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Linia do uboju trzody i byd≥a jest
kompletem urzπdzeÒ obejmujπ-
cym procesy technologiczne po-

czπwszy od momentu przywiezienia
zwierzπt do zak≥adu, poprzez ubÛj, ob-
rÛbkÍ poubojowπ, wych≥odzenie i ekspe-
dycjÍ. Etapy uboju i obrÛbki poubojowej,
zgodnie z obowiπzujπcymi zasadami, sπ
gwarancjπ otrzymania jakoúciowego pro-
duktu i przeprowadzenia uboju w sposÛb
humanitarny. Wszystkie elementy linii
stanowiπ jej integralnπ czÍúÊ, a brak ktÛ-
regokolwiek z nich nie pozwala na prze-
prowadzenie potrzebnych operacji i prze-
rywa ≥aÒcuch technologiczny. 

Modernizacja linii 
ubojowej

W jednym z wielkopolskich zak≥adÛw
przetwÛrstwa miÍsnego przeprowadzona zo-

sta≥a modernizacja poszczegÛlnych czÍúci li-
nii ubojowej, zrealizowana przez firmÍ Ener-
gorad. Aspekt bezawaryjnej pracy maszyn
tworzπcych liniÍ technologicznπ jest jednym
z waøniejszych czynnikÛw w funkcjonowa-
niu zak≥adu, gdyø wp≥ywa bezpoúrednio
na efektywnoúÊ i koszty procesu produkcyj-
nego. Z tego powodu w projekcie konieczne

by≥o uwzglÍdnienie okablowania spe≥niajπ-
cego rygorystyczne kryteria odpornoúci
i trwa≥oúci, charakterystyczne dla tego typu
aplikacji. Zastosowanie przewodÛw jedno-
i wieloøy≥owych z oferty Lapp Kabel pozwo-
li≥o spe≥niÊ wymagania stawiane instalacjom
pracujπcym w tego rodzaju trudnych úrodo-
wiskach przemys≥owych.
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Produkty Lapp Kabel 
w zakładzie 
przetwórstwa mięsnego

Przemys≥ miÍsny to najwiÍksza branøa przemys≥u spoøywczego, wymagajπca zarazem wyso-
kiego reøimu technologiczno-sanitarnego. Dla utrzymania ciπg≥oúci procesÛw produkcyjnych,
w strategicznych punktach muszπ byÊ stosowane komponenty najwyøszej jakoúci ñ w tym
rÛwnieø w zakresie okablowania. Artyku≥ prezentuje produkty firmy Lapp Kabel zastosowane
przez firmÍ Energorad przy modernizacji linii ubojowej.

Dominik Duda

Rys. 1. PrzewÛd Olflex Classic 110

Rys. 2. Sterowanie liniπ g≥uszenia zwierzπt

Energorad úwiadczy kompleksowe us≥ugi
z zakresu instalacji elektroenergetycznych
oraz wykonawstwa kompletnych instalacji
elektrycznych silno- i s≥aboprπdowych (dla ta-
kich obiektÛw jak centra handlowe, obiekty
biurowe, budynki uøytecznoúci publicznej, za-
k≥ady przemys≥owe, hale magazynowe, bu-
dynki mieszkalno-socjalne, obiekty sportowe),
instalacji teletechnicznych oraz automatyki.
Wszystkie materia≥y wykorzystywane przez
firmÍ w celu realizacji inwestycji posiadajπ
niezbÍdne certyfikaty i deklaracje zgodnoúci
dopuszczajπce do stosowania na terenie Pol-
ski oraz Unii Europejskiej. 

Energorad



69

Elementy linii

Kompletna linia technologiczna uboju to
zestaw kilkunastu niezbÍdnych urzπdzeÒ,
tj. boksy g≥uszenia, przenoúniki rÛønico-
we, przenoúniki poziome, konwejery, opa-
rzelniki, szczeciniarki oraz automatyka
i sterowanie. Strategicznymi miejscami
z punktu widzenia procesu przetwÛrstwa
miÍsnego sπ: linia g≥uszenia zwierzπt, myj-
nia oparzelnika, silnik szczeciniarki, szafa
sterowania konwejera oraz drukarka auto-
matycznego nadruku na skÛrÍ zwierzÍcia.
Podczas przeprowadzonej modernizacji
w tych aplikacjach zosta≥y wykorzystane
przewody Lapp Kabel.

PrzewÛd Olflex Classic 110

PrzewÛd Olflex Classic 110 (rys. 1) zna-
laz≥ zastosowanie przy po≥πczeniach ste-
rowniczych na linii g≥uszenia zwierzπt
(rys. 2 i 3), na skrzynce drukarki automa-
tycznego nadruku (rys. 4) oraz przy stero-
waniu myjni oparzelnika (rys. 5). Olflex
Classic 110 dobrze sprawdzajπ siÍ w tego
typu aplikacjach z kilku powodÛw:

ï øy≥y wykonane sπ z cienkich drucikÛw,
w zwiπzku z czym przewody sπ bardzo
giÍtkie i moøna je ≥atwo uk≥adaÊ w cia-
snych przestrzeniach (klasa 5 wed≥ug
IEC 60228),

ï przewÛd ma øy≥y czarne z bia≥ymi nume-
rami, co pozwala ograniczyÊ do mini-
mum moøliwoúÊ pope≥nienia b≥Ídu przy
pod≥πczeniu,

ï dostÍpne sπ wykonania do 100 øy≥ w jed-
nym przewodzie, dziÍki czemu moøna
zrealizowaÊ bardzo rozbudowanπ aplika-
cjÍ,

ï wysokie parametry elektryczne, ze wzglÍ-
du na napiÍcie prÛby 4 kV, zapewniajπ
bezpieczeÒstwo instalacji,

ï przewody spe≥niajπ normÍ samogaúniÍ-
cia IEC60331-1-2, co ma istotny wp≥yw
na bezpieczeÒstwo w przypadku zagro-
øenia poøarowego. P≥aszcz zewnÍtrzny
wykonany jest z PVC, ktÛre charaktery-
zuje siÍ dobrπ odpornoúciπ chemicznπ. 

PrzewÛd 
Olflex Classic 100 CY

Z szerokiej oferty przewodÛw ekrano-
wanych firmy Lapp Kabel, do pod≥πczenia
silnika g≥Ûwnego napÍdu szczeciniarki wy-
brano przewÛd z serii Olflex Classic 100
CY (rys. 6). G≥Ûwne cechy tego produktu
to:

ï oplot z ocynowanych drutÛw miedzia-
nych, 

ï przezroczysty p≥aszcz zewnÍtrzny umoø-
liwiajπcy optycznπ kontrolÍ oplotu

ï nominalne napiÍcie pracy 450/750 V,

ï ochrona przed emisjπ i wyp≥ywem zak≥Û-
ceÒ elektromagnetycznych,
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Rys. 3. Linia g≥uszenia zwierzπt

Rys. 4. Skrzynka drukarki automatycznego nadruku

Rys. 5. Sterowanie myjni oparzelnika



ï wysokie bezpieczeÒstwo instalacji ñ od-
pornoúÊ izolacji na napiÍcie prÛby 4 kV.

Przewody 
H05V-K oraz H07V-K

Pojedyncze przewody Lapp Kabel za-
stosowano w szafie sterowniczej konweje-
ra (rys. 7). Wykorzystano tu rozwiπzania
o nazwach H05V-K oraz H07V-K (rys. 8).
G≥Ûwne cechy tych produktÛw to:

ï szeroka gama dostÍpnych kolorÛw linek,
przez co w prosty i szybki sposÛb moøna
zidentyfikowaÊ dany obwÛd,

ï pojedyncze linki pakowane sπ w oddziel-
ne, w czytelnie opisane kartony, co za-
pobiega ewentualnym pomy≥kom w cza-
sie montaøu oraz przyspiesza pracÍ,

ï øy≥a linki jest zbudowana z cienkich dru-
cikÛw z czystej miedzi (klasa 5 giÍtkoúci
wed≥ug IEC 60228) ñ przewody tego ty-
pu majπ ma≥e promienie giÍcia, a co
za tym idzie, w ≥atwy i wygodny sposÛb
moøna je uk≥adaÊ,

ï po≥πczenia wykonane za ich pomocπ zaj-
mujπ ma≥o miejsca.
WiÍcej informacji na temat poszczegÛl-

nych wykonaÒ i parametrÛw technicznych
przedstawionych produktÛw moøna zna-
leüÊ na stronie www.lapppolska.pl.
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Rys. 7. Szafa sterownicza linii konwejera

Rys. 8. Przewody H05V-K oraz H07V-K

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
55-040 Kobierzyce

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl

Rys. 6. PrzewÛd Olflex Classic 100 CY


