
Káblové príslušenstvo, predovšetkým koncovky a spojky, pritom tvoria
len zlomok nákladov na budovanie káblových sietí, èasto však predsta-
vujú k¾úèové miesto ich kvality. Sú kritickým miestom káblových sietí aj
preto, ´e sa montujú priamo v teréne, èasto za s´a´ených podmienok.
Pri ich montá´i treba ráta´ aj s ¾udským faktorom, ktorý mô´e výrazne
ovplyvni´ výslednú kvalitu káblovej siete. Toto riziko mo´no znaène zní-
´i´, ak sa celý systém spájania a ukonèovania káblov zjednoduší a vy-
tvoria sa predpoklady na rýchlu a spo¾ahlivú montá´, ktorej technoló-
gia nezávisí od káblov pou´itých v sieti. Jedným z príkladov vhodných
na spájanie káblov v sie´ach je aplikácia teplom zmraštite¾ných káblo-
vých súborov a príslušenstva.

VUKI a. s. je u´ v súèasnosti výrobcom vybraného sortimentu káblové-
ho príslušenstva, prièom sa orientuje predovšetkým na výrobu teplom
zmraštite¾ného káblového príslušenstva a súborov. Súèasný sortiment
teplom zmraštite¾ných káblových súborov tvoria predovšetkým hadice
(hrubostenné aj tenkostenné, prípadne aj s tavným lepidlom), uzatvára-
te¾né mań ety, uzávery káblov a vybrané typy spojok. Z h¾adiska prepo-
jenia káblových sietí je vyvinutý sortiment spojok pre silové káble CYKY
a AYKY, oznamovacie štvorkové káble TCEKE a TCEKEZE. Celý sorti-
ment je postavený na báze radiaène zosie´ovaných polyolefínov. Novým
výrobkom vyvinutým v rámci riešenia tohto projektu sú aj rozde¾ovacie
hlavy, ktoré sú vlastne zhodnotením základného prvku teplom zmrašti-
te¾ných výrobkov – hadíc.

Teplom zmraštite¾né spojky pre oznamovacie a ovládacie káble so zlep-
šenými mechanickými vlastnos´ami:
A) spájanie plastových oznamovacích a ovládacích párových káblov
s medenými jadrami s priemerom 1,0 mm typu TCEKEZE a TCEKEZY
s tienením (opletením) z hliníkových drôtov;
B) spájanie plastových oznamovacích káblov neplnených i plnených
vazelínou;
C) spájanie oznamovacích a ovládacích párových káblov typu TCEKE
a TCEKFE (spojky ZRPE) a TCEKEY a TCEKEE (spojky ZRPEY)
s medenými jadrami s priemerom 1 mm;

Rozde¾ovacie hlavy HCZ 4 a RHK4 5
(hlava celoplastová zmraštite¾ná – rozde¾ovacia hlava kombinovaná)

V divízii Káblové príslušenstvo bol vyvinutý nový model rozde¾ovacích
hláv. Princíp spoèíva v mechanicky vyrobenom medzikuse s presnými
rozmermi, ktorý nie je radiaène zosie´ovaný ani roztiahnutý. Jeho
spájacími èas´ami sú zmraštite¾né hadice, ktoré sú základným výrob-
kom teplom zmraštite¾ného káblového príslušenstva.

Ostatné vlastnosti rozde¾ovacích hláv HCZ4 a RHK4 a RHK5, ako aj
rozmerové rady oboch typov sú uvedené ïalej. Tieto výrobky boli tie´
odskúšané v SKTC 101. Na túto konštrukciu rozde¾ovacích hláv, ktorá
je originálnym návrhom VUKI, a. s., bola podaná prihláška vynálezu
è. PP 1486 – 2002.

Teplom zmraštite¾né kombinované rozde¾ovacie hlavy pre štvor- a pä́ -
´ilové káble, typ RHK 4-5 (rozde¾ovacia hlava kombinovaná)

Teplom zmraštite¾né rozde¾ovacie hlavy kombinované typu RHK sa
pou´ívajú na rozdele-
nie ́ íl pred ukonèením
celoplastových káblov
AYKY alebo CYKY
pre menovité napätie
0,6/1 kV. Ich konštruk-
cia je na obrázku.

Vyrábajú sa v rozmerovom rade:
• RHK 5 – 6/25Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 5 x 6 mm2 á

5 x 25 mm2

• RHK 5 – 35/50Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 5 x 35 mm2

a´ 5 x 50 mm2

• RHK 4 – 4/10Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 4 x 4 mm2 á
4 x 10 mm2

• RHK 4 – 16/25Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 4 x 16 mm2

a´ 4 x 25 mm2

• RHK 4 – 35/70Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 4 x 35 mm2

a´ 4 x 70 mm2

• RHK 4 – 95/150Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 3 x 95
+ 70 mm2 a  ́3 x 150 + 70 mm2

• RHK 4 – 185/240Rozde¾ovacia hlava na káble s ve¾kos´ou 3 x 185
+ 95 mm2 a´ 3 x 240 + 120 mm2

Rozde¾ovacie hlavy sú vyrobené kombináciou teplom zmraštitelných
hadíc, ktoré sú na vnútornej strane pokryté vrstvou teplom tavite¾né-
ho lepidla a plastového výlisku. Pri montá´i sa zmraš´ujú len teplom
zmraštite¾né hadice nasunuté na prstoch výlisku, ktoré obopnú a utes-
nia ´ily kábla, a teplom zmraštite¾ná hadica nasunutá na valcovej èasti
výlisku, ktorá obopne a utesní pláš´ kábla. Plastový výlisok sa nezmra-
š´uje, zostáva v pôvodnom stave. Teplom zmraštite¾né hadice sú vyro-
bené zo zosie´ovaného PE, plastové výlisky z kopolyméru PP.

Originálne riešenie teplom zmraštite¾ných kombinovaných rozde¾ova-
cích hláv bolo prihlásené ako vynález PV 1486-2002.
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Spojky a koncovky pre káblové siete
Káblové siete sa neustále modernizujú a prispôsobujú najnovším poznatkom o materiáloch a nových výrobkoch. Preto sa len
zriedka mô´eme stretnú´ s káblovou sie´ou, v ktorej by boli polo´ené len káble jedného typu, èi u´ z h¾adiska ich konštrukcie
alebo materiálového riešenia. Z tejto materiálovej rôznorodosti vyplývajú aj nové nároky na káblové príslušenstvo,
predovšetkým koncovky, spojky a rozde¾ovacie hlavy, ktoré musia by´ kompatibilné so spájanými káblami po technickej aj
materiálovej stránke.
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Obr. Komponenty rozde¾ovacej hlavy HCZ 5, prototyp
v rozlo´enom a zlo´enom stave

Obr. Kombinovaná rozde¾ovacia hlava
typ RHK 5


