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PARAFIL® въже 
 Накрайници и инструкции за монтаж 

 
Техническа бележка TN3, издание 2 

 
1. Произход 
PARAFIL® въжетата черпят своите уникални свойства по същество от паралелната структура от  влакна (виж 
Технически бележки 1 и 2). За да се използват тези свойства за получаване на максимално предимство, са разработени 
крайни устройства на принципа на конусен клин. 

 
2. Материали 
Стандартно проектираните накрайници са изработени от анодирана алуминиева сплав (BS 1474/6082T6, анодирана до 
BS1615, AA25) или мека стомана (BS970/230M07 или 220M07 центробежно галванизирана до BS729). Крайните 
устройства могат също да бъдат направени от други материали по заявка, напр. неръждаема стомана (BS970/316S11), 
за да отговорят на специални изисквания. Изборът на материал за накрайник зависи от средата, в която то ще се 
използва. 

 
3. Типични размери 
Размерите на стандартно проектираните накрайници от алуминиева сплав и стомана са дадени в следващите таблици. 
Посочените стойности са приблизителни. 

 
(i) Тип A въжета (ядро полиестерни влакна) са проектирани като 1-част до 30 тона Номинално натоварване 

на скъсване (NBL) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Въже 
размер Накрайници -  размери Приблизително общо тегло, 

вкл. уплътнения и др. 
 
NBL тонове 

 
L mm 

D (Dia) 
mm 

P (Dia) 
mm 

 
W mm 

 
A mm 

 
B mm 

Алуминиева 
сплав Kg 

 
Стомана Kg 

0.5    79 19 6.4 7 8 13 0.04 0.11 

1    98 22     8 8 10 16      0.1 0.17 

2 123 30 9.6 10 12 19 0.15 0.34 
 

3.5 
 
156 

 
38 

 
12.7 

 
17 

 
16 

 
25 

 
0.33 

 
0.63 

5 188 44     16 20 20 32 0.48 1.13 

7.5 224 54 19.1 23 24 38 0.79 1.45 
 

10 
 
254 

 
60 

 
22.3 

 
26 

 
29 

 
44 

 
1.16 

 
1.87 

15 305 76 25.4 33 32 51       2.1 2.75 

        20 340 86 28.6 36 36 56 2.95 5.22 
 

30 
 
416 

 
102 

 
38.1 

 
42 

 
48 

 
76 

 
       5.4 

 
12.8 
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3. Типични размери (продължение) 
(ii) Тип F & G въжета (ядро от Арамид влакна) са проектирани като 2-части освен отбелязаните размери *. 

 

Размери на око/пластина конектор по заявка  
 

(когато са присъединени заедно) 
 
 

 
Въже 
размер 

 
Накрайник размери 

 
 

Приблизително сборно 
тегло, вкл. уплътнения и 

др. 
 

NBL тонове 
 

L mm 
D (Dia) 

mm 
P (Dia) 

mm 
 

W mm 
 

A mm 
 

B mm 
Алуминиева 
сплав Kg 

 Стомана Kg 

0.75     74 14.2 5 4.5 6.5 13        0.03 N/A 

1.5*     92 25 8 8.5 10 16 0.09 0.23 

3* 132 38 12.8 17 16 25 0.25 0.57 

4.5       151  41   15   18.5 18 29         0.33 N/A 

6 168 44 16 20 20 32 0.45 1.1 

10.5 225 60 22.4 26 29 44.5 1.0 2.4 

15 257 76  25.5 33 32 51 1.6 4 

22.5      305 83      28.7        36 36 56          2.4 6.1 

30 371 102 38 42 48 76   4.9   12.25 

 
* = 1 брой проектиран само 
 N/A = не е наличен 

 
Размерите на накрайниците на PARAFIL® въжетата за по-високо номинално натоварване на скъсване ще се 
предоставят по заявка. Фирмата си запазва правото да променя посочените по-горе спецификации и размери, когато е 
необходимо. 

 
4. Хидроизолационни техники 
Въпреки че наличието на вода вътре във въжета PARAFIL® не оказва влияние върху якостните характеристики, водата ще 
се отрази на електрическите свойства (виж Техническа бележка 4); по тази причина всички промишлени накрайници са 
снабдени с отвор и уплътнение отзад.  

 
Там където PARAFIL® въжетата се  използват в области с висок електрически стрес, някои крайни потребители са 
предприели допълнителни предпазни мерки, напр. чрез запълване на пространството между края на въжето и задния край 
на уплътнението с гъвкаво силиконово съединение  (напр. Loctite Superflex, RlV Silicone Compound, или Wacker Elastosil 
E43), и също препокриване на силиконовото уплътнение за отвори със  самоамалгираща лента (напр. Elkosil-Bank E12 
или Rotunda PIF лента 2501). 

 
5. Инструкции за монтаж 
Сглобяването на накрайниците към PARAFIL®   въжетата е сравнително бърза и лесна операция. Бележките на 
следващите две страници обясняват основните стъпки за успешното свързване.  
. 
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Инструкции за монтаж на накрайници към PARAFIL® въже 
 

 
 
1. Плъзнете предния силиконов каучуков уплътнител на достатъчно разстояние по PARAFIL® въжето, за да се 

избегне контакт с накрайника на въжето. Креда или талк по въжето ще подпомогне тази операция. Всеки 
излишък от креда или талк трябва да бъде отстранен от въжето, преди да продължите. МАСЛА ИЛИ ГРЕСИ 
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ. Сгънете обратно уплътнението на 1/3 от дължината му, както е показано. 

 
2. Накрайниците трябва да са чисти, сухи и без масло. Отстранете всякакво останало масло, грес и др. от 

металните повърхности като използвате подходящ разтворител. Когато изсъхнат, плъзнете тялото на 
накрайника върху въжето. 

 
3. Направете периферен разрез по обвивката на въжето в точка 1, до 2мм по-дълъг от клина от края на въжето, 

така че след прекъсването влакната са издадени малко над гърба на клина (1-2 mm). Трябва да се внимава да 
се избегне прерязване на влакната в ядрото. Това се постига най-добре чрез рязане почти през обвивката и 
огъване на въжето в мястото на среза, за да се прекъсне останалата част от обвивката.   

4. Издърпайте крайната част на обвивката. 
 
5. a) Дръжте накрайника вертикално (напр. в менгеме) и оставете влакната да паднат обратно върху края на 

въжето и накрайника. Издърпайте въжето, докато отрязаният край на обвивката е на едно ниво с края на 
накрайника и подредете влакната, така че те са прави (т.е. да не са кръстосани едно върху друго) и равномерно 
разпределени радиално около накрайника. 

 
Поставете върха на клина в центъра на края на въжето. Като придържате с лек натиск на пръста върху 
клина, бавно го избутайте надолу по въжето, като изтегляте клина и влакната през тялото на накрайника. 
Това трябва да доведе до равномерен пръстен от влакна, обхванати между тялото на накрайника и 
клина. Нагласете ако е необходимо. 

 
b) Важно е, снопът влакна и клинът да се изтеглят заедно в тялото на накрайника. За да се постигнете това 

дръпнете надолу силно въжето. Следвайте това с леко почукване на задния край на клина с подходящ по 
сила удар, като същевременно продължавате придърпването на въжето. НЕ чукайте енергично върху клина  в 
снопа или обвивка на влакната. Обикновено се усеща промяна в звука при чукане, след здраво закрепване.  

 
c) За накрайници от 1 част може да се окаже полезно да се вмъкне цилиндър от твърда хартия между ушите на 

накрайника, за да подпомага монтажа. Отстранете хартиения цилиндър след завършване на процеса. 

Тяло на накрайника 
Силиконово каучуково уплътнение 

Клин 

Клин 

Ядро влакна 

Тяло на 
накрайника Поглед 

отгоре 

Равномерна 
гъстота на 
влакната 



 

d) Проверете дали външната обвивка не е в защипана между клина и вътрешната стена на накрайника, като се 
уверите, че въжето може да се завърта до ± 30°. 

 
6. Плъзнете силиконовото каучуково уплътнение обратно по въжето към носа на накрайника, като, ако е 

необходимо използвате отново креда или талк и над края на нипела на тялото на накрайника. 
 

 
 

7. Завършване на монтажа чрез поставянето обратно на уплътненията. 
 

a) За накрайник от две части просто завийте двете части една за друга и затегнете заключващия винт.  Ако се 
изисква допълнителна хидроизолация запълнете празнината между края на клина и задния край на тялото 
на накрайника със силиконово каучуково съединение. Важно е хидроизолационното съединение, което се 
използва да не е толкова течно, че да проникне във влакната. 

 
b) За накрайник от една част, натиснете от задната страна уплътнението перпендикулярно, като използвате 

тръба или прът,  докато не се достигне прорезът на гърба на уплътнението. Хидроизолация със силиконово 
каучуково съединение, ако е необходимо. 

 
c) Допълнителна хидроизолация може да се постигне при отвора на накрайника чрез препокриване с подходяща 

амалгираща лента, като се гарантира, че това се простира отвъд края на силиконовата тръба. 
 

8. Може да се постави опаковачен материал между клина и капачката, ако е необходимо (виж 
допълнителни указания по-долу).  

 Допълнителни указания 

Следвайки инструкциите по-горе трябва да се обезопаси клина при транспортиране. 
За PARAFIL® въжетата, които непрекъснато са  опънати, монтажната процедура, описана по-горе, се е доказано 
успешна.   
Въпреки това, където PARAFIL® въжетата се използват в ситуации, където са инсталирани без опън и които по-
късно могат да бъдат обект на вибрации или много ниски и променливи натоварвания, преди да се прилага 
високо натоварване я (напр. както би могло да се случи на някои видове места за акостиране), тогава е 
препоръчително въжетата да бъдат предварително напрегнати до 10 или 20% от натоварването на скъсване 
преди употреба, или, ако практически е възможно до около 60% от номиналното натоварване на скъсване. 
 
Когато опън е приложен върху PARAFIL®  въже, захванато в накрайник,  клинът ще бъде забит допълнително в 
накрайника, така че то да не може да бъде отстранено без значително усилие. 
 
Ако при определени обстоятелства опъване не е възможно, тогава някои крайни потребители успешно са включили 
опаковане между гърба на клина и капачката (само за накрайник от две части), за да се осигури неподвижността на 
клина (виж диаграма 8). 

 
PARAFIL is a registered Trademark of Linear Composites Limited 
All information is given in good faith but without warranty 

LINEAR COMPOSITES LTD 
VALE MILLS 
OAKWORTH 
KEIGHLEY 
WEST YORKSHIRE 
BD22 0EB, UK 
Tel: +44 (0)1535 643363 
Fax: +44 (0)1535 643605 
Email: sales@linearcomposites.com 

Парче тръба или 
прът 

Задно 
уплътнение /диск 
или тапа 

Локализиране на 
прореза на гърба 
на уплътнението 

Силиконово 
каучуково 
съединение 

капачка 

Силиконово 
каучуково 
съединение 

Тяло на крайно 
устройство 

Заключващ винт 

Уплътнител 

Самоамалгамираща 
лента 
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