конспект
Прокладка волоконно-оптичних кабелів
ВСТУП:
Прокладка волоконно-оптичних кабелів не є делікатною операцією як
можна було подумати. Як описувалось у розділі 4, волоконно-оптичні
кабелі дуже довговічні і можуть бути використані в дуже важких
середовищах. Як правило, вважається що прокладати волоконнооптичні кабелі в кабельних лотках і кабелепроводах легше, ніж на мідній
основі, через їх відносно невеликі розміри та вагу.
Правила і процедури для прокладки волоконно-оптичних кабелів схожі
дуже з чинним для коаксіальних кабелів. Однак, є деякі важливі
відмінності, які потрібно розглянути уважно. Вони обговорюються
детально в цьому розділі.
Ця глава поділяється на дві основні частини. По-перше, він розглядає
певні процедури укладання волоконно-оптичних кабелів. Також
викладено методику для планування і проведення прокладки.
Обговорюються вимогами, пов'язаними з критим і відкритим укладання
їх, з детальним описом запобіжних заходів, які повинні бути прийняті
для вдалого проведення прокладки.
По-друге, у розділі описуються деякі методи та обладнання, що
використовується для організації та пошуку кабелів і їх з'єднань в
кінечних пунктах і з’єднувальних по маршруту кабеля.

7.1.ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КАБЕЛЮ

Для успішного укладання волоконно-оптичного кабеля повинні бути
ретельно розглянуті план і можливість незапланованих дій, які можуть
виникнути. Далі зрозуміти деякі передумови для установки волоконнооптичних кабелів.
7.1.1.Огляд місця
До планування кабельні системи буде вже знати, для яких з видів послуг
будуть призначені волоконно-оптичний кабель і де необхідно його
проложити. Для цього спочатку потрібно виконувати ретельного огляду
з місць, де кабель повинен бути проложений.з цією метою в першу
чергу необхідно виконати ретельний огляд місця,де повинен пролягати
кабель.під час обстеження місця потрібно зосередитись на визначенні
конкретних наступних чинниках.
Найбільш підходящий маршрут для кожного кабелю. Він може
відноситись до існуючого кабельних прокладок або пошкодженні для
встановленних кабельних ниш. Як правило, дешевше використовувати
існуючу інфраструктуру, але рішення залежить від наявності в існуючих
нішах умов і в них. Наявні кабелю маршрутів може бути більше, і
додатковий кабель може перевищувати вартість прокладки нового
маршруту.
Необхідність прокладки в лотках, підземних через дах, або у вигляді
повітряних кабелів
Умови в ніші для існуючих кабелів.(Він вимагає дорогого технічного
забезпечення перед прокладкою нових кабелів.) Чи є потенційний ризик,
який може пошкодити кабель через погані умови?Наприклад,чи не
постраждають від затоплення нішу?
Якщо існують будь-які місця, які потребують особливої уваги. Чи
потрібно використовувати спеціально підготовлених працівників для
виконання робіт?Якщо є місця, де кабель буде піддаватися надмірній

температурі?Якщо так, то необхідно надати захист від полум'я або
Вибухозахищені кабелі.
Чи є місця де кабель може піддаватися можливої фізичної шкоди?Якщо
так, необхідно надати відповідні кабелі такий як армованого сталевий.
Чи не проходить маршрут кабелю недалеко від інших потужних
кабелів?Якщо це так, переконайтеся, що волоконно-оптичний кабель
містить металеві складові (підсилюючі елементи або корпус).
Чи не проходить маршрут кабелів біля ділянки з високою напругою
розрядів (наприклад, удар блискавки)?Якщо це так, переконайтеся, що
волоконно-оптичний кабель містить метал.
Переконатися, що прокладки, існують в даній країні,і підлягають
правилам про вогонь та електробезпеку.
Отримати необхідну адміністративну і урядові дозволи перед будь-якою
роботою на землі загального користування.
Чи буде достатньо місця при використанні обладнання для
протягування кабелю?Якщо ні, яке обладнання потрібно буде для
монтування без перешкод.
Чи через кабель будуть їздити машини і трактори, проходити люди, чи
це покладуть важких предметів?Якщо це так, ви повинні запланувати
необхідних заходів безпеки для захисту кабелю (наприклад,
електроізоляційних трубки) або використання кабелів з відповідним
кожухом.
Визначити всі проміжні точки де буде тягтися кабель.
Для визначення відповідних сайтів для терміналу відсіках і лотків.

Визначити точне положення для кожного концентратора обладнання
даних.
Поговоріть з кимось з місцевих чиновників, щоб визначити потенційні
проблеми, які можуть виникати під час інсталяції, і які можна запобігти
за допомогою ретельного планування заздалегідь.
Всі ці деталі повинні бути ретельно зазначив під час інспекції місця, а
потім повністю офіційно документовані, після завершення інспекції. Ці
результати будуть корисними при проектуванні кабельної системи.

7.1.2.ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Повино бути спроектоване розміщення поверхів, кабелів і кабельного
потягування з використанням даних, отриманих при розгляді місця.
Якщо це не нова прокладка, передбачуваного місця
розташування.кабель має позначку на наявні кабелю схема місць:
кабельна схема повинна включати в себе всі наявні кабелю і кабельних
ніші. Наприклад, слід показувати всі кабельні лотки, кабельні канали та
кабельних ліній. Для орієнтації значно включити у схемі контури
будівель, доріг і статичні машини. Потім зверху темним олівецем гужові
маршрути нових волоконно оптичний кабель. Термінал відсіки та
вузлові точки з волокна лотки і підключення полотнищ повинні також
позначатися на схемі олівцем.
Типова схема кабельної показано на рисунку 1.7.1.У деяких країнах
згідно з місцевим законодавством, зовнішніх кабелів пожежної містять
гель повинні бути Сполучені з вогнестійкий кабелі для приміщень,
недалеко від кабелю записи .Альтернативний спосіб полягає в тому, для
очищення волокон і їх висновок захисні житла, наприклад, "нульовий"
кабелю та прямого зв'язку з їх прориву. .Для кожного кабелю

підключення пристрою має бути вказаний пристрій зєднання та
необхідні пристрої.

На рис 1.7.1 показує типове роз положення кабелю. Зверніть увагу, схема
містить розміри волокон встановлених кабелів (кількість волокон у
кабелі), розташування нових і старих шахматних коробок , вимоги до
нових кабельний канал та терміналу відсіки.
Якщо формується волоконне кільце, кабелі, як правило, які вставляються
в шахту, обидва кінці сходження в будівлю, де вони або підключення або
Сполучені з косичками * перш ніж з'єднатися з комутаційної панелею.
Часто зрощення волокон (які зазвичай безпечніше, ніж перемикання
панелі) та волокна з косичками для комутаційної панелі разом узятих.
Використання в комутаційної панелі дозволяє чи формувати або
розформовувати кільця, якщо необхідно, але залишає відкритими
можливість випадкових відключень. Потрібно порівняти Довжину
кожного проходу кабелю при довжині волоконно оптичні кабелі на
барабанах, які повинні бути застосовані. Використовуючи отриману
інформацію визначає розташування будь-які додаткові проміжних
зрощувань які необхідні.
Після створення кабельного макета повинні бути зроблені прокладання
кабелю. Цей документ використовуватиметься договірною командою
установників, так що він повинен бути точним, чисто написано докладно

всі процедури та вимоги. Вона повинна включати ретельний Опис
міркувань і потенційні проблеми, які були визначені на розгляд місця.
Програма прокладки повинна включати детальний опис та наступну
інформацію:

















Прилади для прокладання кабелю;
де устаткування повинно бути розташовано і котушки з кабелем
при установці кожного пула;
точне розташування для шахтних коробок термінальних відсіках і
з’єднувальних лотків.
Які волокна повинні бути підключені і які повинні бути
пропущені через комутаційні панелі;
Кожен окремий протягнутий кабель і розмір і тип кабелю в
протяжці;
установки кожного окремого кабельного каналу, розмір і тип.
Вкажіть, які кабельний канал слід використовувати в кожній
секції;
Які кабельні лоткі повинні використовуватися;
Маршрути де кабель проходить через поверхні даху;
всі кабельні лоткі, канали і інші ніші, які повинні бути замінені;
Розклад прокладки, Mінімізуючі дорожні пробки в виготовлення
дорожних робіт в години пік;
Установка заборони територіальних зонах паркування з місць, де
він повинен бути поміщений монтажу обладнання. Це повинно
бути зроблено за день до установки. Цю вимогу слід застосувати
до всіх шахтарних ящиків і люків;
Всі зауваження, які були зроблені під час відвідування місця;
повинно встановлюватися на конкретних обов'язків кожен член
бригади монтажники.
Після укладання, встановлюється документ всі зміни зроблені під
час інсталяції і створити остаточну схему.Це допоможе

переконатися, що кабелі були встановлені правильно і що
відкриття майбутніх помилок і будь-які оновлення системи не
призведе до суперечок.

7.2.Загальні правила і процедури установки
У наступному розділі описуються правила і процедури установки, ви
повинні дотримуватися під час розгортання волоконно оптичних
кабельних систем. Для зручності користування вони діляться на
взаємопов'язані теми.
7.2.1.Радіус згину кабеля
Правила та загальні характеристики кабелю, застосовані до мінімуму,
згинаючи радіус кабелю при обговоренні розділ 4 застосовувати тут.








Найголовніше при установці кабеля слід переконатися, що під
час встановлення кабелю весь час перевищує рекомендований
радіус, згинаючи радіус під час установки.
Це абсолютно необхідно, щоб уникнути круті повороти за
маршрутом. Різкість на краях у кабельних лотків або двотрубний
може викликати макрос або мікрозгини волокна, які значно
впливають на сигнал.
Ви повинні переконатися, що кабель канал або парашута не
містять гострими краями. Дизайн слід використовувати з
вигнутими компоненти, а не з компонентів з прямими кутами або
т подібної компонентів.
Кабелі повинні бути розміщені на плоскій поверхні, а пізніше
вони не повинні "йти до важких предметів.

Фігура.7.2.Потрібно уникати т-подібної скрутки або
підключення до кутом 90 ° в кабельних каналах.

Уникнути петлі і скручування кабелю. Кращий спосіб
зробити це витягнути кабель безпосередньо від котушки
і один з членів бригади поставитю кабелю монітору
прочуханки і уникаючи петель.
Виробники кабелю зазнають в технічних даних
допустиме мінімальне значення радіусу під час
укладання й мінімальний радіусу для довгострокового
використання встановлених кабелів. Довгостроковий
радіус набагато більше, ніж радіус під час установки.
Врешті, проложення кабелю і усунення напруги,можна

бути впевненим, що радіус кабелю по довжині не менше
радіус довгострокову експлуатацію.
Для кожної окремої ділянки проложеного кабелю, або
через кабельний канал, кабельний лоток і не інакше,
повинно бути не більше трьох 90° змін напрямку. Якщо
зміни в напрямку під кутом 90° більше трьох, вам
потрібно кабель розтягування за допомогою проміжних
пунктів, тільки після третього Змінити напрямок під
кутом 90°, за допомогою зворотного зв'язку.

7.2.2.

НАТЯГУВАННЯ КАБЕЛЮ

Тут використовують такі ж правила і Загальні технічні умови
для максимально допустимої кабелю напруженості, як
описано у розділ 4
•

•

•

•
•

•

•

Хоча сучасні оптичні кабелі зазвичай більш довговічні, ніж
мідній основі кабелів, пошкодження внаслідок надмірної
напруги при монтажі кабелю матиме катастрофічні наслідки
(тобто пошкодження волокон замість розтягування міді)
Іноді використовують загальне правило, згідно з яким
максимально напруга з кабелю при монтажу приблизно 1 км
лісу самого троса.
При
установці
на
розтяжку
кабелю,
необхідно
дотримуватися обережності уникнути раптове, короткий і
раптових ривків. Ці зусилля раптове складає міцність на
кабелю. Кабель потрібно тягнути легкота плавно.
При установці кабеля необхідно уникати раптових ривків
для забезпечення його ротації,
Дуже важливо, щоб звести до мінімуму напругу кабелі після
монтажу. Остаточний залишковий провисання умова
допоможе переконатися, що волоконно-оптичний кабель
буде довго служити.
При витягуванні кабелю рекомендується ■ з боку де кабель
довше. Це зменшує напругу кабелю, так як більшість ваги
тягнеться безпосередньо. Вигин має властивість посилення
напруженості, тому краще підсилити невелике натягування
в джерелі , ніж напруга в кінці на протягу.

Фігура.7..5.-Потрібно тягнути кабель з довгої стороні від сгибу.

Якщо на маршруті кабелі багато згинів,для зменшення натягування
кабеля рекомендується використовувати як можна більше проміжних
з’єднувальних пунктів .В таких пунктах кабель
видовжується ,вкладується на землю в формі великої цифри *8*після
чого протягується в інший пункт.Вкладування кабеля в формі цифри *8*
дозволяє натуральним

образом уникнути появлення вузлів та
скруток кабеля.В з’єднувальних пунктах можуть
використовуватись системи блоків. Рекомендується після
завершення залишити в з’єднувальному пункті вигин,щоб
знизити загальний натяг кабелю.

 Багато виробників кабелю вказує максимально
допустимі значень натягування для кабелю під час
установки і довгострокову експлуатацію встановлених
кабелів.Це стосується, кабелів, установлених на стояки.
Навіть кабель упряжі по довжині допоможе полегшити
проблему.
 Ще один важливий вид натягу троса, які можуть
викликати серйозні пошкодження волокна і які часто
забувають, мають нерівні сили угруповання.
Скручування кабелю може бути викликано
неправильними методами установки або безперебійне

кабелю через вузькі кабельними каналами. При
використанні простої мотузки з особливих зусиль, він
може вигинається і не закінчувати проблему.Цього
можна уникнути за допомогою кабелю з тінню. Щоб
запобігти цьому, ви повинні опанувати будь-які кабелі
на землі у вигляді цифр "8", протяжка проміжних
пунктів і завжди повинна бути надана член бригади,
спостерігаючи кабель го вручну годувати його
кабельний канал або парашута.

7.2.3.Кабельні котушки
 Кожний кабель такий, який повинен бути встановлений
має бути окремий номер, вказаним на схемі кабелю під
час установки. Для цієї мети можна використовувати
порядковий номер кабелю, визначений на кінці
котушки.Перед початком розпірки, ви повинні
перевірити затухання значень для кожного волокна
.на котушку.
 Кабель виробники зазвичай залишають з внутрішнім
наконечником. Виступаючі назовні, так що вона може
бути використана для перевірки .Після укладання кожної
котушки потрібно повторно перевірити кожне волокно,
щоб переконатися, що під час інсталяції не було значних
пошкоджень. Результати другого випробування для
запису разом з результатів першого тесту.

 Внутрішній кінець кабелю повинні бути надійно клеєний
стрічку на боковині котушки, так що це зовсім не
чіпляють vвитягуючого відмотування кабель.

Фігура.77.Вільний внутрішній кінець кабеля повенен бути
приклеєний до котушки
Щоб мінімізувати пошкодження та непотрібне маніполювання
кабелем під час монтажа,рекомендується розматувати кабель
прямо з котушки.Дця цього можна встановити котушку на
стержень та розматувати вдоль кабельного лотка або траншеї
або встановити котушку на розматуючу станину на початку
прольту кабеля та розматувати звідти.Такий метод подачі
допомагає попередити непотрібне скручування та натяжки
скрутки кабелю.

7.2.4. Прокладка ка6еля в лотках

• Укладення кабелю в лоток безпосередньо з котушки викличе найменші натягу
і пошкодження волокон. Часто це дуже важко здійснити через обмеженість
простору навколо кабельних лотків і кронштейнів. Див. Мал. 7.8, а.
• Якщо кабель неможливо укласти безпосередньо, його слід протягнути.
Потрібно переконатися, що кабель не простягається через тверді гострі кути.
Ще одна людина повинна забезпечувати ослаблення кабелю на вигинах, або
потрібно встановити систему тимчасових блоків. Див. Мал. 7.8,6.
• Переконатися, що кабель не перетинає кронштейни літаків.
• Переконатися, що кабель укладений в лоток рівно і не поверх нерівностей від
інших кабелів.
• Рекомендується укладати кабелі в лоток вільно і не прив'язувати до інших
кабелях або самому лотку.
• Можна просто прив'язати тягне мотузку до укріплюючому компоненту
кабелю вузлом. Цього достатньо для простих протяжок з невеликим опором.
Але зазвичай це небажано, так як вузол може захлеснути на маршруті і
порватися. Для зниження подібного ризику для кабелю і запобігання
попаданню в кабель бруду або води з'єднання потрібно замотати липкою
стрічкою.

Для приєднання тягне мотузки до волоконно-оптичному кабелю
рекомендується, наступний метод:
• зняти шар кабелю, залишивши лише 15 см зміцнюючого компонента;
• покрити зміцнює компонент епоксидним клеєм;
• помістити тягне мотузку в 30 см позаду очищеного кінця кабелю, щільно
примотати її до кабелю ізоляційною стрічкою, рухаючись від кінця мотузки до
кінця кабелю;

• продовжувати обмотку кабелю, поки не буде полікувати гладкий перехід між
зміцнює компонентом і кабелем.

Якщо в волоконно-оптичному кабелі представленні коннектори, для
приєднання тягне мотузки рекомендується наступне:
• не використовувати епоксидний клей;
• прокласти 1 м тягне мотузки Уздовж кабелю і щільно примотати ізолентою,
залишивши приблизно 2 см до конекторів;
• переконатися, що на коннектори надіті кришки;
• обережно обмотати коннектори і тягне мотузку. Переконатися, що обмотка
гладка, але не туга;
• навколо кінців конекторів розмістити невеликі шматки дерева, бамбука або
кошик прутів довжиною приблизно 10 см і примотати їх до кабелю гладко, але
не тісно. Це робиться для того, щоб при проштовхуванні кабелю кінці
конекторів НЕ загиналися назад і волокна не обломлювалися.

7.2.5. Прокладка в ка6ельних каналах
• Перед протягуванням в каналі переконатися, що кабель покритий мастильним
матеріалом.
• По можливості кабель слід протягувати вручну.
• Якщо кабель повинен простягатися лебідкою, важливо під'єднати динамометр,
щоб не допустити перевищення максимально допустимого натягу кабелю.

• До початку протягування кінці кабелю необхідно герметично закупорити і
зробити водонепроникними. Волога навколо кабелю викликає непереборні
пошкодження.
• Чим більше площа поверхні кабелю в порівнянні з площею поверхні
кабельного каналу, тим більше буде тертя йрі протягуванні кабелю через канал.
Для визначення числа і розміру кабелів, які можна протягнути через канал
данного

розміру, використовується наступне емпіричне правило: потрібно розділити
площа поперечного перерізу кабелю на площу поперечного перерізу каналу і
порівняти отримане відсоткове співвідношення з максимально допустимими
значеннями. Наближені цифри для значення Х%, показаних на рис. 7.12, такі:
- Менше 55% для одного кабелю;
- Менше 30% длд двох кабелів;
- Менше 40% для трьох або більше кабелів.

• Можна просто прив'язати тягне мотузку до укріплюючому елементу вузлом.
Цього достатньо для дуже простих протяжок з дуже невеликим опором. Але
для протяжок в каналах це зазвичай вважається неприйнятним, оскільки вузол
може шляхом зачепитися і обірватися."Для приєднання до волоконнооптичному кабелю тягне кінця з« тягне вушком »рекомендується наступний
метод:
• зняти шар кабелю, оголивши 15 см зміцнюючого компонента;
• покрити зміцнює компонент епоксидним клеєм;

*заповнити трубчасту частину тягне вушка епоксидним клеєм і насадити його
на зміцнює компонент. До початку роботи дати епоксидному клею затвердіти;
• обмотати кінець кабелю ізоляційною стрічкою для полегшення переходу між
зміцнює компонентом і кабелем. Це також оберігає кінці волокон і запобігає
потраплянню бруду або води.

• Для довгих прольотів кабелю потрібно використовувати проміжні пункти
протягання, де кабель витягується і укладається на землю у вигляді цифри «8»,
а потім подається в наступну ділянку каналу.
• У проміжних пунктах протягання кабель повторно покривається мастильним
матеріалом до, введення його в наступну ділянку каналу.

• Для прольотів кабелю більше 500 м бажано, щоб були встановлені проміжні
розподільні коробки з запасом кабелю в кілька метрів в кожній. Розподільні
коробки повинні бути стратегічно розміщені з урахуванням можливого
майбутнього розширення кабельної системи на інші майданчики.
• Іншим популярним способом приєднання тягне мотузки до волоконнооптичному кабелю є «Китайська кошик» (Chinese Basket), або «захоплення
Келлемса» (Kellems Grip). Найбільш ефективно цей метод працює з кабелями
більшого діаметра (зазвичай з діаметром понад 0,75 см). Він складається з тягне
вушка з приєднаним до нього довгим циліндричним плетінням (до 1 м).
Плетіння прикріплюється до кінця кабелю
Клеєм або обмотується стрічкою. Якщо кінець кабелю був приклеєний, після
прокладки він відрізається і викидається.

Якщо на кабелі встановлені коннектори, для приєднання тягне кінця
рекомендується наступне:
• не використовувати епоксидний клей;
• покласти 3 м тягне мотузки вздовж кабелю і за допомогою ізоляційної стрічки
щільно примотати мотузку до кабелю, не доходячи приблизно 10 см до
конекторів;
• переконатися, що на кінцях конекторів є захисні ковпачки;
• помістити коннектори в металеву трубку з герметичним кінцем і щільно
примотати до тягне мотузці ізоляційною стрічкою. Головним призначенням
трубки є запобігання загибания конекторів назад і облому волокон при
протягуванні кабелю.

7.2.6. резерв кабелю
• Вважається обов'язковим залишати достатній резерв кабелю на початку і кінці
кожного прольоту кабелю. Резерв кабелю повинен бути залишений у всіх
завершальних відсіках, розподільних коробках, шахтних коробках, центрах
з'єднань, сполучних лотках, кабельних сховищах і у кінцевого обладнання. Цей
резерв корисний при ремонті кабелю, підключення до кабелю по його довжині і
переміщеннях обладнання.
• Резерв кабелю важливий, коли кабелю потрібно ремонт. Якщо кабель
випадково обірваний або викопаний, надлишок кабелю можна змістити в
сторону пошкодження, що вимагає ремонту лише одного з'єднання, а не двох,
які потрібні були б при додаванні додаткового шматка кабелю. Це знижує
витрати і втрати в точці з'єднання. Зазвичай для такої аварійної ситуації досить
від 3 до 6 м кабелю з обох сторін прольоту кабелю.
• Додатковий резерв кабелю в запланованих точках майбутнього розширення
кабельної системи допоможе значно знизити витрати і зусилля, коли будуть
потрібні нові відгалуження кабелю. Для цієї мети в таких місцях повинно бути
залишено мінімум по 10 мх резервного кабелю.
• Додаткові резерви кабелю дозволять порівняно легко переміщати
обладнання,кінцеві пристрої, концентратори і самі кабелі без необхідності
створення нових сполук.
З'єднання кабелів досить складний процес, що вимагає для правильного
виконання наявності значного робочого простору. З'єднання неможливо
виконувати в обмеженому просторі або високо в, повітрі. Повинно бути
залишено достатньо вільного кабелю, щоб дозволити його помістити-для
з'єднання на стіл. Необхідна відстань може бути до 5 м; воно повинно бути
Запланувавши і записано в плані прокладки кабелю до початку установки. В
цьому випадку необхідно лрімерно 10 м резерву кабелю.

• Необхідно розглянути, де зберігати резерв кабелю по завершенні прокладки У
місці зберігання повинно бути достатньо місця, щоб він не піддавався
макроізгібам, а саме місце не повинно піддаватися стороннім впливам і має
бути захищене від можливих пошкоджень. Для зовнішніх кабелів часто удобнс
використовувати круглі (по крайней мере, 1 м в діаметрі) ями (jointing pits).
• Запасні волокна повинні бути згорнуті в бухту в сполучних лотках і
тщательнс прибрані з дороги.
Необхідно не забути включити всі необхідні резерви в розрахунок довжини
кабелю.
7.2.7. Мастильні матеріали
• Коли очікується надмірне тертя, для протягування кабелів при установці
використовуються стандартні мастильні матеріали. Коефіцієнт тертя сухого
кожуха кабелю Blyethylene в полівінілхлоридної (PVC) лотку становить
приблизно 0,45. Неодмінно слід з'ясувати, наскільки гладкі і чисті лотки, чи
немає надлишку клею на з'єднаннях і т. Д. При використанні патентованих
мастил, таких, як «Polywater», значення коефіцієнта тертя становить всього 0,1
за умови, що змазана вся поверхня кабелю. При практичному застосуванні
звичайні результати від 0,15 до 0,25 через неповноту мастила. Оскільки ці
продукти дороги, вони, як правило, використовуються лише при істотній
необхідності.
• Для довгих протяжок зовнішніх кабелей4 кращої мастилом є вода. Це було
показано для зниження коефіцієнта тертя до приблизно 0,3. Її великою
перевагою є низька вартість, тому можна гарантувати адекватне зволоження
каналів. У процесі протягування безперервно наповнюйте лотки водою і
«сплавляють» кабель.

• Для кабелів, які повинні простягатися крізь кабельні канали, рекомендується
завжди використовувати мастильні матеріали.
7.2.8. Умови навколишнього середовища
• Потрібно уникати прокладки кабелів, коли температура нижче 0 ° С або вище
70 ° С. За межами цього діапазону може призвести до пошкодження обшивки
кабелю, а в деяких випадках і внутрішніх компонентів і відповідно самих
волокон.
• Потрібно уникати прокладки кабелів, коли вологість вище 95% при
температурі вище 60 ° С.
• Постачальники кабелів вказують максимальну температуру і вологість, при
яких кабель повинен зберігатися до прокладки.

