
   

 

 

 

Telekomunikacyjne kable górnicze 
z wiązkami parowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej 
oraz powłoce i osłonie z tworzywa nierozprzestrzeniającego płomienia,  
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, 
z zaporą przeciwwilgociową, opancerzone taśmami stalowymi  

 

Norma: ZN-MADEX-21; PN-92/T-90335  oraz   PN-92/T-90336 
 

Rodzaje kabli  

 NTKGXFtN - telekomunikacyjny (T) kabel (K) górniczy (G), pęczkowy, o izolacji z polietylenu,                
o powłoce (N) i osłonie (N) z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia           
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, opancerzony taśmami 
stalowymi ocynkowanymi (Ft). 

 NTKGXFtlN - telekomunikacyjny (T) kabel (K) górniczy (G), pęczkowy, o izolacji z polietylenu,            
o powłoce (N) i osłonie (N) z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia          
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, opancerzony taśmami 
stalowymi lakierowanymi (Ftl). 

 

Zastosowanie  

Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w obiektach górniczych na 
powierzchni i w podziemiach kopalń. Nie rozprzestrzeniają  płomienia, emisja dymu podczas palenia 
jest bardzo niska a emitowane gazy nie są korozyjne. 

Kable te spełniają wymagania dyrektywy ROHS:  DIRECTIVE 2002/95/EC. Zgodność wymagań 
potwierdzona jest deklaracją producenta. 

Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych. 

Budowa 

a) żyła: miękkie druty miedziane o średnicy 0,8mm 
b) izolacja: polietylen pełny  

c) wiązki: parowe 

d) pęczki elementarne: 5-parowe 
e) ośrodek: skręcony z pęczków elementarnych, ilość par – 5 do 50, pęczki elementarne w ośrodku 
kabla są wyróżniane przez barwny obwój 
f) obwój ośrodka: taśmy poliestrowe 

i) powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym wydzielaniu 
dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 35 

j) poduszka pod pancerzem: taśmy z tworzywa sztucznego nawinięte spiralnie na powłoce kabla, 
grubość poduszki – co najmniej 0,1mm 
k) pancerz kabla: dwie taśmy stalowe obustronnie lakierowane lub ocynkowane 

l) osłona ochronna: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia o ograniczonym 
wydzielaniu dymu oraz gazów toksycznych i korozyjnych, o wskaźniku tlenowym nie mniejszym niż 35 

Charakterystyka 

Parametry elektryczne w temperaturze 20°C Jednostka  

Rezystancja pętli żył (max) Ω/km 73,6 

Rezystancja izolacji  MΩ x km ≥ 5000 

Pojemność skuteczna  nF/km ≤ 60 

Asymetria pojemności między parami  pF/600m ≤ 600  

Odporność izolacji żył na napięcie probiercze (50Hz, 
1min.)      żyła/żyła     żyła/pancerz 

V 
700 U(~)  
1000 U(=) 



   

 

 

 

Pozostałe dane 

Bezpieczny zakres temperatur: 
- podczas układania  

- podczas pracy kabla  

 
-10°C do +50°C 

- 40°C do +70°C 

Minimalny promień zginania 10 x średnica zewnętrzna kabla 

Odporność kabla na rozprzestrzenianie się 
płomienia 

próba palności wg PN-EN 50266-2-2;IEC-60332-
3-22 

Gęstość dymów wydzielanych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 50268-2; IEC 61034-2 

Korozyjności gazów powstałych podczas spalania 
materiałów pobranych z kabla 

pomiar wg PN-EN 50267-2-3; IEC 60754-2 

Wymiary i masa 1km kabli 

Typowymiar 

Orientacyjna 
grubość 
izolacji 

Minimalna 
grubość 
powłoki 

Minimalna 
grubość 
osłony 

Maksymalna 
średnica 

zewnętrzna 
Liczba Cu Masa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km] [kg/km] 

5x2x0,8 0,35 1,40 1,10 17,5 46 377 

10x2x0,8 0,35 1,40 1,20 20,9 91 533 

15x2x0,8 0,35 1,40 1,20 23,3 137 658 

25x2x0,8 0,35 1,40 1,20 27,2 228 883 

50x2x0,8 0,35 1,40 1,20 34,3 456 1373 

Pakowanie 

Bębny drewniane zwrotne. Długość odcinków fabrykacyjnych – 600m, na życzenie klienta dostarczane 
są odcinki o innej długości. 

 
Informacje dodatkowe 

Budowa ośrodka 

Liczba par w kablu  Układ pęczków w ośrodku 

5 1x (5x2) 

10 2 x (5x2) lub (2x2+8x2) 

15 3 x (5x2) 

25 5 x (5x2) 

50 10x(5x2) 

Kolory żył w wiązkach parowych  

Rodzaj pęczka Numer wiązki w pęczku Żyła „a” Żyła „b” 

Pęczek 
5 x 2  

nieparzysty 

1 biała niebieska 

2 biała pomarańczowa 

3 biała zielona 

4 biała brązowa 

5 biała szara 

Pęczek 
5 x 2 

parzysty 

1 czerwona niebieska 

2 czerwona pomarańczowa 

3 czerwona zielona 

4 czerwona brązowa 

5 czerwona szara 

 



   

 

 

 
 
 
 

Oznaczenie pęczków  w ośrodku 

Położenie Rodzaj pęczka Barwa obrzutu pęczka 

Rdzeń 

pęczek licznikowy czerwona 

pęczek kierunkowy niebieska 

pęczek nieparzysty żółta 

pęczek parzysty brązowa 

 
Warstwa 

 

pęczek licznikowy czerwona 

pęczek kierunkowy niebieska 

pęczek nieparzysty biała 

pęczek parzysty zielona 

 


