
TelekomunikaTelekomunika ččnnéé kkáábleble
s dynamickým systs dynamickým syst éémom ochrany proti mom ochrany proti 

šíšíreniu vlhkostireniu vlhkosti



Vplyv vlhkosti na telekomunikaVplyv vlhkosti na telekomunika ččnnéé kkááble ble 

PrPríítomnostomnosťť vlhkosti vvlhkosti v dudušši celoplastových telekomunikai celoplastových telekomunikaččných ných 
kkááblov je vblov je váážžny technický problny technický probléém. Telekomunikam. Telekomunikaččnnéé kkááble ble 
ulouložženenéé vv zemi sa nachzemi sa nacháádzajdzajúú vo vlhkom avo vlhkom ažž mokrom prostredmokrom prostredíí, , 
ktorktoréé umoumožňžňuje vniknutie vlhkosti vuje vniknutie vlhkosti v nesprnespráávne vyhotovených vne vyhotovených 
kkááblových spojkblových spojkáách alebo vch alebo v miestach mechanickmiestach mechanickéého ho 
popošškodenia vonkajkodenia vonkajššieho ochrannieho ochrannéého plho plášášťťa. Va. V dôsledku týchto dôsledku týchto 
nedostatkov dochnedostatkov docháádza k pretedza k preteččeniu vody preniu vody príípadne preniknutiu padne preniknutiu 
vlhkosti do:vlhkosti do:

�� medzier medzi prvkami jadra kmedzier medzi prvkami jadra kááblabla

�� priestoru medzi jadrom kpriestoru medzi jadrom káábla a obvodovým plbla a obvodovým plášášťťom om 



�� zhorzhorššenie prenosových vlastnostenie prenosových vlastnostíí kkáábla bla 

Vplyv vlhkosti na telekomunikaVplyv vlhkosti na telekomunika ččnnéé kkááble ble 

VlhkosVlhkosťť spôsobuje:spôsobuje:

�� po vniknutpo vniknutíí do kdo kááblovej spojkyblovej spojky jej znijej zniččenieenie

�� korkoróóziu tienenia kziu tienenia kááblabla



Statický vodoblokujStatický vodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

Statický systStatický systéém ochrany km ochrany kááblov pred prenikanblov pred prenikaníím vlhkosti je m vlhkosti je 
zalozaložžený na vyplnenený na vyplneníí jadra kjadra káábla vazelbla vazelíínovou výplnovou výplňňou.ou.



Statický vodoblokujStatický vodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

NepriaznivNepriaznivéé vplyvy pouvplyvy použžitia vazelitia vazelíínnovej výplne:ovej výplne:

�� zvzvääččššenie dielektrickenie dielektrickejej konkonšštanttantyy prenosových prvkovprenosových prvkov

�� zvzvääččššenie hrenie hrúúbky izolbky izoláácie prvkovcie prvkov

�� nnáárastrast celkovcelkovééhoho priemerpriemeruu kkáábla bla 

�� nnáárastrast celkovcelkovejej hmotnoshmotnosti ti kkááblabla

�� vyluvyluččovanie ovanie vazelvazelíínovnovejej výplvýplne z kne z káábla (znehodnotenie bla (znehodnotenie 
prippripáájaných technoljaných technolóógii)gii)

�� nepohodlnnepohodlnáá montmontáážž (nutnos(nutnosťť odstraodstraňňovaovaťť zvyzvyššky výplne)ky výplne)



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

PrincPrincííp systp systéému spomu spoččííva vva vo o 
vyplnenvyplneníí duduššee kkáábla bla materimateriáálom, lom, 
obsahujobsahujúúcim cim superabsorbsuperabsorbééry ry 



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

ČČo je superabsorbo je superabsorbéér?r?

�� MateriMateriáál, ktorý pri l, ktorý pri 
kontakte s vodou alebo kontakte s vodou alebo 
vlhkosvlhkosťťou,ou, ttúúto pohlcujeto pohlcuje

Pred pokusomPred pokusom



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

Po 10 sekundPo 10 sekundááchch

ČČo je superabsorbo je superabsorbéér?r?

�� MateriMateriáál, ktorý pri l, ktorý pri 
kontakte s vodou alebo kontakte s vodou alebo 
vlhkosvlhkosťťou,ou, ttúúto pohlcujeto pohlcuje



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

Po 20 sekundPo 20 sekundááchch

ČČo je superabsorbo je superabsorbéér?r?

�� MateriMateriáál, ktorý pri l, ktorý pri 
kontakte s vodou alebo kontakte s vodou alebo 
vlhkosvlhkosťťou,ou, ttúúto pohlcujeto pohlcuje



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

Po 30 sekundPo 30 sekundááchch

ČČo je superabsorbo je superabsorbéér?r?

�� MateriMateriáál, ktorý pri l, ktorý pri 
kontakte s vodou alebo kontakte s vodou alebo 
vlhkosvlhkosťťou,ou, ttúúto pohlcujeto pohlcuje



Dynamický Dynamický vodoblokujvodoblokuj úúci systci syst éém ochranym ochrany

Po pokusePo pokuse

ČČo je superabsorbo je superabsorbéér?r?

�� MateriMateriáál, ktorý pri l, ktorý pri 
kontakte s vodou alebo kontakte s vodou alebo 
vlhkosvlhkosťťou,ou, ttúúto pohlcujeto pohlcuje



� vodič z medeného drôtu ECu ∅ 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; izolácia 
z penového polyetylénu pokrytého vrstvou plného polyetylénu 
(foam-skin), žily sú spletané do krížových štvoriek, ktoré sú
skupinovo spletané do duše kábla. Jednotlivé prvky a skupiny sú
vyplnené vodu blokujúcimi superabsorbérmi (pásky, nite).

� jadro kábla je celkovo fixované polypropylénovou páskou
� okolo jadra kábla je obvodová izolácia z vodu blokujúcich pások 

a pások z vláknitého alebo plastového materiálu, ak je to 
z technologického hľadiska nevyhnutné

� nad obvodovou izoláciou je tieniaci obal z hliníkovej fólie min. 
hrúbky 150 µµµµm, ktorá je obojstranne potiahnutá vrstvou 
polyméru.

� polyetylénový plášť kábla je čiernej farby a
spolu s tieniacim obalom tvorí vrstvený neoddeliteľný plášť, čím 
je zabezpečená zvýšená ochrana proti priečnemu prenikaniu 
vlhkosti.

KonKon šštrukcia ktrukcia k áábla s dynamickým bla s dynamickým systsyst éémmomom
ochranyochrany TCEPKSwFLETCEPKSwFLE



ElektrickElektrick éé vlastnosti kvlastnosti k áábla s dynamickým bla s dynamickým 
systsyst éémommom



Porovnanie Porovnanie prenosovýchprenosových parametrov parametrov kkááblov blov oboch oboch 
systsyst éémov ochranymov ochrany

Porovnanie tlmenia presluchu do susedného páru v te j istej štvorke u oboch systémov
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Porovnanie rozmerových parametrov Porovnanie rozmerových parametrov kkááblov blov oboch oboch 
systsyst éémov ochranymov ochrany

Porovnanie vonkajšieho priemeru pláš ťa kábla u oboch systémov
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Porovnanie Porovnanie hmotnostnýchhmotnostných parametrov parametrov kkááblov blov 
oboch systoboch syst éémov ochranymov ochrany

Porovnanie hmotností káblov u oboch systémov
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Výhody dynamickVýhody dynamick éého systho syst éému ochranymu ochrany

� vysoká spoľahlivosť ochrany proti vniknutiu vlhkosti do 
káblovej duše 

� zlepšené prenosové parametre vhodné pre využitie DSL 
technológií

� nižšia hmotnosť aj rozmery káblov (ľahšia manipulácia)
� nemenná technológia spájania a ukončovania káblov
� rýchlejšia montáž káblov, bez potreby odstraňovania 

zvyškov plniacej hmoty
� systém umožňuje použitie kontrolných žíl, čím sa 

zjednodušuje lokalizácia poruchy pri zatečení kábla



Výhody dynamickVýhody dynamick éého systho syst éému ochranymu ochrany

� možnosť spájania káblov aj s telekomunikačnými káblami 
so vzduch-papierovou izoláciou, kde nevzniká riziko 
vytečenia vazelíny do izolácie papier-vzduch, čím sa táto 
neznehodnotí

� porovnateľná cena s káblami so statickým systémom 
ochrany

� mikrobiologická odolnosť materiálov pri zatečení vody do 
káblovej duše

� minimálne zdravotné riziká pri manipulácii s káblami
� ekológia technológie v porovnaní s vazelínami na báze 

ropných substancií



Za spoločnosť Elkond HHK a.s.

Ing. Jozef Pallo- hlavný technológ
Nenad Markovič - technológ


