynowania

Miarą elastyczności elementów zimnokurczliwych
jest ich współczynnik sprężystości. Określa on różnicę pomiędzy średnicą swobodnie obkurczonego
elementu, a średnicą tego samego elementu przed
rozciągnięciem i nasunięciem go na spiralę nośną.
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Typowe dane materiałowe dla ciekłej gumy silikonowej
Własność

Jednostka

Twardość

Wgłębnik A

30

MPa

7,5

Wydłużenie przy zerwaniu

%

750

Wytrzymałość na rozdarcie

N/mm

25

Wytrzymałość na rozciąganie

Wielkość

Odkształcenie trwałe

%

15

Rezystywność skrośna

cm

3x1015

Wytrzymałość dielektryczna

kV/mm

25

Względna przenikalność dielektryczna

3,1

Współczynnik strat dielektrycznych tgδ

0,0025

Temperatura pracy

°C

Zakresy zastosowań muf i głowic dobierane są
przy założeniu, że różnica ta może osiągnąć 20%
pierwotnej średnicy. Po instalacji stały radialny docisk prefabrykatu do powierzchni kabla zapewnia
odpowiednią szczelność połączenia. Dzięki niskiej
twardości gumy silikonowej prefabrykat łatwo
dopasowuje się do nieregularnych powierzchni
i kształtów kabla, a wysoka wytrzymałość silikonu
na rozdarcie gwarantuje odporność mufy na jej
mechaniczne uszkodzenia zarówno podczas instalacji, jak i w procesie eksploatacji.
Sterowanie pola elektrycznego
Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie osprzętu
kablowego dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy muszą swoją konstrukcją odzwierciedlać pod względem funkcjonalnym budowę kabla.
Własności dielektryczne obu elementów o dużej
przenikalności dielektrycznej mają zasadnicze
znaczenie w sterowaniu pola elektrycznego w miejscu końców uciętych półprzewodzących warstw
ekranujących na izolacji kabla. Materiał elastyczny, z którego wykonany jest prefabrykat, zawiera
rozproszone wtrącenia polaryzujące, charakteryzujące się średnią i dużą przewodnością przy wysokich i niskich częstotliwościach.
Guma z wtrąceniami wykazuje również własności
podobne do półprzewodnika. W miejscach koncentracji wtrąceń, ich zawartość w masie jest tak

-50 do +180

dobrana, by w efekcie uzyskać współczynnik strat
dielektrycznych tgδ = 0,1 oraz względną przenikalność dielektryczną εr = 20. Wartość tej przenikalności jest około 8 do 10 razy większa niż izolacji
z polietylenu usieciowanego. Wykorzystane dzięki
temu zjawisko odchylenia linii sił pola elektrycznego umożliwia uzyskanie bardziej jednorodnego
rozkładu natężenia pola elektrycznego i redukcję
jego wartości w obszarze, na granicy obciętej warstwy półprzewodzącej, na izolacji pierwotnej kabla.

Linie pola elektrycznego

Linie ekwipotencjalne

Rozkład linii sił pola elektrycznego
1. Żyła przewodząca
2. Izolacja z polietylenu usieciowanego
3. Ekran półprzewodzący na izolacji pierwotnej kabla
4. Element prefabrykatu izolacyjnego o dużej przenikalności dielektrycznej
5. Izolacja prefabrykatu
6. Zewnętrzna warstwa ekranująca prefabrykatu z materiału półprzewodzącego

Przekrój prefabrykatu izolującego mufy QS 2000
1. Element o dużej przenikalności dielektrycznej
2. Izolacja
3. Wewnętrzna elektroda półprzewodząca
4. Półprzewodząca warstwa ekranująca
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Temperatura (ºC)

Odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych
Właściwości gumy silikonowej sprawiają, że ma ona bardzo dużą
wytrzymałość na starzenie w wyniku oddziaływań czynników środowiskowych. Jest ona nieorganicznym materiałem hydrofobowym,
odpornym na działanie promieniowania UV. W przypadku wystąpienia lokalnych wyładowań powierzchniowych wywołanych wilgocią
i zabrudzeniem, na powierzchni głowicy nie powstają przewodzące
ścieżki węglowe. Parametry te potwierdzają badania osprzętu w mgle
wodnej i solnej oraz sprawdzenie wytrzymałości na intensywne
promieniowanie UV.

Odległość (od środka mufy wzdłuż
powierzchni powłoki) (mm)

Odporność termiczna
Materiał muf i głowic musi wytrzymać efekty działania pola elektrycznego zarówno pod względem napięciowym, jak również i termicznym. Jednym z wymogów stawianych prefabrykatowi izolacyjnemu jest szybkie i sprawne przekazywanie ciepła na zewnątrz tak,
aby nie przekroczyć granicznych temperatur dopuszczalnych dla
izolacji kabla i samego prefabrykatu. Guma silikonowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością dielektryczną, a także odpowiednią
przewodnością cieplną. Potwierdza to rozkład temperatur w mufie
wyznaczony doświadczalnie lub obliczony metodą elementu skończonego. Za model do obliczeń przyjmuje się, że mufa składa się z kilku
umieszczonych koncentrycznie cylindrycznych elementów o różnych
współczynnikach przyjmowania ciepła.
Pomimo upływu blisko 40 lat od momentu opracowania technologii
zimnokurczliwej prefabrykatowane zestawy muf i głowic kablowych
SN można dzisiaj zaliczyć do najnowocześniejszych na świecie.
3M jako jeden z niewielu producentów osprzętu może poszczycić się
tak dużymi doświadczeniami eksploatacyjnymi. Obecnie w sieciach
elektroenergetycznych na całym świecie pracuje ponad 20 milionów
muf i głowic zimnokurczliwych.
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Produkty niskiego napięcia

Mufa żywiczna przelotowa do kabli o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie 0,6/1 kV
Seria 92-NBA, 91-NBA oraz 90-NA
Mufy przeznaczone są do cztero- lub pięciożyłowych kablio izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
np. YAKY, YKY

Mufy 3M Scotchcast™ zostały zaprojektowane do łączenia nieekranowanych kabli niskiego napięcia o izolacji tworzywowej (od 1 do 5 żył roboczych). Konstrukcja wykorzystuje izolację elektryczną oraz ochronę
mechaniczną za pomocą żywicy prasowane oraz śrubowe złączki kablowe. Może być stosowana
w warunkach wnętrzowych oraz napowietrznych, pod ziemią, jak i w zanurzeniu w wodzie.
Cechy*:
ŔŔ żywica Scotchcast™ 40 lub 470 w przeźroczystych dwudzielnych workach ze zintegrowanym systemem
zamkniętego mieszania i opróżniania (system CMP – niedostępny w serii 90-NA)
ŔŔ jednoczęściowa osłona z zamknięciem zatrzaskowym zapewnia szybką i łatwą instalację przeźroczysta
osłona umożliwia kontrolę dystansów pomiędzy żyłami kabla wewnątrz mufy
ŔŔ 5-żyłowy element łączący z zintegrowanymi złączkami śrubowymi zapewnia szeroki zakres zastosowań
oraz łatwe zachowanie wszystkich niezbędnych dystansów. Dzięki załączonemu kluczowi nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia
ŔŔ piankowe elementy z wstępnie naciętymi średnicami kabli zapewniają szybkie i pewne uszczelnienie
ŔŔ zatyczka zamykająca osłonę chroni przed wszelkimi zanieczyszczeniami
* na przykładzie serii 92-NBA … C, szczegółowe zestawienie w tabeli
Opis produktu
Mufa żywiczna 3M Scotchcast™ jest dostarczana z jednoczęściową, przeźroczystą osłoną zapewniającą
prostą i łatwą instalację. Odstępy pomiędzy żyłami mogą być w łatwy sposób kontrolowane. Wszystkie niezbędne dane, takie jak zakresy zastosowań, dostępne są w załączonej instrukcji montażu. Dwa uszczelnienia
piankowe mogą być dostosowane do średnicy kabla poprzez usunięcie naciętych pierścieni.
5-żyłowy element łączący ze zintegrowanymi złączkami śrubowymi zapewnia szeroki zakres zastosowań
oraz łatwe zachowanie wszystkich niezbędnych dystansów. Dzięki załączonemu kluczowi nie są wymagane
żadne dodatkowe narzędzia. Mufa może być stosowana dla różnych kabli, od 1-żyłowych do 5-żyłowych.
Żywica Scotchcast™ 40 dostarczana jest w dwukomorowych workach ze zintegrowanym zaworem.
Zewnętrzny worek z aluminium zapewnia ochronę przed wilgocią i światłem.
Żywica jest zapakowana w woreczek dwudzielny ze zintegrowanym zaworem oraz aluminiową torbę
ochronną zabezpieczającą przed wilgocią.
Mieszanie składników żywicy następuje po usunięciu zgrzewu w woreczku. Opróżnienie woreczka następuje po umieszczeniu zaworu w zaworze skorupy mufy i jego obrocie o 180°. Podczas obrotu następuje przebicie membrany i opróżnienie worka z żywicy. System CMP (Closed Mixing and Pouring) zabezpiecza przed
kontaktem skóry z żywicą. Zabezpieczeniem przed nieczystościami jest zatyczka montowana na skorupę.

10

3M Dział Elektroenergetyczny | Nowoczesne technologie w energetyce

Produkty niskiego napięcia

Typowe dane materiałowe dla ciekłej gumy silikonowej
Elementy

Seria 92-NBA ...C

Seria 92-NBA

Seria 91-NBA

Seria 90-A

Skorupa

Przeźroczysta jednoczęściowa
z automatycznym zatrzaskiem

Przeźroczysta jednoczęściowa
z automatycznym zatrzaskiem

Półprzeźroczysta jednoczęściowa z automatycznym zatrzaskiem

Półprzeźroczysta dwuczęściowa
z zatrzaskiem
Taśma PCW

Uszczelnienie

Perforowana uszczelka z pianki

Perforowana uszczelka z pianki

Perforowana uszczelka z pianki

System zalewania żywicą

Zintegrowany z wylewką

Zintegrowany z wylewką

Zintegrowany z wylewką

Brak

Akcesoria

Ściereczka do czyszczenia
i matowienia

Ściereczka do czyszczenia
i matowienia

Papier ścierny

Papier ścierny i rękawiczki

Żywica

PU SC #40

PU SC #40

PU SC #470

PU SC #470

Tulejki połączeniowe

Tak

Nie

Nie

Nie

Separator faz

Tak

Od NBA1 do NBA4 dla 4/5 żył

Nie

Nie

Zakres

3 rozmiary od NBA1 do NBA4

Pełen zakres

Pełen zakres

4 rozmiary od A1 do A4

Wstępnie uformowana,
perforowana uszczelka
z pianki

Zatrzask, automatyczne
zatrzaskiwanie się podczas
zamykania
Półprzeźroczysta jednoczęściowa
skorupa

Centralny króciec do zalewania żywicą;
automatyczne otwieranie woreczka ze składnikami
do zmieszania podczas wkręcania

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Typowe dane materiałowe dla ciekłej gumy silikonowej
Przekrój żyły roboczej [mm2]

Napięcie
[kV]

Średnica
powłoki
[mm]

Numer
zestawu
4x

5x

4x

5x

4x

5x

0,6/1

10-22

92-NBA 1C

1,5-6

1,5-6

1,5-6

1,5-6

1,5-6

1,5-6

żywica

0,6/1

10-32

92-NBA 3C

1,5-16

1,5-16

1,5-16

1,5-16

1,5-16

1,5-16

żywica

0,6/1

4-16

92-NBA 0

1,5-4

1,5-2,5

-

-

-

-

żywica

0,6/1

10-22

92-NBA 1

1,5-10

1,5-6

-

-

1,5-6

-

żywica

Złączka Cu

Złączka Al

Odtworzenie
powłoki

Złączka śrubowa

0,6/1

12-25

92-NBA 2

6-16

2,5-10

-

-

-

-

żywica

0,6/1

13-32

92-NBA 3

16-25

6-16

-

-

6-16

1,5-6

żywica
żywica

0,6/1

18-36

92-NBA 4

25-50

16-35

16-35

16-25

-

10-16

0,6/1

19-45

92-NBA 5

50-95

25-50

35-70

25-50

16-35

-

żywica

0,6/1

27-54

92-NBA 6

70-120

-

70-120

-

50-70

25-35

żywica

0,6/1

29-64

92-NBA 7

120-240

-

95-240

-

95-185

35-50

żywica

0,6/1

4-16

91-NBA 0

1,5-4

1,5-2,5

-

-

-

-

żywica

0,6/1

10-22

91-NBA 1

1,5-10

1,5-6

-

-

1,5-6

-

żywica

0,6/1

12-25

91-NBA 2

6-16

2,5-10

-

-

-

-

żywica

0,6/1

13-32

91-NBA 3

16-25

6-16

-

-

6-16

1,5-6

żywica

0,6/1

18-36

91-NBA 4

25-50

16-35

16-35

16-25

-

10-16

żywica

0,6/1

19-45

91-NBA 5

50-95

25-50

35-70

25-50

16-35

-

żywica

0,6/1

27-54

91-NBA 6

70-120

-

70-120

-

50-70

25-35

żywica

0,6/1

29-64

91-NBA 7

120-240

-

95-240

-

95-185

35-50

żywica

0,6/1

8-22

90-NA 1

- 10

- 10

- 10

- 10

- 10

- 10

żywica

0,6/1

14-30

90-NA 2

16-25

16-25

16-25

16-25

16-25

16-25

żywica

0,6/1

23-35

90-NA 3

25-50

25-50

25-50

25-50

25-50

25-50

żywica

0,6/1

28-47

90-NA 4

50-95

50-95

50-95

50-95

50-95

50-95

żywica
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Produkty niskiego napięcia

Mufa żywiczna odgałęźna do kabli o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie 0,6/1 kV
Seria 92-NBB oraz 92-NBC
Mufy przeznaczone są do cztero- lub pięciożyłowych kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
np. YAKY, YKY

Zastosowanie
Mufy 3M Scotchcast™ serii 92-NBB (odgałęzienie
typu Y) oraz 92-NBC (odgałęzienie typu T) zostały
zaprojektowane do łączenia nieekranowanych kabli
niskiego napięcia o izolacji tworzywowej (od 1 do 5
żył roboczych). Konstrukcja wykorzystuje izolację
elektryczną oraz ochronę mechaniczną za pomocą
żywicy oraz prasowane lub śrubowe złączki kablowe. Może być stosowana we wnętrzach, jak i na
zewnątrz, pod ziemią, jak i w zanurzeniu w wodzie.
Cechy:

ŔŔ żywica Scotchcast™ 40 w przeźroczystych
dwudzielnych workach z zintegrowanym
systemem zamkniętego mieszania i opróżniania
(system CMP)
ŔŔ dwuczęściowa osłona z zamknięciem zatrzaskowym zapewnia szybką i łatwą instalację
ŔŔ przeźroczysta skorupa umożliwia kontrolę dystansów pomiędzy żyłami kabla wewnątrz mufy
ŔŔ złączka śrubowa przebijająca izolację*
ŔŔ piankowe elementy z wstępnie naciętymi średnicami kabli zapewniają szybkie i pewne uszczelnienie
ŔŔ zatyczka zamykająca osłonę chroni przed wszelkimi zanieczyszczeniami
* dla serii 92-NBB … C oraz 92-NBC … C

Opis produktu
Mufa żywiczna 3M Scotchcast™ jest dostarczana
z dwuczęściową, przeźroczystą osłoną zapewniającą prostą i łatwą instalację. Odstępy pomiędzy
żyłami mogą być w łatwy sposób kontrolowane.
Wszystkie niezbędne dane, takie jak zakresy zastosowań, dostępne są w załączonej instrukcji
montażu. Dwa uszczelnienia piankowe mogą być
dostosowane do średnicy kabla poprzez usunięcie
naciętych pierścieni.
Mufa może być stosowana dla różnych kabli, od
1-żyłowych do 5-żyłowych. Żywica Scotchcast™
40 dostarczana jest w dwukomorowych workach
ze zintegrowanym zaworem. Zewnętrzny worek
z aluminium zapewnia ochronę przed wilgocią
i światłem.
Żywica jest zapakowana w woreczek dwudzielny
ze zintegrowanym zaworem oraz aluminiową torbę
ochronną zabezpieczającą przed wilgocią.
Mieszanie składników żywicy następuje po usunięciu zgrzewu w woreczku. Opróżnienie woreczka
następuje po umieszczeniu zaworu w zaworze
skorupy mufy i jego obrocie o 180°. Podczas obrotu
następuje przebicie membrany i opróżnienie worka
z żywicy. System CMP (Closed Mixing and Pouring)
zabezpiecza przed kontaktem skóry z żywicą.
Zabezpieczeniem przed nieczystościami jest
zatyczka montowana na skorupę.
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Produkty niskiego napięcia

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Zestawy składają się z:
ŔŔ skorupy odgałęźnej typu T lub typu Y
ŔŔ perforowanych uszczelek piankowych
ŔŔ żywicy elektroizolacyjnej Scotchcast™ 40
ŔŔ zatyczek skorupy
ŔŔ gąbki czyszczącej
ŔŔ instrukcji montażu

Przekrój żyły roboczej [mm2]
Odtworzenie
powłoki

Napięcie
[kV]

Średnica
powłoki [mm]

Typ
odgałęzienia

Numer
zestawu

k. główny
4x

4x

5x

5x

0,6/1

11-23

Y

92-NBB 1C

2,5-10

2,5-10

1,5-10

żywica

żywica

0,6/1

16-33

Y

92-NBB 2C

4-16

4-16

2,5-16

żywica

żywica
żywica

k. odgałęźny

k. główny

k. odgałęźny

0,6/1

9-18

Y

92-NBB 0

1,5 - 4

1,5 - 4

-

żywica

0,6/1

11-23

Y

92-NBB 1

2,5-16

2,5-16

1,5-10

żywica

żywica

0,6/1

16-33

Y

92-NBB 2

4-35

4-25

2,5-25

żywica

żywica

0,6/1

16-33

T

92-NBC 2C

4-16

4-16

2,5-16

żywica

żywica

0,6/1

16-33

T

92-NBC 2

4-35

4-25

2,5-25

żywica

żywica
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Produkty niskiego napięcia

Mufa żywiczna przelotowo-odgałęźna do kabli
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
na napięcie 0,6/1 kV
Seria 91-AB
Mufy przeznaczone są do cztero- lub pięciożyłowych kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, np. YAKY, YKY

Mufy żywiczne przelotowo-odgałęźne z serii
Scotchcast™ 91 AB znajdują zastosowanie w instalacjach niskiego napięcia oraz do kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Mogą być używane
jako mufy przelotowe, odgałęźne lub podwójnie
odgałęźne.
Opis produktu i zakres stosowania:
ŔŔ czyste, łatwe i bezpieczne w montażu, dziki
zamkniętemu systemowi mieszania i napełniania
żywicą oraz zintegrowanej wylewce
ŔŔ wstępnie uformowane, perforowane uszczelki
z pianki do uszczelnienia końców mufy.
Uszczelnienia piankowe mogą być dostosowane
do średnicy kabla poprzez usunięcie naciętych
pierścieni.
ŔŔ żyła odgałęźna biegnie równolegle z żyłą
główną
ŔŔ dwuczęściowa przeźroczysta skorupa umożliwia
kontrolę właściwej instalacji
ŔŔ dostarczana z żywicą poliuretanową
Scotchcast™ 470 o właściwościach hydrofobowych
ŔŔ przeźroczysta forma zamykana na zatrzask

Mufa żywiczna 3M™ Scotchcast™ jest dostarczana
z jednoczęściową, przeźroczystą osłoną zapewniającą prostą i łatwą instalację. Odstępy pomiędzy
żyłami mogą być w łatwy sposób kontrolowane.
Wszystkie niezbędne dane, takie jak zakresy zastosowań, dostępne są w załączonej instrukcji
montażu. Dwa uszczelnienia piankowe mogą być
dostosowane do średnicy kabla poprzez usunięcie
naciętych pierścieni.
Żywica Scotchcast™ 470 dostarczana jest w dwukomorowych workach ze zintegrowanym zaworem.
Mieszanie składników żywicy następuje po usunięciu zgrzewu w woreczku. Opróżnienie woreczka
następuje po umieszczeniu zaworu w zaworze
skorupy mufy i jego obrocie o 180°. Podczas obrotu
następuje przebicie membrany i opróżnienie worka
z żywicy. System CMP (Closed Mixing and Pouring)
zabezpiecza przed kontaktem skóry z żywicą. Zabezpieczeniem przed nieczystościami jest zatyczka
montowana na skorupę.

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Napięcie
[kV]

Kabel
główny

Kabel
odgałęźny

0,6/1

15

15

0,6/1

22

21

Numer
zestawu

Przekrój żyły roboczej [mm2]
Typ kabla

Odtworzenie
powłoki

4x1,5 - 4x4
... ...

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

4x6 - 4x10
4x4 - 4x10

4x4 - 4x10
4x2,5 - 4x6

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

4x6 - 4x16
4x4 - 4x10

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

k. główny

k. odgałęźny

91-AB 111

4x1,5 - 4x6
... ...

91-AB 112

0,6/1

29

22

91-AB 113

4x16 - 4x25
4x10 - 4x16

0,6/1

35

25

91-AB 114

4x35 - 4x70
4x35 - 4x50

4x16 - 4x25
4x6 - 4x16

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

4x25 - 4x50
4x10 - 4x35

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

0,6/1

50

30

91-AB 115

4x95 - 4x150
4x70 - 4x120

0,6/1

58

35

91-AB 116

4x120 - 4x185
4x95 - 4x150

4x35 - 4x70
4x25 - 4x50

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

91-AB 117

4x150 - 4x240
4x150 - 4x240

4x70 - 4x150
4x50 - 4x120

Ekranowane / Nieekranowane
Opancerzone

żywica

0,6/1

14

Max. średnica powłoki [mm]

65

45

3M Dział Elektroenergetyczny | Nowoczesne technologie w energetyce

Produkty niskiego napięcia

Mufa żywiczna do przewodów o izolacji
i oponie gumowej na napięcie 0,6/1 kV
Seria 91-AV
Mufy przeznaczone są do cztero- i pięciożyłowych przewodów o izolacji i oponie gumowej (np. OnG) oraz
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (np.: YAKY, YKY)

Mufy żywiczne serii 91-AV służą do naprawy oraz
łączenia przewodów giętkich oraz kabli o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych. Elastyczna żywica
Scotchcast™ 2131 w sposób trwały i niezawodny
odtwarza powłokę kabla, zapewniając jego szczelność i ochronę mechaniczną. Konstrukcja ta umożliwia stosowanie do kabli nawijanych na bębny,
a także do przewodów ruchomych. Mufa gwarantuje doskonałą elastyczność, jak również jest
wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne mogące
powstać podczas przeciągania przewodów.

Cechy:
ŔŔ elastyczność
ŔŔ dobra przyczepność do przewodów podczas
dużego zginania
ŔŔ szybki i prosty montaż
ŔŔ niepalna żywica
ŔŔ doskonałe uszczelnienie przed wilgocią

Zestaw składa się z:
ŔŔ formy
ŔŔ samospajalnej taśmy uszczelniającej
ŔŔ papieru ściernego
ŔŔ ściereczki do czyszczenia kabli
ŔŔ pasków z tworzywa sztucznego
ŔŔ żywicy elektroizolacyjnej Scotchcast™ 2131
ŔŔ rękawiczek jednorazowych
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.
Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły roboczej
[mm2]

Zgodność z normami: VDE 0278 część 1 i 3

Numer
zestawu

Średnica powłoki
[mm]

Odtworzenie
powłoki

0,6/1

4x4 - 4x6, 5x4 - 5x6

91-AV 120

18,0-26,0

żywica elastyczna

0,6/1

4x10 - 4x16, 5x10 - 5x16

91-AV 130

25,0-30,0

żywica elastyczna

0,6/1

4x25, 5x16 - 5x25

91-AV 140

29,0-34,0

żywica elastyczna

0,6/1

4x-35 - 4x50

91-AV 160

40,0-63,0

żywica elastyczna

0,6/1

4x50 - 4x120

91-AV 170

47,0-80,0

żywica elastyczna
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Produkty niskiego napięcia

Mufa termokurczliwa do kabli o izolacji i powłoce
z tworzyw sztucznych na napięcie 0,6/1 kV
Seria 91-AH-PLx-x, 91-AH 2x-…S, 91-AHSC-x
Mufy przeznaczone są do łączenia cztero- i pięciożyłowych kabli o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, np.: YAKY, YKY, NAYY, NYY

Mufy termokurczliwe serii 91-AH składają się z elementów wykonanych z usieciowanych poliolefin,
pokrytych od wewnątrz warstwą termoplastycznego kleju. Obkurczona pod wpływem dostarczanego
ciepła rura stanowi doskonałą izolację. Szczelność
zapewnia klej łączący rurę z warstwą tworzywową
kabla. Zewnętrzną powłokę stanowi samo-gasnąca średniościenna rura termokurczliwa.
Mufy termokurczliwe serii AH przeznaczone są do
kabli nieekranowanych, tworzywowych nN. Mogą
być stosowane do wszystkich rodzajów
złączek prasowanych.
Cechy:
ŔŔ doskonałe uszczelnienie przed wilgocią
ŔŔ rury niepodtrzymujące ognia
ŔŔ zestawy pokrywają szeroki zakres przekrojów
kabla
ŔŔ prosta instalacja

Zestaw składa się z:
ŔŔ 4 lub 5 rur wewnętrznych
ŔŔ rury zewnętrznej
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami: PN-90/E-06401

16
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Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Średnica
powłoki [mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica

Maksymalna
długość

Odtworzenie
powłoki

0,6/1

4x4 - 4x35

91-AH-PL-1

3,0-12,0

12,0-38,0

12

85

termokurczliwa

0,6/1

4x16 - 4x70

91-AH-PL-2

6,0-19,0

18,0-50,0

19

135

termokurczliwa

0,6/1

4x95 - 4x150

91-AH-PL-3

8,0-27,0

26,0-70,0

27

185

termokurczliwa

0,6/1

4x120 - 4x185

91-AH-PL-4

8,0-27,0

36,0-90,0

27

185

termokurczliwa

0,6/1

4x120 - 4x300

91-AH-PL-5

12,0-38,0

40,0-120,0

38

185

termokurczliwa

0,6/1

5x1,5 - 5x6

91-AH 20-5-S

3,6-9,6

9,6-21,6

10

40

termokurczliwa

0,6/1

5x6 - 5x16

91-AH 21-5-S

3,6-9,6

14,4-30,4

10

70

termokurczliwa

0,6/1

4x6 - 4x25

91-AH 21-S

3,6-9,6

14,4-30,4

10

70

termokurczliwa

0,6/1

4x16 - 4x50

91-AH 22-S

7,2-15,2

18,0-44,0

16

80

termokurczliwa

0,6/1

4x25 - 4x95

91-AH 23-S

9,6-21,6

18,0-52,0

22

90

termokurczliwa

0,6/1

4x35 - 4x150

91-AH 24-S

9,0-25,6

31,2-68,0

26

100

termokurczliwa

0,6/1

4x95 - 4x300

91-AH 25-S

14,4-39,2

45,6-102,4

39

150

termokurczliwa

0,6/1

4x1,5 - 4x6

91-AHSC-6

-

7,2-15,2

-

-

termokurczliwa

0,6/1

5x1,5 - 5x6

91-AHSC-6/5

-

7,2-15,2

-

-

termokurczliwa

0,6/1

5x1,5 - 5x16

91-AHSC-16/5

3,6-9,6

14,4-30,4

-

-

termokurczliwa

0,6/1

4x6 - 4x35

91-AHSC-35

7,2-15,2

18,0-38,4

-

-

termokurczliwa

0,6/1

5x6 - 5x35

91-AHSC-35/5

7,2-15,2

18,0-38,4

-

-

termokurczliwa

0,6/1

4x50 - 4x95

91-AHSC-95

9,6-33,3

31,2-68,0

-

-

termokurczliwa

0,6/1

4x120 - 4x185

91-AHSC-185

14,4-30,4

45,6-76,0

-

-

termokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

Mufa zimnokurczliwa do przewodów trójżyłowych
z jedną lub trzema żyłami ochronnymi o izolacji
i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kV
Seria 92-ACF 6x-3
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych przewodów elektroenergetycznych o izolacji i oponie
gumowej, z jedną lub trzema żyłami ochronnymi, np. Ogb, Ogc-G

Złącze zimnokurczliwe przeznaczone jest do łączenia trójżyłowych przewodów oponowych
o przekroju żyły roboczej od 35 do 120 mm2. Złącze
to gwarantuje doskonałą elastyczność, jak również
jest wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać na skutek przeciągania przewodów
w wyrobisku.
Złącze zimnokurczliwe znajduje zastosowanie w kopalniach odkrywkowych oraz wszędzie tam, gdzie
przewód narażony jest na ciągłe zginanie i tarcie
po powierzchni ziemi. Pod-stawowymi elementami
zestawu są rury zimnokurczliwe i taśmy Scotch®.
Rozmiar złącza zimnokurczliwego pozwala na zastosowanie go w trudno dostępnych miejscach.
Cechy:
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ doskonała stabilność termiczna i odporność
mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ mufa jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
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Produkty średniego napięcia

Zestaw składa się z:
ŔŔ rur zimnokurczliwych
ŔŔ papieru ściernego
ŔŔ taśmy Scotch® (13, 23, 2228)
ŔŔ taśmy Temflex™ 1500
ŔŔ kleju Scotch-Weld™
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami: PN-90/E-06401

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Średnica
powłoki [mm]

3,6/6

35-120

92-ACF 62-3

15,2-30,5

39,6-91,2
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Wymiar złączki
Maksymalna
średnica

Maksymalna
długość

27

150

Odtworzenie
powłoki
zimnokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

Mufa taśmowo-żywiczna do przewodów trójżyłowych
z jedną lub trzema żyłami ochronnymi
o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kV
Seria 92-AV 5x4 PL
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych trójżyłowych przewodów elektroenergetycznych
o izolacji i oponie gumowej, z jedną lub trzema żyłami ochronnymi, np.: Ogb, Ogc-G

Mufy taśmowo-żywiczne serii 92-AV 5x4 PL przeznaczone są do łączenia trójżyłowych przewodów
oponowych. Mufa ta, poprzez zastosowanie żywicy
Scotchcast™ 2131, gwarantuje doskonałą elastyczność, jak również jest wytrzymała na uszkodzenia
mechaniczne mogące powstać na skutek przeciągania przewodów w wyrobisku. Mufa znajduje
zastosowanie w kopalniach odkrywkowych oraz
wszędzie tam, gdzie przewód narażony jest na ciągłe zginanie i tarcie po powierzchni ziemi.

Zestaw składa się z:
ŔŔ żywicy elastycznej Scotchcast™ 2131
ŔŔ formy do zalewania żywicą
ŔŔ taśmy samospajalnej Scotch® 13 i Scotch® 23
ŔŔ taśmy ekranującej Scotch® 24
ŔŔ taśmy PCW Scotch® 33+
ŔŔ elementów dystansujących i wtryskowych
ŔŔ zestawu do czyszczenia kabli oraz papieru
ściernego

Podstawowymi elementami zestawu są taśmy
samospajalne marki Scotch® oraz żywica poliuretanowa Scotchcast™.

Zgodność z normami: VDE 0278 część 1 i 2

Zestaw nie zawiera złączek.

Cechy:
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ doskonała stabilność termiczna i odporność
mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ mufa jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Napięcie
[kV]

20

Przekrój żyły roboczej
[mm2]

Numer
zestawu

Maksymalna
długość złączki [mm]

Odtworzenie
powłoki

3,6/6

3x25 - 3x35

92-AV 524 PL

150

żywica elastyczna

3,6/6

3x50 - 3x150

92-AV 534 PL

150

żywica elastyczna

3,6/6

4x25 - 4x150

92-AV 534 PL

150

żywica elastyczna
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Mufa zimnokurczliwa przelotowa do kabli o izolacji
tworzywowej na napięcie 3,6/6 kV
Seria 92-AC 6x-3
Mufa przeznaczona jest do łączenia nieekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji tworzywowej
na napięcie 3,6/6 kV, np.: Y(A)KY, Y(A)KYFty, Y(A)KYFoy

Podstawowa izolacja elektryczna dla trójżyłowych
kabli o izolacji tworzywowej i opancerzonych jest
wykonywana przy pomocy samospajalnej taśmy
Scotch® 23 i zimnokurczliwych rurek odpornych na
wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Wysokie parametry prefabrykatu pozwalają na zastosowanie go
nawet w przypadkach, gdy temperatura utrzymywać się będzie stale na poziomie 90°C,
a przy krótkotrwałych obciążeniach może dochodzić do 130°C.
Połączenie żył powrotnych wykonane jest za pomocą rękawa miedzianego ocynowanego o przekroju
25 mm2 i sprężyn o stałej sile docisku.
Do odtworzenia powłoki zewnętrznej kabla służy
dodatkowa rura zimnokurczliwa.
Cechy:
ŔŔ mufa jest elastyczna i wodoszczelna
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ eliminacja lutowania rękawa uziemiającego
ŔŔ wysokie parametry techniczne
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Zestaw składa się z:
ŔŔ 1 rury zimnokurczliwej do odtworzenia powłoki
zewnętrznej
ŔŔ 3 rurek zimnokurczliwych do odtworzenia
izolacji na żyłach
ŔŔ taśmy Scotch® 23
ŔŔ 2 sprężyn o stałej sile docisku
ŔŔ rękawa miedzianego
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami: VDE 0278 część 2

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Średnica
powłoki [mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

Odtworzenie
powłoki

3,6/6

50-150

92-AC 62-3

12,8-30,4

29,3-78,6

27

150

zimnokurczliwa

3,6/6

185-240

92-AC 63-3

18,2-43,0

29,3-78,6

40

150

zimnokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

QS20 Zimnokurczliwa mufa przelotowa
ze zintegrowaną złączką
Seria QS20 24 ACx, QS20 36 ACx

Przelotowa mufa zimnokurczliwa QS20 składa się
rozprężonego prefabrykatu oraz zawiera zintegrowane połączenie żyły roboczej, uziemienie oraz odtworzenie powłoki zewnętrznej. Może być stosowana do
łączenia jednożyłowych kabli o izolacji tworzywowej
na napięcia znamionowe 12/20 (24) kV i 18/30 (36)
kV. Możliwe jest łączenie żył roboczych wykonanych
z aluminium oraz miedzi, dla przekrojów od 50 mm²
do 300 mm².
Nowy system łączenia kabli zwiększa wydajność
oraz zapewnia długotrwałą niezawodność nawet
przy najwyższych obciążeniach sieci. Może pracować z różnorodnymi konstrukcjami kabli oraz typami
izolacji dzięki wykorzystaniu właściwości materiałów
zimnokurczliwych, takich jak silikon i EPDM.
Cechy i korzyści:
ŔŔ prefabrykat mufy zawierający gniazdo łączeniowe,
plecionkę miedzianą oraz odtworzenie powłoki
kabla
ŔŔ posiada małe rozmiary oraz zapewnia łatwość
instalacji
ŔŔ zapewniona centryczna pozycja złączki i prefabrykatu mufy
ŔŔ bezpieczeństwo oraz możliwość natychmiastowego zasilenia
ŔŔ doskonałe właściwości elektryczne mufy
ŔŔ bardzo dobre rozproszenie temperatur
ŔŔ wtykowe połączenie żyły o szerokim zakresie
pozwala łączyć takie same lub różne żyły
ŔŔ uniwersalna konstrukcja umożliwia instalację na
różnorodnych konstrukcjach kabli
ŔŔ pewne odtworzenie żyły powrotnej
ŔŔ możliwość zastosowania jako mufa remontowa
– konstrukcja złączki żyły roboczej umożliwia
odtworzenie uszkodzonej żyły (max. 10 cm)
ŔŔ brak pozycji spoczynkowej prefabrykatu
ŔŔ instalacja bez użycia palnika
ŔŔ nie wymaga szczególnych umiejętności
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Standardy
System łączenia QS20 50-240mm² AL/CU;
(300mm² AL) spełnia wymagania normy IEC 612381, 05/2003 oraz ANSI C119.4/2004. System zapewnia wysoką oraz ciągłą obciążalność prądową oraz
odporność na krótkotrwałe stany zwarciowe. Gniazdo łączące zintegrowane z prefabrykatem silikonowym zawiera element łączący z wieloma punktami
kontaktu elektrycznego, co zapewnia minimalną
rezystancję połączenia oraz wysoką obciążalność
prądową. Połączenie wykonywane jest w sposób
łatwy i niewymagający użycia siły.
Wtyki mechaniczne posiadają bezstopniowe śruby
zrywalne, których zerwanie zapewnia optymalną siłę
docisku. Specjalnie zaprojektowany profil wewnętrzny wtyku przebija ewentualną warstwę tlenków na
powierzchni aluminium i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przez cały okres użytkowania.
Mufa przelotowa QS20 spełnia wymagania normy
CENELEC HD 629.1 S2 2006 dla napięć 12/20 (24)
kV oraz 18/30 (36) kV. Mufa QS20 24 AC 150300/50 może być instalowana na kablach z żyłą
powrotną o przekroju do 50 mm2 włącznie.
Dostępność oraz skład
Każda z muf QS20 dla napięć 24kV lub 36kV jest
dostępna w jednym rozmiarze i jest pakowana po
jednej sztuce. Każdy zestaw zawiera wystarczającą
ilość poniższych materiałów, co umożliwia instalację
na jednożyłowych kablach z izolacją tworzywową.
ŔŔ 1 prefabrykat mufy
ŔŔ 2 wtyki śrubowe
ŔŔ 2 sprężyny dociskowe
ŔŔ 1 smar P55/1
ŔŔ 2 płat mastykowy Scotch® 2229
ŔŔ 1 taśma mastykowa Scotch® 2228
ŔŔ 2 taśmy mastykowe 5313
ŔŔ 2 rękawiczki jednorazowe
ŔŔ 1 instrukcja montażu oraz zestawienie materiałów
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Produkty średniego napięcia

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

6/10

95-300

6/10

95-300

8,7/15

95-300

8,7/15
12/20
12/20
18/30

Numer
zestawu

Przekrój
żyły powrotnej [mm2]

Średnica
izolacji [mm]

Maksymalna
średnica powłoki [mm]

Odtworzenie powłoki

QS 24 AC1 50-300

25

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

QS 24 AC1 50-300/50

50

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

QS 24 AC1 50-300

25

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

95-300

QS 24 AC1 50-300/50

50

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

50-300

QS 24 AC1 50-300

25

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

50-300

QS 24 AC1 50-300/50

50

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa

50-240

QS 36 AC2 50-240

25

19,1-38,0

46

zimnokurczliwa
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QS200 Mufa zimnokurczliwa do łączenia jednożyłowych
ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 92-AK 6x0-1, 93-AK 6x0-1, 94-AK 6x0-1
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Mufy QS200 przeznaczone są do jednożyłowych
kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia do 36 kV. Stosuje się w nich
wysokiej jakości gumę silikonową odznaczającą się
wysoką odpornością na wilgoć i ozon.

wodząca eliminująca konieczność jej manualnego
utworzenia poprzez nawinięcie taśmy półprzewodzącej Scotch® 13. Prefabrykat jest fabrycznie nasunięty na spiralę nośną, co umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie.

W mufach QS200 wykorzystywane są wielowarstwowe prefabrykaty zapewniające odtworzenie
ciągłości poszczególnych warstw kabla. Każdy prefabrykat zawiera zintegrowaną warstwę odpowiedzialną za sterowanie pola elektrycznego,warstwę
izolacyjną, jak również zewnętrzny półprzewodzący
ekran zapewniający ciągłość ekranu na izolacji
kabla.

Ze względu na trwałe zespolenie warstwy sterującej
z częścią izolacyjną prefabrykatu nie ma możliwości
przypadkowego jej pominięcia w trakcie montażu.

Dodatkowym elementem wbudowanym we wnętrze
prefabrykatu mufy QS200 jest elektroda półprze-
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Odtworzenie powłoki zewnętrznej kabla realizowane jest za pomocą grubościennej zimnokurczliwej
rury osłonowej. Takie odtworzenie powłoki
zewnętrznej gwarantuje wysoką odporność na
urazy mechaniczne, a także zapewnia ochronę
przed wilgocią i korozją.
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Zestaw serii QS200 składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwego prefabrykatu izolacyjnego
ŔŔ zimnokurczliwych rur osłonowych
ŔŔ płatów oraz taśmy Scotch® 2228
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej
ŔŔ sprężyny o stałej sile docisku
ŔŔ smaru silikonowego
ŔŔ mastyk uszczelniających
ŔŔ rękawic i instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami: PN-90/E-06401, CENELEC HD 629.1

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Średnica
powłoki [mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

Odtworzenie
powłoki

6/10

50-150

92-AK 610-1

14,6-28,0

36

28

110

zimnokurczliwa

6/10

120-400

93-AK 620-1

19,1-38,0

46

38

220

zimnokurczliwa

6/10

500-1000

92-AK 630-1

33,4-66,0

74

68

300

zimnokurczliwa

8,7/15

95-300

93-AK 620-1

19,1-36,8

46

38

170

zimnokurczliwa

8,7/15

500-1000

93-AK 630-1

33,4-66,0

74

68

245

zimnokurczliwa

12/20

50-300

93-AK 620-1

19,1-36,8

46

38

170

zimnokurczliwa

12/20

400-1000

93-AK 630-1

33,4-66,0

74

68

245

zimnokurczliwa

18/30

50-240

94-AK 620-1

19,1-38,0

46

38

160

zimnokurczliwa

18/30

240-1000

94-AK 630-1

33,4-66,0

74

68

245

zimnokurczliwa

3M Dział Elektroenergetyczny | Nowoczesne technologie w energetyce

25

Produkty średniego napięcia

QS2000E Mufa zimnokurczliwa do łączenia jednożyłowych ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 93-AS 6x0-1, 93-AS 2x0-1, 94-AS 6x0-1,
94-AS 2x0-1
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Mufy QS2000E przeznaczone są do jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych na napięcia do 36 kV. Stosuje się w nich
wysokiej jakości gumę silikonową odznaczającą się
wysoką odpornością na wilgoć i ozon.
W mufach QS2000E wykorzystywane są wielowarstwowe prefabrykaty zapewniające odtworzenie
ciągłości poszczególnych warstw kabla. Każdy prefabrykat zawiera zintegrowaną warstwę odpowiedzialną za sterowanie pola elektrycznego, warstwę
izolacyjną, jak również zewnętrzny półprzewodzący ekran zapewniający ciągłość ekranu na izolacji
kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasunięty na
spiralę nośną, co umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie.
Ze względu na trwałe zespolenie warstwy sterującej z częścią izolacyjną prefabrykatu nie ma możliwości przypadkowego jej pominięcia w trakcie
montażu. Odtworzenie powłoki zewnętrznej kabla
realizowane jest za pomocą grubościennej zimnokurczliwej rury osłonowej lub rury termokurczliwej
z klejem. Oba sposoby odtworzenia powłoki zewnętrznej gwarantują odporność na urazy mechaniczne, a także zapewniają ochronę przed wilgocią i korozją.
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W przypadku rury zimnokurczliwej dzięki stałemu
radialnemu dociskowi do powłoki kabla nie jest
konieczne stosowanie dodatkowego spoiwa ani
kleju. Aby zapobiec wzdłużnej penetracji wody
pod powłoką kabla na jej końcach wykonuje się
uszczelnienia z taśmy Scotch® 2228.
W przypadku rury termokurczliwej odpowiednie
uszczelnienie uzyskuje się przez zastosowanie warstwy kleju termotopliwego na całej jej długości.
Cechy:
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ możliwość pracy w zanurzeniu pod wodą
ŔŔ niepotrzebny palnik (seria 93-AS 6x0-1)
ŔŔ doskonała stabilność termiczna i odporność
mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ mufa jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
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Zestaw serii 93-AS 6x0-1
składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwego prefabrykatu izolacyjnego
ŔŔ zimnokurczliwej rury
osłonowej
ŔŔ taśmy Scotch® 13
ŔŔ taśmy Scotch® 2228
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej
ŔŔ sprężyn o stałej sile docisku
ŔŔ smaru silikonowego
ŔŔ rękawic i instrukcji montażu

Zestaw serii 93-AS 2x0-1
składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwego prefabrykatu izolacyjnego
ŔŔ taśmy Scotch® 13
ŔŔ termokurczliwej rury osłonowej z klejem
ŔŔ taśmy Scotch® 24
ŔŔ smaru silikonowego
ŔŔ rękawic i instrukcji montażu

Zestaw serii 93-AS 2x0-1VT
składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwego prefabrykatu izolacyjnego
ŔŔ taśmy Scotch® 13
ŔŔ termokurczliwej rury
osłonowej z klejem
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej
ŔŔ sprężyn o stałej sile docisku
ŔŔ smaru silikonowego
ŔŔ rękawic i instrukcji montażu

Zestawy nie zawierają złączek.

Zgodność z normami: PN-90/E-06401, CENELEC HD 628 S1, CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 część 4

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Maksymalna
średnica
powłoki [mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

Odtworzenie
powłoki

6/10

50-150

92-AS 610-1

14.6 – 25.2

36

28

135

zimnokurczliwa

6/10

120-400

92-AS 620-1

19.1 – 36.8

46

38

230

zimnokurczliwa

6/10

50-150

92-AS 210-1

14.6 – 25.2

36

28

135

termokurczliwa

6/10

120-400

92-AS 220-1

19.1 – 36.8

46

38

230

termokurczliwa

6/10

120 - 400

93-AS 620-1

19,1 - 38,0

46

38

170

zimnokurczliwa

6/10

120 - 400

93-AS 220-1

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

6/10

120 - 400

93-AS 220-1 VT

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

8,7/15

95 - 300

93-AS 620-1

19,1 - 38,0

46

38

170

zimnokurczliwa

8,7/15

500 - 1000

93-AS 630-1

33,4 - 67,6

74

60

270

zimnokurczliwa

8,7/15

95 - 300

93-AS 220-1

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

8,7/15

500 - 1000

93-AS 230-1

33,4 - 67,6

74

60

270

termokurczliwa

8,7/15

95 - 300

93-AS 220-1 VT

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

12/20

50 - 300

93-AS 620-1

19,1 - 38,0

46

38

170

zimnokurczliwa

12/20

400 - 1000

93-AS 630-1

33,4 - 67,6

74

60

270

zimnokurczliwa

12/20

50 - 300

93-AS 220-1

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

12/20

400 - 1000

93-AS 230-1

33,4 - 67,6

74

60

270

termokurczliwa

12/20

50 - 300

93-AS 220-1 VT

19,1 - 38,0

46

38

170

termokurczliwa

18/30

50 - 185

94-AS 620-1

20,6 - 36,8

46

38

150

zimnokurczliwa

18/30

240 - 1000

94-AS 630-1

33,4 - 67,6

74

60

250

zimnokurczliwa

18/30

50 - 185

94-AS 220-1

19,1 - 36,8

46

38

150

termokurczliwa

18/30

240 - 1000

94-AS 230-1

33,4 - 67,6

74

60

250

termokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

Mufa taśmowa do łączenia jednożyłowych
ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20 kV
Seria 93-TMS i 93-TMSR
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Zestawy taśmowe 93-TMS 120-240 oraz 93-TMSR
120-240 służą do łączenia kabli jednożyłowych
o izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego na napięcia 8,7/15 i 12/20 kV. Zestawy 93-TMS i 93-TMSR przystosowane są do
łączenia żył za pomocą złączek zaprasowywanych.
Izolacja kabla odtwarzana jest za pomocą taśmy
samospajalnej Scotch® 23, ekrany na żyle roboczej
i izolacji za pomocą samospajalnej taśmy półprzewodzącej Scotch® 13. Na krawędziach ekranu na
izolacji podstawowej kabla oraz ekranu odtworzonego za pomocą taśmy Scotch® 13 w obszarze
złączki zastosowano sterowanie pola elektrycznego za pomocą taśmy o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej Scotch® 2220. Konstrukcja
taka umożliwia wykonanie połączenia bez konieczności stożkowania izolacji. Powłokę zewnętrzną
w mufie 93-TMS stanowi taśma Scotch® 2228
wzmocniona taśmą z włóknami szklanymi. W przypadku serii 93-TMSR powłokę zewnętrzną stanowi rura termokurczliwa z klejem typu MDT-A.
Cechy:
ŔŔ łatwy montaż ze względu na optymalny
rozmiar mufy
ŔŔ sterowanie pola elektrycznego realizowane
taśmą sterującą Scotch® 2220
ŔŔ redukcja kosztów
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Zestaw Seria 93-TMS składa się z:
ŔŔ taśmy samospajalnej izolacyjnej Scotch® 23
ŔŔ taśmy samospajalnej półprzewodzącej Scotch® 13
ŔŔ taśmy sterującej Scotch® 2220
ŔŔ taśmy miedzianej ekranującej Scotch® 24
ŔŔ taśmy samospajalnej uszczelniającej Scotch®
2228
ŔŔ taśmy wzmacniającej z włóknem szklanym
Scotch® 45
ŔŔ taśmy PCW Temflex™
ŔŔ zestawienia materiałów oraz instrukcji montażu

Zestaw Seria 93-TMSR składa się z:
ŔŔ taśmy samospajalnej izolacyjnej Scotch® 23
ŔŔ taśmy samospajalnej półprzewodzącej Scotch® 13
ŔŔ taśmy sterującej Scotch® 2220
ŔŔ taśmy miedzianej ekranującej Scotch® 24
ŔŔ rury termokurczliwej z klejem MDT-A
ŔŔ taśmy PCW Temflex™
ŔŔ zestawienia materiałów oraz instrukcji montażu

Zestawy nie zawierają złączek.

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Wymiar złączki

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Maksymalna
średnica
powłoki [mm]

Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

Odtworzenie
powłoki
taśmy

6/10

do 120

93-TMS 120

do 24,9

-

-

170

6/10

do 240

93-TMS 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

6/10

70-120

93-TMSR 120

20,2-24,9

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

6/10

70-240

93-TMSR 240

20,2-30,1

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

6/10

do 120

93-TMS-E 120

do 24,9

-

-

170

taśmy

6/10

do 240

93-TMS-E 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

6/10

70-120

93-TMSR-E 120

20,2-24,9

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

6/10

70-240

93-TMSR-E 240

20,2-30,1

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

8,7/15

do 120

93-TMS 120

do 24,9

-

-

170

taśmy

8,7/15

do 240

93-TMS 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

8,7/15

50-120

93-TMSR 120

20,2-24,9

31,2-57,6

38

170

termokurczliwa

8,7/15

50-240

93-TMSR 240

20,2-30,1

31,2-57,6

38

170

termokurczliwa

8,7/15

do 120

93-TMS-E 120

do 24,9

-

-

170

taśmy

8,7/15

do 240

93-TMS-E 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

8,7/15

70-120

93-TMSR-E 120

20,2-24,9

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

8,7/15

70-240

93-TMSR-E 240

20,2-30,1

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

12/20

do 120

93-TMS 120

do 24,9

-

-

170

taśmy

12/20

do 240

93-TMS 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

12/20

50-120

93-TMSR 120

20,2-24,9

31,2-57,6

38

170

termokurczliwa

12/20

50-240

93-TMSR 240

20,2-30,1

31,2-57,6

38

170

termokurczliwa

12/20

do 120

93-TMS-E 120

do 24,9

-

-

170

taśmy

12/20

do 240

93-TMS-E 240

do 30,1

-

-

170

taśmy

12/20

70-120

93-TMSR-E 120

20,2-24,9

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa

12/20

70-240

93-TMSR-E 240

20,2-30,1

31,2-57,6

42

170

termokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

QS 2000B Mufa odgałęźna zimnokurczliwa
do łączenia jednożyłowych ekranowanych kabli
o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia
6/10, 8,7/15, 12/20 kV
Seria 93-BP 620-1
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Mufa stworzona w oparciu o technologię zimnokurczliwą zastosowaną i sprawdzoną w ciągu wieloletniej eksploatacji muf przelotowych QS 2000. Brak
konieczności stosowania palnika oraz dodatkowych
narzędzi w połączeniu z małą ilością komponentów umożliwia szybkie wykonanie odgałęzienia linii
kablowej średniego napięcia. Specyficzna konfiguracja kabli w mufie odgałęźnej powoduje niesymetryczny rozkład pola elektrycznego. Dlatego też,
prefabrykat mufy musi swoją konstrukcją nie tylko
odzwierciedlać budowę kabla, ale również zapewnić
właściwy rozkład potencjału. W celu zaprojektowania optymalnego kształtu prefabrykatu do obliczenia
natężeń pola elektrycznego zastosowano program
wykorzystujący metodę elementu skończonego.
Zarówno główny prefabrykat, jak i adapter zawierają elementy odpowiedzialne za sterowanie pola
elektrycznego na krawędziach ekranów na izolacji
łączonych kabli. W obu przypadkach wykorzystano metodę sterowania refrakcyjnego. Konstrukcja
adaptera ułatwia pozycjonowanie kabli. Zawiera on
zespolone ze sobą dwie warstwy sterujące oraz warstwę izolacyjną. Wewnątrz głównego prefabrykatu
znajduje się elektroda z gumy półprzewodzącej, która ekranuje obszar połączenia, redukując naprężenia
pola elektrycznego. Zewnętrzna warstwa ekranująca
wytłoczona z gumy półprzewodzącej przejmuje
funkcję ekranu na izolacji pierwotnej kabla.

30

Dzięki takiej budowie głównego prefabrykatu uzyskuje się równomierny rozkład linii sił pola elektrycznego i natężenia pola elektrycznego wewnątrz
mufy. Do odtworzenia żył powrotnych stosuje się
układ składający się z rękawa z plecionki miedzianej
mocowanego za pomocą sprężyn krążkowych. Połączenie żył powrotnych kabla głównego i odgałęźnego jest realizowane za pomocą złączek śrubowych
lub zaprasowywanych. Zabezpieczenie mechaniczne gwarantuje rura zimnokurczliwa z gumy EPDM,
która jednocześnie zapewnia uszczelnienie przed
wilgocią. Dodatkowo po stronie odejścia kabla odgałęźnego stosowany jest specjalny
adapter uszczelniający.

Rozkład pola elektrycznego wewnątrz prefabrykatu mufy
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Produkty średniego napięcia

Cechy:
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ możliwość pracy w zanurzeniu pod wodą
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ doskonała stabilność termiczna i odporność
mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach.
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ oszczędność czasu
ŔŔ redukcja kosztów

Zestaw zawiera:
ŔŔ prefabrykat mufy
ŔŔ adapter sterujący
ŔŔ adapter uszczelniający
ŔŔ smar silikonowy
ŔŔ rurę osłonową
ŔŔ plecionkę miedzianą
ŔŔ sprężyny krążkowe
ŔŔ złączkę odgałęźną
ŔŔ taśmę Scotch® 2228
ŔŔ taśmę Temflex™

Zgodność z normami: VDE-0278 – Cenelec 629.1, IEEE Std.404-1993, IEC 1238-1

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Średnica
powłoki
[mm]

Wymiar złączki
Średnica [mm]

Długość [mm]

Odtworzenie
powłoki

6/10

95*-240

93-BP 620-1

19,3-33,2

46/80

25,0-68,0

170

zimnokurczliwa

8,7/15

95-240

93-BP 620-1

19,3-33,2

46/80

25,0-68,0

170

zimnokurczliwa

12/20

95-240

93-BP 620-1

1 9,3-33,2

46/80

25,0-68,0

170

zimnokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

QS2000E Mufa przejściowa zimnokurczliwa do łączenia trójżyłowych ekranowanych kabli o izolacji papierowej z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami
o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia
6/10, 8,7/15, 12/20 oraz 18/30kV
Seria 93-FS 23x-3, 94-FS 23x-3
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą (np.:H(A)
KnFtA, H(A)KnFty) lub trójpowłokowych (np.:3H(A)KnFtA) z trzema ekranowanymi jednożyłowymi kablami o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych (np.:YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS)

Mufy QS2000E przeznaczone są do trójżyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesycanej
syciwem na napięcia do 36 kV. Stosuje się w nich wysokiej jakości gumę silikonową odznaczającą się wysoką odpornością na wilgoć i ozon.
W mufach QS2000E wykorzystywane są wielowarstwowe prefabrykaty zapewniające odtworzenie ciągłości poszczególnych warstw kabla. Każdy prefabrykat zawiera zintegrowaną warstwę odpowiedzialną za
sterowanie pola elektrycznego, warstwę izolacyjną, jak również zewnętrzny półprzewodzący ekran zapewniający ciągłość ekranu na izolacji kabla.
Prefabrykat jest fabrycznie nasunięty na spiralę nośną, co umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie.
Ze względu na trwałe zespolenie warstwy sterującej z częścią izolacyjną prefabrykatu nie ma możliwości
przypadkowego jej pominięcia w trakcie montażu.
Separacja syciwa olejowego oraz uszczelnienie rozejścia się żył realizowane są za pomocą rur oraz kształtek termokurczliwych, co zapobiega zetknięciu się prefabrykatu silikonowego z syciwem olejowym. Otworzenie żyły powrotnej i ekranowania wykonane zostało za pomocą plecionki miedzianej oraz sprężyno stałej sile docisku. Szczelność i ochrona mechaniczna całego złącza zapewniona jest poprzez zastosowanie
grubościennych rur termokurczliwych z klejem.
Cechy:
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ możliwość pracy w zanurzeniu pod wodą
ŔŔ doskonała stabilność termiczna i odporność
mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
32
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Produkty średniego napięcia

Zestaw serii 93-FS 23x-3PL składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwych prefabrykatów izolacyjnych
ŔŔ taśmy Scotch® 13
ŔŔ separujących rur termokurczliwych
ŔŔ trójpalczatki termokurczliwej
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej
ŔŔ sprężyny o stałej sile docisku
ŔŔ taśmy Scotch® 24
ŔŔ Scotchfil™
ŔŔ mastyka 2230
ŔŔ taśmy PCW
■■ smaru silikonowego
■■ rękawic i instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Napięcie
[kV]

Typ kabla

6/10
8,7/15
12/20
18/30
6/10
8,7/15
12/20
18/30

jednożyłowy
z izolacją
z tworzyw
sztucznych
np. XRUHKXS

wspólna
powłoka
ołowiana
np. H(A)KnFtA

kabel
trójpowłokowy
np. 3H(A)KnFtA

Zgodność z normami
PN-90/E-06401, CENELEC HD 628 S1,
CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 część 4

Wymiar złączki

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica
izolacji
[mm]

Średnica
powłoki
[mm]

Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

120-400

93-FS 236-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-FS 236-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-FS 236-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-185

94-FS 236-3PL

20,6-36,8

46/80

38

150

termokurczliwa

120-400

93-FS 235-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-FS 235-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-FS 235-3PL

19,1-38,0

46/80

38

170

termokurczliwa

50-185

94-FS 235-3PL

20,6-36,8

46/80

38

150

termokurczliwa
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Produkty średniego napięcia

QS2000E Mufa zimnokurczliwa do łączenia
trójżyłowych ekranowanych kabli o izolacji
papierowej na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20
oraz 18/30 kV
Seria 93-OS 23x-3, 94-OS 23x-3
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną
powłoką ołowianą, np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFty lub kabli trójpowłokowych o izolacji papierowej, np.:
3H(A)KnFtA

Mufy QS2000E przeznaczone są do trójżyłowych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesycanej
syciwem na napięcia do 36 kV. Stosuje się w nich wysokiej jakości gumę silikonową odznaczającą się wysoką odpornością na wilgoć i ozon.
W mufach QS2000E wykorzystywane są wielowarstwowe prefabrykaty zapewniające odtworzenie ciągłości poszczególnych warstw kabla. Każdy prefabrykat zawiera zintegrowaną warstwę odpowiedzialną
za sterowanie pola elektrycznego, warstwę izolacyjną, jak również zewnętrzny półprzewodzący ekran
zapewniający ciągłość ekranu na izolacji kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasunięty na spiralę nośną, co
umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie. Ze względu na trwałe zespolenie warstwy sterującej z częścią
izolacyjną prefabrykatu nie ma możliwości przypadkowego jej pominięcia w trakcie montażu. Separacja
syciwa olejowego oraz uszczelnienie rozejścia się żył realizowane są za pomocą rur oraz kształtek termokurczliwych, co zapobiega zetknięciu się prefabrykatu silikonowego z syciwem olejowym.
Otworzenie żyły powrotnej i ekranowania wykonane zostało za pomocą plecionki miedzianej oraz sprężyn
o stałej sile docisku. Szczelność i ochrona mechaniczna całego złącza zapewniona jest poprzez zastosowanie grubościennych rur termokurczliwych z klejem.
Cechy:
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ możliwość pracy w zanurzeniu pod wodą
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ doskonała stabilność termiczna
i odporność mechaniczna
ŔŔ możliwość instalacji w niskich temperaturach
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ oszczędność czasu
ŔŔ redukcja kosztów
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Zestaw serii składa się z:
ŔŔ zimnokurczliwych prefabrykatów izolacyjnych
ŔŔ taśmy Scotch® 13
ŔŔ separujących rur termokurczliwych
ŔŔ trójpalczatki termokurczliwej
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej
ŔŔ sprężyny o stałej sile docisku
ŔŔ taśmy Scotch® 24
ŔŔ Scotchfil™
ŔŔ mastyka 2230
ŔŔ taśmy PCW
ŔŔ smaru silikonowego
ŔŔ rękawic i instrukcji montażu

Zgodność z normami: PN-90/E-06401,
CENELEC HD 628 S1, CENELEC HD 629 S1,
VDE 0278 część 4

Zestaw nie zawiera złączek.

Wymiar złączki

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica
izolacji
[mm]

Średnica
powłoki
[mm]

Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

120-400

93-OS 236-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-OS 236-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-OS 236-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

18/30

50-185

94-OS 236-3PL

20,6-36,8

80

38

150

termokurczliwa

6/10

120-400

93-OS 235-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-OS 235-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

50-240

93-OS 235-3PL

19,1-38,0

80

38

170

termokurczliwa

50-185

94-OS 235-3PL

20,6-36,8

80

38

150

termokurczliwa

Napięcie
[kV]
6/10
8,7/15
12/20

8,7/15
12/20
18/30

wspólna powłoka
ołowiana
np. H(A)KnFtA

kabel
trójpowłokowy
np. 3H(A)KnFtA
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Scotchcast™ Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna
do łączenia trójżyłowych ekranowanych kabli o izolacji
papierowej z trzema jednożyłowymi ekranowanymi
kablami o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia
8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 93-P oraz 94-P
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną
powłoką ołowianą (np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFty) z trzema ekranowanymi jednożyłowymi kablami o izolacji
z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną.
z drutów miedzianych (np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS)

Przejściowe mufy taśmowo-żywiczne serii
Scothcast™służą do łączenia trójżyłowych kabli
energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej
z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 8,7/15 kV,
12/20 kV oraz 18/30 kV.
Izolacja żył odtwarzana jest za pomocą taśmy
izolacyjnej z papieru impregnowanego Scotch 404.
Odtwarzanie ekranów na żyłach oraz izolacji dowiniętej odbywa się przy użyciu taśmy półprzewodzącej z papieru impregnowanego syciwem Scotch
401. Izolacja kabli tworzywowych jest separowana
od taśm impregnowanych za pomocą olejoodpornej taśmy Scotch 70. Ekran zewnętrzny wykonany
jest z taśmy miedzianej Scotch 24. Żyły powrotne
kabli o izolacji polietylenowej łączone są z powłoką
ołowianą i pancerzem kabla klasycznego za pomocą sprężyn krążkowych. Osłonę zewnętrzną stanowi korpus wypełniony żywicą elektroizolacyjną
Scotchcast™ 40. Wtrysk żywicy odbywa się metodą ciśnieniową przy użyciu specjalnego pistoletu.
Zapewnia ona równomierne wypełnienie korpusu
mufy nawet w przypadkach, gdy kabel nie jest
ułożony poziomo. Istnieje także możliwość wtrysku
żywicy za pomocą rękawa wtryskowego. Mufa
może być podłączana pod napięcie bezpośrednio
po zakończeniu procesu wypełniania żywicą.
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Cechy:
ŔŔ łatwy montaż ze względu na optymalny
rozmiar mufy
ŔŔ krótki czas żelowania żywicy
ŔŔ sterowanie pola elektrycznego realizowane
taśmą sterującą Scotch® 2220
ŔŔ separacja izolacji tworzywowej i izolacji odtwarzanej za pomocą taśm izolacyjnych impregnowanych
ŔŔ redukcja kosztów
Zgodność z normami: PN-90/E-06401

Zestaw składa się z:
ŔŔ papierowej taśmy izolacyjnej impregnowanej
Scotch® 404
ŔŔ papierowej taśmy półprzewodzącej impregnowanej Scotch® 401
ŔŔ dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej
Scotchcast™ 40 zgodnej z RoHS i REACH
ŔŔ taśmy sterującej Scotch® 2220
ŔŔ separującej taśmy silikonowej Scotch 70
ŔŔ taśmy strukturalnej Scotch® P3F
ŔŔ taśm separujących
ŔŔ taśm i mastyk uszczelniających
ŔŔ taśm wzmacniających
ŔŔ miedzianej taśmy ekranującej Scotch® 24
ŔŔ sprężyn dociskowych do połączenia żył
powrotnych
ŔŔ zaworów i dysz wtryskowych oraz rurek
odpowietrzających
ŔŔ instrukcji montażu i składu materiałów

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Zestaw nie zawiera złączek.

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły roboczej
[mm2]

Numer
zestawu

Maksymalna
długość złączki [mm]

Odtworzenie
powłoki
żywica

8,7/15

50-120

93-P 483-3PL

170

8,7/15

120-240

93-P 484-3PL

170

żywica

12/20

50-120

93-P 483-3PL

170

żywica

12/20

120-240

93-P 484-3PL

170

żywica

8,7/15

50-120

93-P 683-3PL

170

żywica

8,7/15

120-240

93-P 684-3PL

170

żywica

12/20

50-120

93-P 683-3PL

170

żywica

12/20

120-240

93-P 684-3PL

170

żywica

18/30

50-120

94-P 683-3PL

170

żywica

18/30

120-240

94-P 684-3PL

170

żywica
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Scotchcast™ Mufa taśmowo-żywiczna do łączenia
trójżyłowych ekranowanych kabli o izolacji
papierowej na napięcia 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 93-I oraz 94-I
Mufy przeznaczone są do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną
powłoką ołowianą, np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFty

Przejściowe mufy taśmowo-żywiczne serii
Scothcast™ służą do łączenia trójżyłowych kabli
energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej
na napięcie 8,7/15 kV, 12/20 kV oraz 18/30 kV.
Izolacja żył odtwarzana jest za pomocą taśmy
izolacyjnej z papieru impregnowanego Scotch®
404. Odtwarzanie ekranów na żyłach oraz izolacji
dowiniętej odbywa się przy użyciu taśmy półprzewodzącej z papieru impregnowanego syciwem
Scotch® 401. Powłoki i pancerze kabli łączone
są za pomocą rękawa plecionki miedzianej oraz
sprężyn krążkowych o stałej sile docisku. Osłonę
zewnętrzną stanowi korpus wypełniony żywicą
elektroizolacyjną Scotch-cast™ 40. Wtrysk żywicy odbywa się metodą ciśnieniową przy użyciu
specjalnego pistoletu. Zapewnia ona równomierne
wypełnienie korpusu mufy nawet w przypadkach,
gdy kabel nie jest ułożony poziomo. Istnieje także możliwość wtrysku żywicy za pomocą rękawa
wtryskowego. Mufa może być podłączana pod
napięcie bezpośrednio po zakończeniu procesu
wypełniania żywicą.

38

3M Dział Elektroenergetyczny | Nowoczesne technologie w energetyce

Produkty średniego napięcia

Cechy:
ŔŔ oszczędność czasu
ŔŔ łatwy montaż ze względu na optymalny
rozmiar mufy
ŔŔ krótki czas żelowania żywicy
ŔŔ redukcja kosztów

Zestaw składa się z:
ŔŔ papierowej taśmy izolacyjnej impregnowanej
Scotch® 404
ŔŔ papierowej taśmy półprzewodzącej impregnowanej Scotch® 401
ŔŔ dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej
Scotchcast™ 40 zgodnej z RoHS i REACH
ŔŔ taśmy strukturalnej Scotch® P3F
ŔŔ taśm separujących
ŔŔ taśm i mastyk uszczelniających
ŔŔ taśm wzmacniających
ŔŔ miedzianej taśmy ekranującej Scotch® 24
ŔŔ rękawa plecionki miedzianej oraz sprężyn
dociskowych
ŔŔ zaworów i dysz wtryskowych oraz rurki
odpowietrzającej
ŔŔ instrukcji montażu i składu materiałów

Zgodność z normami: PN-90/E-06401

Zestaw nie zawiera złączek.

Żywica jest zgodna
z dyrektywą RoHS
oraz regulacją REACH

Napięcie
[kV]

Przekrój żyły roboczej
[mm2]

Numer
zestawu

Maksymalna
długość złączki [mm]

Odtworzenie
powłoki

8,7/15

50-120

93-I 493-3PL

170

żywica

8,7/15

120-240

93-I 494-3PL

170

żywica

12/20

50-120

93-I 493-3PL

170

żywica

12/20

120-240

93-I 494-3PL

170

żywica

8,7/15

50-120

93-I 693-3PL

170

żywica

8,7/15

120-240

93-I 694-3PL

170

żywica

12/20

50-120

93-I 693-3PL

170

żywica

12/20

120-240

93-I 694-3PL

170

żywica

18/30

50-120

94-I 693-3PL

170

żywica

18/30

120-240

94-I 694-3PL

170

żywica
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QT II Głowice do kabli trójżyłowych o izolacji
z tworzyw sztucznych na napięcie 3,6/6 kV
Seria 92-EN 6x-3
Głowice przeznaczone są do zakańczania kabli nieekranowanych
trójżyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, np.: Y(A)KY, Y(A)
KYFty, Y(A)KYFoy

Głowica zimnokurczliwa dla trójżyłowych kabli o izolacji tworzywowej. Rury zimnokurczliwe oraz potrzebne taśmy zostały wykonane
z wysokiej jakości silikonu, który gwarantuje zmniejszenie upływności
prądu w warunkach zawilgotnienia, a także odporność na wyładowania niezupełne i działanie promieniowania UV. Podstawowymi
elementami zestawu są rury zimnokurczliwe i trójpalczatka.
Wysokie parametry prefabrykatów pozwalają na zastosowanie ich
nawet w przypadkach, gdy temperatura utrzymywać się będzie stale
na poziomie 90°C, a przy krótkotrwałych obciążeniach może dochodzić do 130°C.
Małe rozmiary głowicy pozwalają na zastosowanie jej w trudno dostępnych miejscach. Standardowe zastosowania to podłączenia
do silników, rozdzielnic, transformatorów itp.

Cechy:
ŔŔ zimnokurczliwy prefabrykat QTII odporny na prądy
pełzające
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ głowica jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
ŔŔ możliwość zastosowania w trudno dostępnych
miejscach
ŔŔ eliminacja lutowania rękawa uziemiającego
Zgodność z normami: VDE 0278 część 4
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Zestaw składa się z:
ŔŔ silikonowych rurek zimnokurczliwych
ŔŔ silikonowej trójpalczatki
ŔŔ taśmy Scotch® 70
ŔŔ sprężyny o stałej sile docisku
ŔŔ plecionki uziemiającej
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera złączek.

Napięcie
[kV]

Zastosowanie

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

3,6/6

wnętrzowe

50-95

92-EN 62-3

17,4 - 30,0

240 -300

-

3,6/6

wnętrzowe

120-150

92-EN 63-3

22,3 - 35,1

240 -300

-

3,6/6

wnętrzowe

185-240

92-EN 64-3

26,4 - 40,7

240 -300

-
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QT II Głowice do ekranowanych przewodów
trójżyłowych z jedną lub trzema żyłami ochronnymi
o izolacji i oponie gumowej na napięcie 6/10 kV
Seria 92-EB 6x3-3
Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych przewodów elektroenergetycznych o izolacji
i oponie gumowej, z jedną lub trzema żyłami ochronnymi, np.: Ogb, Ogc-G

Głowica QT II wykonana jest z silikonu, który gwarantuje zmniejszenie upływności prądu w warunkach zawilgocenia, a także odporność na wyładowania powierzchniowe i działanie promieniowania
UV. Jednoczęściowy prefabrykat izolacyjny posiada
wewnątrz element, którego zadaniem jest refrakcyjne wysterowanie pola elektrycznego w obszarze przy krawędzi usuniętego ekranu fabrycznego
na izolacji kabla. Elastyczność gumy silikonowej
gwarantuje szeroki zakres przekrojów żył kabli obsługiwanych przez jeden prefabrykat oraz pozwala
na swobodne manipulowanie żyłami kabla. Dodatkowe zabezpieczenia z palczatki termokurczliwej
i taśm Scotchfil™ w dolnej części oraz Scotch® 70
na końcówce kablowej daje gwarancję idealnej
szczelności.
Dzięki wykorzystaniu technologii zimnokurczliwej
montaż głowicy trwa kilka minut. Może być stosowana zarówno z końcówkami zaprasowywanymi, jak i śrubowymi.
Cechy:
ŔŔ zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na
prądy pełzające
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ głowica jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
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Zestaw składa się z:
ŔŔ 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
ŔŔ czteropalczatki termokurczliwej
ŔŔ rury termokurczliwej
ŔŔ taśmy Scotch® 70
ŔŔ mastyki 2230
ŔŔ pasty silikonowej
ŔŔ rękawiczek jednorazowych
ŔŔ instrukcji montażu
Dodatkowo w skład zestawu uzupełniającego
wchodzą zimnokurczliwe rurki silikonowe
do przedłużania faz.
Zestaw nie zawiera złączek.

Napięcie
[kV]

Zastosowanie

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

6/10

wnętrzowe

25-35

92-EB 613-3

8447-8

6/10

wnętrzowe

35-70

92-EB 623-3

92-PN 62-3

6/10

wnętrzowe

35-70

92-EB 623-3

92-PN 72-3

6/10

wnętrzowe

95-185

92-EB 633-3

6/10

wnętrzowe

95-185

92-EB 633-3

Numer zestawu
głównego

Numer zestawu
uzupełniającego

Średnica izolacji
[mm]

Wymiar złączki
Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

11,2-16,5

430

-

14,2-22,1

470

-

14,2-22,1

670

-

92-PN 63-3

19,8-33,0

470

-

92-PN 72-3

19,8-33,0

670

-
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QT II Głowice do jednożyłowych ekranowanych kabli
o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia
6/10, 8,7/15, 12/20, 18/30kV
Seria 92-EB 6x-1, 93-EB 6x-x oraz 94-EB 6x-x
Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną
z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS.
Głowica QT II wykonana jest z silikonu, który gwarantuje zmniejszenie upływności prądu w warunkach zawilgocenia, a także gwarantuje
odporność na wyładowania powierzchniowe i działanie promieniowania UV. Jednoczęściowy prefabrykat izolacyjny posiada wewnątrz
element, którego zadaniem jest refrakcyjne wysterowanie pola elektrycznego w obszarze przy krawędzi usuniętego ekranu fabrycznego
na izolacji kabla. Dzięki wykorzystaniu technologii zimnokurczliwej
montaż głowicy trwa kilka minut, a do instalacji nie jest potrzebny
palnik, ani inne dodatkowe narzędzia. Elastyczność gumy silikonowej
gwarantuje szeroki zakres przekrojów żył kabli obsługiwanych przez
jeden prefabrykat, a jej parametry fizykochemiczne zwiększoną odporność na promieniowanie UV, wyładowania powierzchniowe oraz
zawilgocenie. Głowica przez cały okres eksploatacji zachowuje elastyczność, co w połączeniu z dodatkowymi zabezpieczeniami z taśm
Scotchfil™ w dolnej części oraz Scotch® 70 na końcówce kablowej
daje gwarancję idealnej szczelności. Może być stosowana zarówno
z końcówkami zaprasowywanymi, jak i śrubowymi. Głowice QT II ww.
serii mogą być stosowane do jednożyłowych kabli energetycznych
o izolacji z polietylenu usieciowanego i termoplastycznego
oraz gumy EPR na napięcie 6/10, 8,7/15, 12/20 i 18/30 kV.
Zgodność z normami
PN-90/E-06401, CENELEC HD 628 S1,
CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 część 4
Cechy:
ŔŔ zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na prądy pełzające
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ głowica jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
Zestaw składa się z:
ŔŔ 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
ŔŔ taśmy Scotchfil™
ŔŔ taśmy Scotch® 70
ŔŔ pasty silikonowej
ŔŔ instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera końcówek.
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Elementy głowicy
1 – końcówka kablowa
2 – taśma Scotch 70
3 – żyła robocza kabla
4 – prefabrykat izolacyjny
5 – izolacja kabla
6 – warstwa sterująca
7 – klosz
8 – ekran półprzewodzący
9 – druty żyły powrotnej
10 – mastyka uszczelniająca
11 – przewiązka z drutu
12 – powłoka kabla
13 – końcówka na żyle powrotnej

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer
zestawu

wnętrzowe

16-25

92-EB 60-1

wnętrzowe

35-50

92-EB 61-1

6/10

wnętrzowe

50-150

92-EB 62-1

6/10

wnętrzowe

185-500

6/10

wnętrzowe

6/10

Napięcie
[kV]

Zastosowanie

6/10
6/10

Wymiary kabla
Średnica
powłoki [mm]

Wymiar głowicy

Średnica
izolacji [mm]

Długość
[mm]

Średnica
[mm]

23,0

11,2-16,5

200

-

28,0

14,2-22,1

240

-

18,0-37,0

15,9-30,0

240

-

92-EB 63-1

25,0-50,0

22,6-41,4

280

-

300-630

92-EB 64-1

29,0-60,5

27,3-49,3

280

-

wnętrzowe

500-1000

92-EB 65-1

33,8-74,0

31,5-61,5

280

-

6/10

napowietrzne

50-150

93-EB 62-1

23,0-35,0

16,0-28,5

254

69

6/10

napowietrzne

150-300

93-EB 63-1

30,0-44,0

21,3-35,0

254

70

6/10

napowietrzne

300-630

93-EB 64-1

35,0-52,0

27,0-45,7

279

83

6/10

napowietrzne

500-1000

93-EB 65-1

41,0-65,0

33,0-53,3

286

91

8,7/15

wnętrzowe

25

92-EB 61-1

28,0

14,2-22,1

240

-

8,7/15

wnętrzowe

35-120

92-EB 62-1

18,0-37,0

15,9-30,0

280

-

8,7/15

wnętrzowe

150-400

92-EB 63-1

25,0-50,0

22,6-41,4

280

-

8,7/15

wnętrzowe

240-500

92-EB 64-1

29,0-60,5

27,3-49,3

280

-

8,7/15

wnętrzowe

400-800

92-EB 65-1

33,8-74,0

31,5-61,5

280

-

8,7/15

uniwersalne

35-120

93-EB 62-1

23,0-35,0

16,0-28,5

254

69

8,7/15

uniwersalne

120-240

93-EB 63-1

30,0-44,0

21,3-35,0

254

70

8,7/15

uniwersalne

240-500

93-EB 64-1

35,0-52,0

27,0-45,7

279

83

8,7/15

uniwersalne

400-1000

93-EB 65-1

41,0-65,0

33,0-53,3

286

91

12/20

wnętrzowe

25-95

93-EB 62-1

23,0-35,0

16,0-28,5

254

69

12/20

wnętrzowe

70-240

93-EB 63-1

30,0-44,0

21,3-35,0

254

70

12/20

wnętrzowe

185-500

93-EB 64-1

35,0-52,0

27,0-45,7

279

83

12/20

wnętrzowe

400-1000

93-EB 65-1

41,0-65,0

33,0-53,3

286

91

12/20

napowietrzne

25-95

93-EB 62-2/94-EB 62-1

23,0-35,0

16,2-28,5

330

69

12/20

napowietrzne

70-240

93-EB 63-2/94-EB 63-1

30,0-44,0

21,3-35,0

330

70

12/20

napowietrzne

185-500

94-EB 64-1

35,0-52,0

27,7-45,7

368

83

12/20

napowietrzne

400-800

94-EB 65-1

41,0-65,0

33,3-53,3

375

91

18/30

wnętrzowe

25-50

93-EB 62-2/94-EB 62-1

23,0-35,0

16,2-28,5

330

70

18/30

wnętrzowe

50-150

93-EB 63-2/94-EB 63-1

30,0-44,0

21,3-35,0

330

70

18/30

wnętrzowe

120-300

94-EB 64-1

35,0-52,0

27,7-45,7

368

83

18/30

wnętrzowe

240-630

94-EB 65-1

41,0-65,0

33,3-53,3

375

90

18/30

napowietrzne

50-150

94-EB 62-2

30,0-44,0

21,3-35,0

444

70

18/30

napowietrzne

120-240

94-EB 63-2

34,0-52,0

27,0-45,7

501

83

18/30

napowietrzne

240-630

94-EB 64-2

41,0-65,0

33,3-53,3

533

102
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QT II Głowice do ekranowanych kabli trójżyłowych
o izolacji z tworzyw sztucznych
na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 92-EB 6x-x, 93-EB 6x-x, 94-EB 6x-x
Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych kabli trójżyłowych o izolacji z tworzyw
sztucznych oraz z żyłą powrotną z drutów
miedzianych, np.: XHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS
Głowice wnętrzowe służą do zakańczania kabli trójżyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych
i żyle powrotnej z drutów miedzianych na napięcie
6/10 do 18/30 kV. Są przystosowane do pracy
w warunkach wnętrzowych.
Podstawowymi elementami zestawów są zimnokurczliwe prefabrykaty bezkloszowe Quick Term II posiadające wbudowaną warstwę sterującą polem elektrycznym.
Miejsce rozgałęzienia się żył jest izolowane i uszczelnione za pomocą trójpalczatki zimnokurczliwej wykonanej z gumy silikonowej.
Cechy:
ŔŔ zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na prądy
pełzające
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ niepotrzebny palnik
ŔŔ głowica jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
ŔŔ optymalna długość – pozwalająca na zastosowanie
w skrzynkach silników
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Zestaw składa się z:
ŔŔ 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
ŔŔ trójpalczatki zimnokurczliwej
ŔŔ taśmy Scotchfil™
ŔŔ taśmy Scotch® 70
ŔŔ pasty silikonowej
ŔŔ instrukcji
ŔŔ rurek zimnokurczliwych
(w zestawach z przedłużonymi fazami)
Zestaw nie zawiera końcówek.

Zgodność z normami:
PN-90/E-06401
CENELEC HD 628 S1
CENELEC HD 629 S1
VDE 0278 część 4

Napięcie
[kV]

Zastosowanie

6/10

wnętrzowe

6/10

wnętrzowe

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Wymiar złączki

Numer
zestawu

Średnica izolacji
[mm]

10-25

11,2-16,5

92-EB 60-3

max. 630

-

35-70

14,2-22,1

92-EB 61-3

280

-

Maksymalna
średnica [mm]

Maksymalna
długość [mm]

6/10

wnętrzowe

70-95

16,5-22,1

92-EB 62-3

280

-

6/10

wnętrzowe

120-150

19,8-33,0

92-EB 63-3

280

-

6/10

wnętrzowe

185-300

22,0-33,0

92-EB 64-3

295

-

6/10

napowietrzne

50-70

16,0-28,4

93-EB 61-3

550

69

6/10

napowietrzne

95-150

16,0-28,4

93-EB 62-3

560

70

6/10

napowietrzne

185-300

21,3-35,0

93-EB 63-3

600

83

8,7/15

wnętrzowe

25-50

14,2-22,1

92-EB 61-3

280

-

8,7/15

wnętrzowe

50-70

16,5-22,1

92-EB 62-3

280

-

8,7/15

wnętrzowe

95-120

19,8-33,0

92-EB 63-3

280

-

8,7/15

wnętrzowe

150-240

22,0-33,0

92-EB 64-3

295

-

8,7/15

napowietrzne

35-50

16,0-28,4

93-EB 61-3

550

69

8,7/15

napowietrzne

70-120

16,0-28,4

93-EB 62-3

560

70

8,7/15

napowietrzne

150-240

21,3-35,0

93-EB 63-3

600

83

12/20

wnętrzowe

25-35

16,0-28,4

93-EB 61-3

550

69

12/20

wnętrzowe

50-120

16,0-28,4

93-EB 62-3

560

70

12/20

wnętrzowe

120-240

21,3-35,0

93-EB 63-3

600

83
70

12/20

napowietrzne

25-35

16,2-24,4

94-EB 61-3

620

12/20

napowietrzne

50-120

16,2-28,4

94-EB 62-3

620

70

12/20

napowietrzne

120-240

21,3-35,0

94-EB 63-3

620

70

18/30

wnętrzowe

25-50

16,2-28,4

94-EB 62-3

620

70

18/30

wnętrzowe

25-150

21,3-35,0

94-EB 63-3

620

70

18/30

wnętrzowe

95-240

27,4-45,7

94-EB 64-3

620

80

18/30

napowietrzne

25-150

21,3-35,0

94-EB 63-4

880

90

18/30

napowietrzne

95-240

27,4-45,7

94-EB 64-4

900

90
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Głowice kablowe konektorowe do jednożyłowych
ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
na napięcia 6/10, 8,7/15, 12/20, 18/30 kV
Seria 93-EE 600 – 2/25 do 94-EE 705 – 6/400
Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Głowice kablowe konektorowe służą do łączenia
kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV
i 18/30 kV z transformatorami i urządzeniami
rozdzielczymi. Głowice konektorowe są przystosowane do współpracy ze standaryzowanymi
stożkowymi izolatorami przepustowymi. Mogą być
montowane w płaszczyźnie poziomej, pionowej
lub pod innym kątem. Są całkowicie ekranowane
i wodoszczelne. Prefabrykat wykonany z gumy
silikonowej o podwyższonej wytrzymałości
mechanicznej posiada wbudowaną wewnętrzną warstwę półprzewodzącą.
Na prąd roboczy 250 A dostępne są głowice konektorowe kątowe oraz typu prostego z połączeniem poprzez trzpień wtykowy. Natomiast na prąd
roboczy 400/630 A stosowane są głowice typu
„T” z połączeniem poprzez trzpień gwintowany.
Wraz z głowicami konektorowymi możliwe jest zastosowanie dedykowanych akcesoriów, takich jak
ograniczniki przepięć czy elementy łączące. Dzięki
temu system może podlegać rozbudowie i modernizacji.
Cechy:
ŔŔ 1-częściowy korpus z wbudowaną warstwą
sterującą polem elektrycznym
ŔŔ głowice dotykalne – dzięki uziemionej
zewnętrznej warstwie półprzewodzącej
ŔŔ prosty i szybki montaż bez konieczności
stosowania palnika
ŔŔ głowice mogą być połączone pod napięciem
natychmiast po instalacji
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
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Zestaw składa się z:
ŔŔ 3 korpusów głowic
ŔŔ elementów montażowych
ŔŔ końcówek niezbędnych do montażu
ŔŔ elementów uszczelniających
ŔŔ instrukcji montażu
Zgodność z normami:
PN-90/E-06401
CENELEC HD 628 S1
CENELEC HD 629 S1
VDE 0278 część 4

Napięcie
[kV]

Typ

Przekrój
żyły
roboczej
[mm2]

Numer
zestawu

Średnica
izolacji
[mm]

Napięcie
[kV]

Typ

Przekrój
żyły
roboczej
[mm2]

Numer
zestawu

Średnica
izolacji
[mm]

6/10

kątowa 250 A

25-95

93-EE 605-2/-95

12,2-25,0

12/20

prosta 250 A

120

93-EE 600-2/120

24,0-27,0

6/10

kątowa 250 A

120

92-EE 615-2/120

24,0-27,0

12/20

prosta 250 A

150

93-EE 600-2/150

25,5-28,5

6/10

kątowa 250 A

150

92-EE 615-2/150

25,5-28,5

12/20

kątowa 400 A

50-95

93-EE 605-4/-95

15,0-23,5

6/10

prosta 250 A

25

92-EE 600-2/25

12,7-15,2

12/20

kątowa 400 A

120-240

93-EE 605-4/-240

21,8-32,6

6/10

prosta 250 A

35

92-EE 600-2/35

13,8-16,3

12/20

typu T 630 A

25-95

93-EE 705-6/-95

15,0-23,5

6/10

prosta 250 A

50

92-EE 600-2/50

15,0-17,5

12/20

typu T 630 A

120-240

93-EE 705-6/-240

21,8-32,6

6/10

prosta 250 A

70

92-EE 600-2/70

16,7-19,2

12/20

typu T 630 A

300

93-EE 715-6/300

30,2-34,6

6/10

prosta 250 A

95

92-EE 600-2/95

18,3-20,8

12/20

typu T 630 A

400

93-EE 715-6/400

33,5-37,8

6/10

prosta 250 A

120

92-EE 600-2/120

19,8-22,8

18/30

kątowa 400 A

35

94-EE 605-4/35

22,8-25,5

6/10

prosta 250 A

150

92-EE 600-2/150

21,3-24,3

18/30

kątowa 400 A

50

94-EE 605-4/50

23,5-26,7

6/10

kątowa 400 A

50-95

93-EE 605-4/-95

15,0-23,5

18/30

kątowa 400 A

70

94-EE 605-4/70

25,1-28,4

6/10

kątowa 400 A

120-240

93-EE 605-4/-240

21,8-32,6

18/30

kątowa 400 A

95

94-EE 605-4/95

26,7-30,0

6/10

kątowa 400 A

300

92-EE 605-4/300

30,2-34,6

18/30

kątowa 400 A

120

94-EE 605-4/120

28,3-32,0

6/10

typu T 630 A

50-95

93-EE 705-6/-95

15,0-23,5

18/30

kątowa 400 A

150

94-EE 605-4/150

29,9-33,5

6/10

typu T 630 A

120-240

93-EE 705-6/-240

21,8-32,6

18/30

kątowa 400 A

185

94-EE 605-4/185

31,5-35,1

6/10

typu T 630 A

300

92-EE 715-6/300

26,3-30,4

18/30

kątowa 400 A

240

94-EE 605-4/240

33,4-37,6
35,6-39,6

6/10

typu T 630 A

400

92-EE 715-6/400

30,2-34,6

18/30

kątowa 400 A

300

94-EE 605-4/300

12/20

kątowa 250 A

25-95

93-EE 605-2/-95

12,2-25,0

18/30

typu T 630 A

70

94-EE 705-6/70

25,1-28,4

12/20

kątowa 250 A

120

93-EE 615-2/120

24,0-27,0

18/30

typu T 630 A

95

94-EE 705-6/95

26,7-30,0

12/20

kątowa 250 A

150

93-EE 615-2/150

25,5-28,5

18/30

typu T 630 A

120

94-EE 705-6/120

28,3-32,0

12/20

prosta 250 A

25

93-EE 600-2/25

17,0-19,5

18/30

typu T 630 A

150

94-EE 705-6/150

29,9-33,5

12/20

prosta 250 A

35

93-EE 600-2/35

18,0-20,5

18/30

typu T 630 A

185

94-EE 705-6/185

31,5-35,1

12/20

prosta 250 A

50

93-EE 600-2/50

19,2-21,7

18/30

typu T 630 A

240

94-EE 705-6/240

33,4-37,6

12/20

prosta 250 A

70

93-EE 600-2/70

20,9-23,4

18/30

typu T 630 A

300

94-EE 705-6/300

35,6-39,6

12/20

prosta 250 A

95

93-EE 600-2/95

22,5-25,0

18/30

typu T 630 A

400

94-EE 705-6/400

38,4-42,8
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QT II Głowice do trójżyłowych ekranowanych kabli
o izolacji papierowej na napięcia 8,7/15, 12/20 kV
Seria 93-EB 627-x
Głowice przeznaczone są do zakańczania ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej
ze wspólną powłoką ołowianą, np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFt

Serie głowic 93-EB 627-x służą do zakańczania
trójżyłowych kabli energetycznych o izolacji
papierowej przesyconej syciwem nieściekającym
i powłoce ołowianej na napięcie 8,7/15 kV i 12/20
kV. Głównym elementem jest wysokiej jakości zimnokurczliwy prefabrykat QT II, wykonany z gumy
silikonowej odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć. Prefabrykat zawiera wbudowany
element sterujący o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej zapewniający bezpieczny rozkład potencjału elektrycznego. Rozgałęzienie żył
zamknięte jest termokurczliwą głowiczką trójpalczastą. Na izolacji żył obkurczone są przeźroczyste
rury termokurczliwe odporne na syciwo kablowe
oraz zabezpieczające zewnętrzne termokurczliwe
rury izolacyjne MDT-A.
Cechy:
ŔŔ zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na
prądy pełzające
ŔŔ refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
ŔŔ prosty i szybki montaż
ŔŔ bardzo wysokie parametry techniczne
ŔŔ stały docisk radialny
ŔŔ głowica jest elastyczna
ŔŔ oszczędność czasu i redukcja kosztów
ŔŔ zestaw uziemiający zawarty w komplecie
materiałów
Zestaw składa się z:
ŔŔ prefabrykatów głowic QT II
ŔŔ elementów izolacyjnych termokurczliwych
ŔŔ zestawu zwarciowego
ŔŔ składu materiałów oraz instrukcji montażu
Zestaw nie zawiera końcówek.

Zestaw zwarciowy 93-ZWE
Zestaw zwarciowy składa się z rękawa plecionki
miedzianej o przekroju 50 mm2, sprężyn krążkowych mocujących go do powłoki ołowianej kabla
oraz materiałów uszczelniających. Zestaw zwarciowy jest dostarczany wraz z głowicą.
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Zgodność z normami: PN-90/E-06401 , CENELEC HD 628 S1, CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 część 4

Napięcie
[kV]

Zastosowanie

Przekrój żyły
roboczej [mm2]

Numer zestawu

Średnica
izolacji [mm]

Wymiar głowicy
Długość głowicy
[mm]

Długość faz
[mm]

Średnica
[mm]

8,7/15

wnętrzowe

95-240

93-EB 627-3

20,0-29,0

254

450

70

8,7/15

napowietrzne*

95-240

93-EB 627-4

20,0-29,0

330

750

70

12/20

wnętrzowe

70-240

93-EB 627-3

20,0-29,0

254

450

70

12/20

napowietrzne*

70-240

93-EB 627-4

20,0-29,0

330

750

70
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Tabele doboru osprzetu
na napiecie 12/20 kV
Głowice
YHAKXS/XRUHAKXS 12/20 kV

Przekrój
[mm2]

Wnętrzowa

25
35
50
70
95
120
150
185
240

HAKnFtA 12/20 kV
Wnętrzowa
Napowietrzna

Napowietrzna

93-EB 62-1PL
str. 44

93-EB 62-2PL
str. 44
93-EB 63-1PL
str. 44

93-EB 63-2PL
str. 44

93- EB 626-3PL
str. 50

93-EB 626-4PL
str. 50

Mufy przelotowe
Przekrój
[mm2]

YHAKXS/XRUHAKXS 12/20 kV

25
35
50
70
95
120
150
185

93-AS 620-1PL
adapter

93-AS 620-1PL
str. 26

HAKnFtA 12/20 kV

93-AS 220-1PL
adapter

93-AS 220-1PL
str. 26

93-OS 236-3PL
str. 34

93-I 493-3PL
str. 38
93-I 494-3PL
str. 38

240
300

Mufy przejściowe
YHAKXS/XRUHAKXS 12/20 kV

Przekrój
[mm2]

HAKnFtA 12/20 kV

50
70
95
120
150
185
240
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93-FS 236-3PL
str. 32

93-P 483-3PL
str. 36
93-P 484-3PL
str. 36
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Produkty wysokiego napięcia

Ekspert
w osprzęcie kablowym
Osprzęt kablowy jest krytycznym elementem sieci.
Wraz ze wzrostem napięcia wzrastają wyzwania
związane z instalacją. W celu zapewnienia
niezawodności sieci, skorzystaj ze wsparcia firmy,
która jest ekspertem w osprzęcie kablowym, skorzystaj
z 3M. Od prawie 40 lat, 3M dostarcza niezawodne
rozwiązania dla sieci średniego i niskiego napięcia.
To 3M stworzyło platformę bazowych technologii
stosowanych w konstrukcjach osprzętu kablowego.
Teraz te sprawdzone technologie dostępne są także
dla osprzętu kablowego WN na napięcia do 138 kV
(IEEE)/145 kV (IEC).

Termokurczliwa

Zimnokurczliwa

Taśmowa

Żywiczna

Nasuwana

Platforma Bazowych Technologii 3M™
Zaufany dostawca
3M oferuje więcej niż tylko osprzęt kablowy WN. Zapewniamy spokój.  3M dostarcza niezawodny osprzęt
kablowy ze stałym nadzorem technicznym na całym świecie. Każdy preformowany element (prefabrykat
mufy lub stożek sterujący) jest w 100% testowany elektrycznie podczas testów fabrycznych, a każde
rozwiązanie jest gwarantowane przez silną reputację 3M na rynku.

Jesteśmy z Tobą na miejscu instalacji
Nawet najbardziej innowacyjna technologia przyniesie niewielkie korzyści, jeśli nie będzie dopasowana
do aplikacji i poprawnie zastosowana. Dlatego właśnie wszystkie akcesoria kablowe WN oferowane przez
3M są wspierane przez globalną sieć wsparcia technicznego, sprzedażowego oraz logistycznego. Nasze
doświadczenie jest zawsze dostępne, sugerujemy alternatywne rozwiązania dostosowane do postawionych
wymagań, zapewniamy szkolenie, wsparcie instalacji oraz specjalne konfiguracje.  3M oferuje konsultacje
pozwalające sprostać indywidualnym wymaganiom każdego projektu.
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Zaprojektowane dla szybkiej
i ekonomicznej instalacji
Technologia zimnokurczliwa jest stosowana
w branży energetycznej od jej wynalezienia
przez 3M prawie 40 lat temu. Technologia ta od
lat zapewnia niezawodne i oszczędzające czas
rozwiązania dla sieci niskiego i średniego napięcia.
W ostatnim czasie została zastosowana w osprzęcie
kablowym na napięcia 69 kV (IEEE)/72.5 kV (IEC),
a teraz jest dostępna w zastosowaniach do 145 kV.
Mufy oraz głowice zimnokurczliwe 3M są
zaprojektowane by zapewnić wysoką niezawodność
oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Instalują
się łatwo i bezpiecznie pomagają redukować
potencjalne pomyłki instalatorskie. Nie wymagają
stosowania specjalistycznych narzędzi czy

materiałów jak palnik, uszczelniacze czy kleje. Każdy
prefabrykat oraz stożek jest prześwietlany oraz
testowany elektrycznie (próba napięciem zmiennym,
pomiar poziomu wyładowań niezupełnych).
Po zainstalowaniu komponent zimnokurczliwy
tworzy dynamicznie dociskające uszczelnienie
bez stosowania dodatkowych uszczelniaczy
i klejów. Jest odporne na promieniowanie UV, ozon
oraz chemiczne środki czyszczące stosowane
w przemyśle.

19
97

Głowica 3M
QTIII na napięcie
69/72,5 kV

Mufy i głowice 3M na
napięcia do 145 kV

20
10

19
96

09
20

Mufa 3M QS-1000 –
mufa na napięcie 15 kV
z elementem sterującym
wbudowanym w materiał
izolacyjny

Mufa 3M QS2000 – pierwsza
mufa zimnokurczliwa średniego
napięcia

2000

Głowica 3M QTIII –
głowica z wbudowaną
barierą przeciw wilgoci
i mastyką uszczelniającą

1995

Głowica 3M QTII
– jednoczęściowa
głowica średniego
napięcia z izolatorem
silikonowym oraz
zintegrowanym
elementem
sterującym

1990

77
19

68
19

3M opracowuje
technologię zimnokurczliwą oraz
doskonały usuwalny
rdzeń. Początek 40-tu
lat zmian w branży

1985

1980

1975

1970

1965
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Mufa 3M QS-III – mufa
podziemna na napięcia
69/72,5 kV

93
19

Mufa 3M QS2000 –
pierwsza mufa
zimnokurczliwa
średniego napięcia

71
19

3M Rura
zimnokurczliwa
– zastosowana
do izolacji
w gruntowych
mufach nN oraz
do ochrony
muf kabli
w górnictwie

Pierwsza głowica średniego
napięcia – 3M Q™ – zawierała
nasuwany stożek sterujący
oraz zimnokurczliwe klosze
silikonowe

20
05

19
72

Zarys historyczny
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Produkty wysokiego napięcia

3M Seria TS145-II na napięcia do 145 kV
Głowica zalewana z zimnokurczliwym stożkiem
sterującym
Opis
ŔŔ Samonośna głowica z izolatorem silikonowym
do zastosowań zewnętrznych
Zastosowanie
ŔŔ Przekrój żyły roboczej do 1600 mm2*:
ŔŔ Rozmiar 1 od 150 mm2 do 630 mm2
ŔŔ Rozmiar 2 od 630 mm2 do 1200 mm2
ŔŔ Rozmiar 3 od 1200 mm2 do 1600 mm2
ŔŔ Może pracować w różnych klasach
zabrudzeniowych
ŔŔ Dopuszczalny kąt nachylenia 30°
Cechy
ŔŔ Jednoczęściowy prefabrykowany stożek sterujący z silikonu w technologii zimnokurczliwej
ŔŔ Lekka konstrukcja, ok. 1/3 wagi głowic z izolacją
porcelanową
ŔŔ Łatwiejsza obsługa, transport oraz instalacja
(w porównaniu do głowic porcelanowych)
ŔŔ Hydrofobowe materiały silikonowe zapewniają
doskonała pracę w każdych warunkach
ŔŔ Gładka powierzchnia zapewnia właściwości
samoczyszczące
ŔŔ Mniej podatna na wibracje, trzęsienia ziemi oraz
zmiany temperatur
ŔŔ Połączenie ze zrywanymi śrubami eliminuje
konieczność stosowania połączenia zaprasowywanego
ŔŔ Nie wymaga stosowania specjalistycznych
narzędzi
ŔŔ Jeden zestaw pokrywa szeroki zakres
rozmiarów kabla
ŔŔ Klosze o zmiennych rozmiarach

Końcówka połączeniowa
Pancerz zabezpiecza
przed wpływem środowiska

Izolator silikonowy na
tubie wzmacnianej
włóknem szklanym

Substancja
wypełniająca

Zimnokurczliwy
stożek sterujący

Rura
termokurczliwa
Płyta bazowa
Izolator wsporczy
Silikonowa tuleja
uszczelniająca

* Różne konstrukcje kabli mogą zmienić zakres zastosowania. Średnica na izolacji pierwotnej jest parametrem decydującym
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3M Seria SC145-II oraz SS145-II na napięcia do 145 kV
Mufa zimnokurczliwa
Obudowa metalowa wypełniona żywicą

Osłona zewnętrzna

Złączka śrubowa

Jednoczęściowy zimnokurczliwy
prefabrykat izolacyjny
z zintegrowanym sterowaniem

MAE

MAEi
Połączenie żyły powrotnej

Opis
ŔŔ Mufa z jednoczęściowym korpusem silikonowym do połączeń przelotowych oraz
cross-bondingowych z różnymi typami osłon
zewnętrznych oraz uziemień

Opcje
ŔŔ Odtworzenie powłoki zewnętrznej za pomocą
rury zimnokurczliwej, termokurczliwej lub obudowy wypełnionej żywicą
ŔŔ Obudowa metalowa
ŔŔ Skrzynki połączeniowe dla różnych systemów
uziemienia

Zastosowanie
ŔŔ Przekrój żyły roboczej do 1600 mm2*:
Rozmiar 1 od 150 mm2 do 630 mm2
Rozmiar 2 od 630 mm2 do 1200 mm2
Rozmiar 3 od 1200 mm2 do 1600 mm2
ŔŔ Dostępne konstrukcje przelotowe oraz
crossbondingowe

Dostępne systemy uziemienia
ŔŔ Ograniczniki przepięć (SVL)
ŔŔ Skrzynki cross-bondingowe

Cechy
ŔŔ Jednoczęściowy korpus silikonowy
w technologii zimnokurczliwej
ŔŔ Złączka ze śrubami zrywalnymi
ŔŔ Dostępne złączki dla żył okrągłych, kompaktowych oraz segmentowych
ŔŔ Może być stosowana z różnymi typami ekranów
oraz powłok

* Różne konstrukcje kabli mogą zmienić zakres zastosowania. Średnica na izolacji pierwotnej jest parametrem decydującym
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3M Seria TG145 na napięcia do 145 kV
Do połączeń GIS oraz transformatorów
Opis
ŔŔ Prefabrykowana sucha głowica dla rozdzielnic
izolowanych gazem SF6 (GIS) oraz transformatorów
Zastosowanie
ŔŔ Przekrój żyły roboczej do 1200 mm2
ŔŔ Dostępna w dwóch wersjach instalacyjnych:
krótkiej (470 mm/18,5 in) oraz długiej (757
mm/29,8 in)

Cechy
ŔŔ Stożek wykonany jest z gumy silikonowej
ŔŔ Izolator żywiczny może być zainstalowany
do urządzeń GIS w lokalizacji producenta
ŔŔ Konstrukcja sucha – nie wymaga płynów
dielektrycznych
Opcje
ŔŔ Element redukujący wyładowania koronowe
ŔŔ Gniazdo

Element redukujący wyładowania
koronowe: opcje dla połączeń
transformatorów

EGT(K)

Obudowa GIS (element rozdzielnicy
lub transformatora)
Pierścienie adaptujące
Element sprężynowy

Końcówka połączeniowa

Czoło elekrody wg. IEC
66271-209

Obejma wsporcza
zapewniająca odciążenie
Metalowy kołnierz

EGT(L)

Izolacja żywiczna
Połączenie uziemiające

wejściowy
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Jednoczęściowy stożek
sterujący w technologii
nasuwanej
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3M Seria TD123 na napięcia do 123 kV
Głowica sucha

Końcówka zapewnia
uszczelnienie przed wpływem
środowiska

Modułowe klosze z gumy silikonowej
pozwalają dostosować głowicę do
różnych stref zabrudzeniowych oraz
długości

Opis
ŔŔ Jednoczęściowa głowica sucha, do zastosowań
wnętrzowych i napowietrznych
Zastosowanie
ŔŔ Przekrój żyły roboczej do 630 mm2
ŔŔ Spełnia wymagania 3 klasy zabrudzeniowej
ŔŔ Wymaga konstrukcji wsporczej
Cechy
ŔŔ Niska waga
ŔŔ Sucha konstrukcja – nie wymaga zalewania
ŔŔ Może być instalowana pod szerokim kątem
ŔŔ Nie wymaga specjalistycznej obsługi
ŔŔ Uszczelnienie górne i dolne na bazie sprawdzonej technologii zimnokurczliwej
ŔŔ Klosze o zmiennych rozmiarach
ŔŔ Jednoczęściowy korpus głowicy testowany
fabrycznie, technologia nasuwana

Jednoczęściowy stożek sterujący
w technologii nasuwanej

Pierścień zbierający prądy upływowe

Połączenie żyły powrotnej
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3M Poland Sp. z o.o.
Dział Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy
05-830 Nadarzyn
tel: (22) 739 61 07
fax: (22) 739 61 05
Email: electro.pl@mmm.com
Web: www.3m.pl

3M 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach lub doświadczeniach,
które 3M uważa za wiarygodne. Jednak jest wiele czynników poza kontrolą firmy 3M, które mogą mieć wpływ na: wykorzystanie
i działanie produktu 3M w danej aplikacji, warunki, w których produkt jest używany oraz czas i środowisko, w którym produkt ma
do wykonania pracę. Ponieważ czynniki te są w wiedzy użytkownika konieczne jest, aby użytkownik ocenił czy dany produkt 3M
jest właściwy do określonego celu i odpowiedni do danej aplikacji. W przypadku kiedy prawo tego nie zakazuje, firma 3M oraz
sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek bezpośredniego lub pośredniego, celowego
lub przypadkowego użytkowania produktu 3M, niezależnie od zarzutów prawnych, włączając w to gwarancję i postanowienia
umowne, a także zaniedbania lub inną odpowiedzialność .

