
G≥Ûwnym elementem kaødego
urzπdzenia FDPm pracujπcego na
linii przetwÛrstwa spoøywczego

jest szafa zasilajπco-sterujπca. Odpowiada
ona za sterowanie ca≥ym procesem produk-
cyjnym maszyny. W sk≥ad szafy wchodzπ
rÛønego rodzaju sterowniki, aparaty zabez-
pieczajπce przed zwarciami, wy≥πczniki
nadprπdowe, styczniki oraz falowniki. 

Okablowanie szafy 
zasilajπco-sterujπcej

W prezentowanym urzπdzeniu dozujπ-
co-pakujacym po≥πczenia wewnπtrz szafki
wykonano za pomocπ pojedynczych linek
H05V-K oraz H07V-K (rys. 2). Linki te sπ
dostÍpne w bardzo szerokiej gamie kolo-
rÛw, przez co w bardzo prosty i szybki
sposÛb moøna zidentyfikowaÊ dany ob-
wÛd. Pojedyncze linki pakowane sπ w od-
dzielne, czytelnie opisane kartony, co za-
pobiega ewentualnym pomy≥kom w czasie
montaøu oraz przyspiesza tÍ czynnoúÊ. Øy-
≥a linki zbudowana jest z cienkich druci-
kÛw z czystej miedzi. Charakteryzuje siÍ
5. klasπ giÍtkoúci wed≥ug IEC 60228, dziÍ-
ki czemu przewody tego typu majπ ma≥e
promienie giÍcia, a co za tym idzie, w ≥a-
twy i wygodny sposÛb moøna je uk≥adaÊ.
Po≥πczenia wykonane za ich pomocπ zaj-
mujπ ma≥o miejsca.

Po≥πczenia 
falownik-napÍd 

Po≥πczenia pomiÍdzy falownikami a na-
pÍdami w przypadku opisywanej maszyny
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Produkty Lapp Kabel 
w maszynach spożywczych
firmy FDPm
Rafał Zieliński

Firma FDPm producentem maszyn i urzπdzeÒ, ktÛre znajdujπ zastosowanie w branøy mle-
czarskiej, miÍsnej, rybnej itp. Urzπdzenia tego typu sπ zwykle czÍúciπ bardzo z≥oøonego pro-
cesu, ktÛry odbywa siÍ w sposÛb automatyczny. Artyku≥ przybliøa zastosowanie produktÛw
firmy Lapp Kabel w maszynach dozujπco-pakujπcych.

Rys. 1. W maszynie dozujπco-pakujπcej firmy FDPm wykorzystano okablowanie 
i osprzÍt firmy Lapp Kabel

Rys. 2. Szafa zasilajπco-sterujπca ñ widoczne po≥πczenia wykonane linkami H05V-K oraz H07V-K



wykonano za pomocπ przewodÛw ÷lflex Classic 115 CY (rys. 3).
Ze wzglÍdu na ma≥e moce napÍdÛw oraz ma≥π iloúÊ potencjal-
nych ürÛde≥ zak≥ÛceÒ, przewody te w sposÛb wystarczajπcy za-
bezpieczajπ obwody pomiarowe w kontekúcie kompatybilnoúci
EMC. Aby skutecznie chroniÊ przed emisjπ zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych, oplot musi posiadaÊ odpowiednie parametry: wy-
soki stopieÒ pokrycia (80-85%), ekran wykonany z ocynowanych
drucikÛw miedzianych o odpowiedniej úrednicy, odpowiedni kπt
u≥oøenia oplotu. DziÍki spe≥nieniu wszystkich koniecznych wa-
runkÛw ekranowane przewody firmy Lapp Kabel osiπgnÍ≥y po-
ziom impedancji sprzÍgania poniøej 250 Ω/km, zachowujπc bar-
dzo wysokπ giÍtkoúÊ. Øy≥y przewodu, podobnie jak w przypadku
linek pojedynczych, sπ wykonane w klasie giÍtkoúci 5. wed≥ug
IEC 60228. DziÍki mniejszej úrednicy zewnÍtrznej ograniczono
iloúÊ miejsca potrzebnego do wykonania instalacji.

Po≥πczenia innych 
elementÛw wykonawczych

Po≥πczenia pozosta≥ych elementÛw wykonawczych zrealizowa-
no przy wykorzystaniu przewodÛw z grupy ÷lflex Classic 110
(rys. 4). Przewody z tej grupy dobrze sprawdzajπ siÍ w tego typu
aplikacjach z kilku powodÛw:

ï øy≥y wykonane sπ z cienkich drucikÛw, w zwiπzku z czym bar-
dzo ≥atwo moøna je uk≥adaÊ w ciasnych przestrzeniach, gdyø sπ
bardzo giÍtkie (budowa øy≥y klasa 5. wed≥ug IEC 60228),

ï przewÛd ma øy≥y czarne z bia≥ym numerami, co pozwala ogra-
niczyÊ do minimum moøliwoúÊ pope≥nienia b≥Ídu przy pod≥π-
czeniu,

ï dostÍpne sπ wykonania do 100 øy≥ w jednym przewodzie, dziÍ-
ki czemu moøna zrealizowaÊ bardzo rozbudowanπ aplikacjÍ,

ï wysokie parametry elektryczne, ze wzglÍdu na napiÍcie prÛby
4 kV, zapewniajπ wysokie bezpieczeÒstwo instalacji.
Zastosowane przewody spe≥niajπ normÍ samogasniÍcia IEC

60331-1-2, co ma istotny wp≥yw na bezpieczeÒstwo w przypad-
ku zagroøenia poøarowego. P≥aszcz zewnÍtrzny wykonany jest
z PVC, ktÛre charakteryzuje siÍ dobrπ odpornoúciπ chemicznπ. 

Do bezpoúredniego po≥πczenia dwÛch modu≥Ûw urzπdzeÒ za-
stosowano przewÛd Unitronic Lan Flex w wykonaniu 4x2XAW-
G26/7. Jest to przewÛd charakteryzujπcy siÍ duøπ elastycznoúciπ,

produkty Lapp Kabel  w maszynach. . .

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Classic 115 CY w aplikacji
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a co za tym idzie, bardzo ma≥ym promie-
niem giÍcia ñ bardzo ≥atwo montuje siÍ go
w aplikacjach na ma≥ej przestrzeni.

Wyprowadzenia przewodÛw

Wyprowadzenia przewodÛw elektrycz-
nych oraz pneumatycznych zosta≥y zreali-
zowane za pomocπ d≥awnic kablowych
Skintop ST-M oraz MS-M (rys. 5). D≥aw-
nice Skintop ST-M zosta≥y zastosowane
w miejscach trudnodostÍpnych oraz na ele-
mentach, ktÛre naraøone sπ na drgania.
G≥Ûwka d≥awnicy ukszta≥towana jest w er-
gonomiczny sposÛb. Wewnπtrz tego ele-
mentu znajduje siÍ zintegrowane zabezpie-
czenie antywibracyjne, ktÛre zapobiega sa-
moodkrÍceniu i rozszczelnieniu d≥awnicy.
W miejscach, ktÛre mogπ byÊ naraøone na
uszkodzenia mechaniczne, zdecydowano
siÍ zastosowaÊ d≥awnice serii Skintop MS-
-M. Korpusy tych elementÛw sπ wykonane
z mosiπdzu niklowanego, co nadaje im du-
øπ wytrzyma≥oúÊ. 

DziÍki zastosowaniu neoprenowego
pierúcienia uszczelniajπcego d≥awnice ma-
jπ bardzo wysoki stopieÒ szczelnoúci IP68
(IP69K). Sprawdzajπ siÍ w wielu aplika-
cjach, gdzie wymagane jest mycie wodπ
pod wysokim ciúnieniem. D≥awnice Skin-
top charakteryzujπ siÍ bardzo szerokimi za-
kresami d≥awienia, dziÍki czemu w prosty
sposÛb moøna ograniczyÊ iloúÊ komponen-
tÛw sk≥adowych na danej maszynie, jedno-
czeúnie ograniczajπc stany magazynowe. 

Produkty firmy Lapp Kabel spe≥niajπ
szereg norm i aprobat, w zwiπzku z czym
mogπ byÊ stosowane prawie na ca≥ym
úwiecie, co niejednokrotnie jest czynni-
kiem decydujπcym o moøliwoúci wspÛ≥-
pracy. Rozbudowana oferta Lapp pozwala
na pozyskanie komponentÛw instalacji
elektrycznych od jednego dostawcy ñ za-
pewnia to wzajemne dopasowanie produk-
tÛw i u≥atwia wykonanie aplikacji. 

Rafa≥ ZieliÒski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel 
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Rys. 4. Instalacja wykonana za pomocπ przewodu ÷lflex Classic 110

Rys. 5. Zastosowanie d≥awnic Skintop MS-M

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
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