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Złącza Lapp w liniach 
produkcji makaronu

Go to wy, su chy ma ka ron do stęp ny
w skle pie to wy god ny pro dukt spo -
żyw czy. Moż na go dłu go prze cho -

wy wać, a tak że szyb ko przy go to wać do spo -
ży cia. Ta ki ma ka ron mu si być bar dzo do -
brze wy su szo ny, że by mógł być dłu go prze -
cho wy wa ny w do mo wych wa run kach.
W pro ce sie pro duk cyj nym ma ka ro nu wo -
da jest mie sza na z mą ką i glu te nem z psze -
ni cy du rum i ta mie sza ni na jest for mo wa -
na w do wol ne for my ma ka ro nu. Na stęp nie
ufor mo wa ny ma ka ron jest trans por to wa ny

do su szar ni, o wy mia rach 6 x 20 me trów.
Su sze nie po le ga na prze wie trze niu świe że -
go ma ka ro nu go rą cym po wie trzem o tem -
pe ra tu rze od 100 do 130OC. Pro ces ten ma
zna czą cy wpływ na ja kość pro du ko wa ne -
go ma ka ro nu. Im wię cej cza su ma ka ron
spę dza w su szar ni, tym je go szla chet ność
wzra sta, co ozna cza, że wyż sza ja kość ma -
ka ro nu wią że się z wyż szy mi kosz ta mi je-
go wy two rze nia. Więk szość pro du ko wa -
nych ma ka ro nów spę dza w su szar ni oko ło
trzech go dzin.

Pod łą cze nie elek trycz ne 
wen ty la to rów

Wen ty la to ry za mon to wa ne w su fi cie su -
szar ni za pew nia ją pro du ko wa ne mu ma ka -
ro no wi cią głą i rów ną „ką piel” w go rą cym
po wie trzu. We wcze śniej szych roz wią za -
niach, ta kie wen ty la to ry by ły elek trycz nie
pod łą cza ne po przez za ci ski śru bo we. Był
to jed nak spo sób nie wy god ny i ma ło efek -
tyw ny. Na wet do świad cze ni elek try cy po -

Dla pro du cen tów li nii wy twa rza nia ma ka ro nu – ze wzglę du na spe cy fi kę tech no lo gii spo żyw-
czej – du żo bar dziej ko rzyst ne jest sto so wa nie po łą czeń ty pu plug -in za miast złą czy za ci ska nych
na sta łe. Jed nak ty po we, zna ne na ryn ku po łą cze nia plug -in nie są w sta nie speł nić wy mo gów
pro ce so wych. Lapp za pro jek to wał i roz wi nął ta ki typ złą cza Epic, wy ko na ne go z mie dzi i alu mi -
nium, któ re speł nia wszyst kie wy ma ga nia apli ka cji.

Zbigniew Bańkowski

Rys. 1. Lapp stwo rzył i roz wi nął nie za wod ne złą cze wy ko na ne ze spe cjal ne go sto pu mie dzi, prze zna czo ne do użyt ku w fa bry kach ma ka ro nu



trze bo wa li dość du żo cza su, że by pod łą -
czyć po ko lei każ dy wen ty la tor, któ rych,
w ta kim sys te mie su sze nia ma ka ro nu, by-
ło bar dzo wie le. In nym pro ble mem by ły
wy mia ny uszko dzo nych sztuk, któ re nie -
ste ty wy ma ga ły do dat ko we go cza su. W du -
żych sys te mach su szar ni ma ka ro nu na wet
jed na go dzi na prze sto ju wią że się ze stra -
ta mi pro duk tu li czo ny mi w to nach. 

Z opi sa nych po wy żej po wo dów je den
z klien tów Lapp – wio dą cy na świe cie pro -
du cent li nii tech no lo gicz nych do wy twa -
rza nia ma ka ro nu – zde cy do wał o za sto so -
wa niu złą czy Epic do pod łą cza nia wen ty -
la to rów. Ma szy ny wy twa rza ne przez fir mę
są tak du że, że nie kie dy wy peł nia ją ca łą
wiel ką ha lę pro duk cyj ną. Dla na stęp nych
ge ne ra cji swo ich li nii tech no lo gicz nych fir -
ma zde cy do wa ła, że do pod łą cze nia wen -
ty la to rów w su szar niach za sto su je złą cza
Epic, co po zwo li na szyb kie wy mia ny pod -
czas awa rii kom po nen tu. Pierw szą pró bą
zmia ny tech no lo gii by ło za sto so wa nie złą -
czy stan dar do wych, ale nie ste ty nie wy trzy -
my wa ły one ob cią żeń ter micz nych i che -
micz nych. Choć, jak wia do mo, od ele men -
tów two rzą cych li nię do pro duk cji ma ka -
ro nu nie wy ma ga się od por no ści na czyn -
ni ki che micz ne, to jed nak pod czas su sze-

nia ma ka ro nu pa ru je z nie go kwas mle ko -
wy, któ ry mo że po wo do wać efekt ko ro zji
me ta lo wych ele men tów, w tym tak że sty -
ków złą czy elek trycz nych. W kon se kwen -
cji, w te go ro dza ju apli ka cjach nie po win-
no się uży wać złą czy w obu do wach z od le -
wów cyn ko wych, na wet po sia da ją cych
wie lo krot ne po wło ki za bez pie cza ją ce.
Wcze śniej czy póź niej po wło ki ule ga ły ero -
zji, a na stęp nie od kry ty ma te riał ba zo wy
obu do wy złą cza ule gał znisz cze niu w dość
krót kim cza sie.

No wa tech no lo gia złą czy

W ce lu opra co wa nia no wej me to dy pod -
łą cza nia kom po nen tów pro du cent li nii
tech no lo gicz nej po now nie zwró cił się
do fir my Lapp. In ży nie ro wie Lapp zo sta li
za pro sze ni do fa bry ki ma ka ro nu w ce lu
obej rze nia ca łe go pro ce su wy twa rza nia
ma ka ro nu a w szcze gól no ści do ana li zy
sys te mu pod łą czeń wen ty la to rów w su -
szar ni. Klient ocze ki wał pro ste go roz wią -
za nia pod łą cze nia wen ty la to rów, któ re by -
ło by wy star cza ją co od por ne na wil got ne
i kwa śne po wie trze oraz nie po dro ży ło by
kosz tów pro duk cji urzą dzeń. Wa run ki te
wy eli mi no wa ły oba wcze śniej sze roz wią za -

nia, a tak że roz wią za nia ze sta li nie rdzew -
nej, któ re by ły by zbyt kosz tow ne.

Stop mie dzi
Kon struk to rzy fir my Lapp zna leź li ko -

lej ną al ter na ty wę ma te ria ło wą, w po sta ci
spe cjal ne go sto pu mie dzi. Stop ten mo że
pra co wać w tem pe ra tu rach pa nu ją cych
w su szar niach ma ka ro nu, a jed no cze śnie
mo że być w dość pro sty spo sób ob ra bia ny
me cha nicz nie. Złą cze wy ko na ne z ta kie go
ma te ria łu jest nie wie le droż sze od złą cza
z ma te ria łu stan dar do we go. Do pó ki złą cze
nie ma kon tak tu z pro duk tem, nie jest wy -
ma ga ny tak że spe cjal ny cer ty fi kat FDA
(Fo od and Drug Ad mi ni stra tion). Złą cza
no we go ro dza ju mo gą być czysz czo ne me -
cha nicz nie za miast czysz cze nia wod ne go
lub przy uży ciu che mi ka liów.

Po ten cjal ną al ter na ty wą dla te go roz wią -
za nia mo gło by być za sto so wa nie two rzyw
sztucz nych, nie ste ty bez uży cia spe cjal nych
po włok złą cza nie chro ni ły by przed po lem
elek tro ma gne tycz nym w przy pad ku sto so -
wa nia sil ni ków z płyn ną re gu la cją pręd ko -
ści za si la nych z fa low ni ków. Więk szość
two rzyw sztucz nych nie po sia da rów nież
wy ma ga ne go stop nia sztyw no ści me cha -
nicz nej. Za pro po no wa ny przez Lapp stop
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Rys. 2. Klient fir my Lapp po trze bo wał prak tycz ne go i nie za wod ne go roz wią za nia, od por ne go na wil goć i go rą ce za kwa szo ne po wie trze, któ re jed no cze-
śnie nie by ło by zbyt kosz tow ne



mie dzi za bez pie cza od por ność na kwas
mle ko wy, wy trzy mu je wy so ką tem pe ra tu -
rę, za cho wu je kom pa ty bil ność elek tro ma -
gne tycz ną EMC oraz po sia da du żą trwa -
łość me cha nicz ną. Po mi mo że roz wią za nie
jest nie co droż sze od stan dar do we go, to
jed nak na dal jest du żo tań sze niż w przy -
pad ku wy ko na nia ze sta li nie rdzew nej.
Wer sja ze sta li mo gła by być na wet do pię -
ciu ra zy bar dziej kosz tow na niż wy ko na nie
z ma te ria łów stan dar do wych.

Hi gie nicz na po wierzch nia
W ce lu unik nię cia gro ma dze nia się ku rzu

i nie czy sto ści na złą czu lub w je go bez po -
śred niej bli sko ści, zo sta ło ono za pro jek to -
wa ne zgod nie z wy tycz ny mi do ty czą cy mi
wy ko nań tzw. hi gie nicz nych. Stop mie dzi
cha rak te ry zu je się gład ką po wierzch nią i nie
mu si po sia dać spe cjal nych po włok, któ re
z cza sem mo gły by się złusz czać. Ta kiej gład -
ko ści nie da się uzy skać przy sta li nie rdzew -
nej, a je że li na wet tak, to wy ma ga to dłu gie -
go pro ce su ob rób ki oraz wy so kich kosz tów.

Do bór oka blo wa nia
Roz wią za nie po łą cze nia obej mu je nie

tyl ko me cha nicz ne złą cze, ale rów nież za -
sto so wa ny prze wód. Je że li prze wód bę dzie
zbyt cien ki al bo bę dzie miał nie wła ści wą
po wierzch nię płasz cza, wte dy mo że po -

wstać luz w miej scu je go wpro wa dze nia, co
mo że spo wo do wać me cha nicz ne uszko -
dze nie po włok oka blo wa nia. Po dob nie jak
od złą cza, od prze wo du tak że ocze ki wa -
na jest od por ność na tem pe ra tu rę, che mię
oraz ura zy me cha nicz ne. Osta tecz nie zo -
stał wy bra ny prze wód Ol flex He at 180,
czy li prze wód w izo la cji si li ko no wej, od -
por ny na tem pe ra tu rę 180OC oraz od por-
ny na ole je ro ślin ne i tłusz cze zwie rzę ce.
Że by unik nąć po my łek w trak cie mon ta żu
złą cza, Lapp ofe ru je go to we zmon to wa ne
złą cza. W złą czu za sto so wa ne są spe cjal ne
uszczel nie nia z gu my flu oro zy no wa nej
FKM (flu ori na ted rub ber) – wy so kiej ja ko -
ści ma te ria łu o sze ro kich za sto so wa niach
w prze my śle.

Pod su mo wa nie

Klient te sto wał spe cjal nie opa ten to wa ne
złą cze w jed nej z fa bryk przez okres jed ne -
go ro ku. Te sty za koń czy ły się po myśl nie
i roz wią za nie zo sta ło za apro bo wa ne. Złą -
cze zo sta nie za apli ko wa ne w naj now szej
ge ne ra cji su szar niach do pod łą cze nia wen -
ty la to rów. Pro dukt zy skał opi nię ja ko dys -
po nu ją cy du żym po ten cja łem, w szcze gól -
no ści w bran żach spo żyw czych, gdzie mo -
że kon ku ro wać z roz wią za nia mi wy ko na -
ny mi ze sta li nie rdzew nej. Spe cy fi ka bran -

ży spo żyw czej po le ga rów nież na tym, że
czę sto pro du cen ci ar ty ku łów spo żyw czych
nie wie dzą, ja ki mi środ ka mi my ją cy mi są
trak to wa ne ich li nie tech no lo gicz ne, gdyż
za zwy czaj ro bią to fir my pod wy ko naw cze.
W kon se kwen cji po wo du je to tak że brak
ta kiej wie dzy u pro du cen tów ma szyn, prze
co nie za wsze wia do mo, ja ki ma te riał
do bu do wy urzą dze nia za sto so wać. Ści sła
współ pra ca po mię dzy wszyst ki mi uczest -
ni ka mi pro ce su – pro du cen ta mi spo żyw -
czy mi, do staw cą ma szyn oraz do staw cą
kom po nen tów elek trycz nych – po zwo li ła
zna leźć roz wią za nie wła ści we pod ką tem
tech no lo gii pro duk cji, efek tyw no ści, jak
i eko no mii.

Zbi gniew Bań kow ski 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp
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Rys. 3. Złą cze wy ko na ne ze spe cjal ne go od le wu mie dzia ne go, od por ne na tem pe ra tu ry pa nu ją ce w su szar ni, ła twe w mon ta żu, o ce nie zbli żo nej do stan -
dar do we go roz wią za nia
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