
Wprzypadku uszkodzenia kabla
w wyniku awarii elektrycznej
lub urazu mechanicznego na

odcinku d≥ugim na tyle, øe nie moøna za-
stosowaÊ pojedynczej mufy, tradycyjne
sposoby ≥πczenia kabli elektroenergetycz-
nych o izolacji papierowej przesycanej po-
legajπ na wykonaniu dwÛch muf przeloto-
wych i wykorzystaniu wstawki kabla tego
samego typu. Znany jest takøe sposÛb ≥π-
czenia tego typu kabli polegajπcy na wyko-
naniu dwÛch muf przejúciowych i wyko-
rzystaniu wstawki trzech kabli o izolacji
XLPE. Niedogodnoúciπ opisanych metod
jest koniecznoúÊ wykonania dwÛch muf,
co wiπøe siÍ ze znacznym wyd≥uøeniem
prac montaøowych, chociaøby ze wzglÍdu
na koniecznoúÊ przygotowania odcinka ka-
bla stanowiπcego uzupe≥nienie. Nie bez
znaczenia jest takøe koszt samego odcinka
uzupe≥niajπcego.

Mufy typu 
Insert

Mufy typu Insert zawierajπ trzy odcinki
uzupe≥niajπce ekranowanej (rys. 2 ñ 2) øy-
≥y aluminiowej (rys. 2 ñ 1) o odpowiednio
dobranym przekroju czynnym, z zestoøko-
wanπ izolacjπ z polietylenu usieciowane-
go (rys. 2 ñ 3). DziÍki odcinkom uzupe≥-
niajπcym moøna wyciπÊ i uzupe≥niÊ znisz-
czony odcinek kabla a nastÍpnie wykonaÊ

jednπ mufÍ przelotowπ. Daje to moøliwoúÊ
po≥πczenia lub naprawy kabla o izolacji pa-
pierowej przesycanej i pow≥oce metalowej
uszkodzonego w wyniku awarii lub urazu
mechanicznego na d≥ugoúci nawet do
0,55 m, zmniejszajπc tym samym czas
i koszty naprawy.

Montaø

Ekran na øy≥ach roboczych odtwarzany
jest za pomocπ taúmy pÛ≥przewodzπcej

z papieru marszczonego. Izolacja fabrycz-
na kabla jest odtwarzana za pomocπ taúmy
izolacyjnej z papieru marszczonego przesy-
canego syciwem kablowym. Pow≥oki o≥o-
wiane i pancerze ≥πczonych odcinkÛw kabli
≥πczy siÍ stosujπc cylindrycznπ plecionkÍ
miedzianπ o przekroju czynnym 50 mm2,
mocowanπ przy pomocy sprÍøyn krπøko-
wych. Zabezpieczenie zewnÍtrzne i usz-
czelnienie stanowi øywica elektroizolacyj-
na, ktÛra jest ciúnieniowo wstrzykiwana
w korpus mufy.
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Mufa remontowa Insert
do kabli SN
Przemysław Obuchowski

Mufy remontowe typu Insert firmy Energy Partners mogπ byÊ stosowane w przypadku uszko-
dzeÒ kabli, gdzie wymagane jest uzupe≥nienie fragmentu (do 0,55 m) øy≥y przewodzπcej. Roz-
wiπzanie pozwala zastπpiÊ stosowanπ zazwyczaj w takich wypadkach, duøo droøszπ metodÍ
ñ montaøu dwÛch oddzielnych muf.

Rys. 1. Mufa remontowa typu Insert firmy Energy Partners - zestaw

Rys. 2. Odcinek uzupe≥niajπcy:
1 ñ øy≥a aluminiowa,

2 ñ ekran,
3 ñ izolacja z polietylenu usieciowanego



Kaødy zestaw 24-Insert umoøliwia wy-
konanie:

ï mufy remontowej (kabel olejowy
ñ wstawka ñ kabel olejowy),

ï mufy przelotowej (kabel olejowy ñ kabel
olejowy),

ï mufy przejúciowej (kabel olejowy ñ ka-
bel tworzywowy).

Przemys≥aw Obuchowski

Autor jest dyrektorem ds. rozwoju 
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Tabela 1. Tabela doboru mufy Insert

L ñ d≥ugoúÊ odcinka uzupe≥niajπcego: A ñ 370 mm, B ñ 550 mm

Rys. 3. Po≥πczenie øy≥ kabla ñ opis zgodny z numeracjπ na rysunku 4

Rys. 4. Konstrukcja mufy Insert
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