
Linia do produkcji koncentratÛw
i sokÛw owocowych sk≥ada siÍ
z kilku odrÍbnych, ale úciúle ze so-

bπ wspÛ≥pracujπcych urzπdzeÒ. Na poczπt-
ku linii znajduje siÍ zbiornik z wodπ oraz
cukrem, ktÛre po wymieszaniu tworzπ sy-
rop cukrowy. NastÍpnie syrop poddawany
jest pasteryzacji, ktÛra polega na podgrza-
niu mieszanki do temperatury 95oC na
oko≥o 15-20 sekund, a nastÍpnie sch≥odze-
niu do temperatury 15oC. Gotowy roztwÛr
moøe byÊ przekazany do dalszego etapu
produkcji. Trafia wÛwczas do zbiornika
mieszalnego, gdzie ≥πczy siÍ z ekstraktami
(np. ekstrakt jab≥kowy, pomaraÒczowy,
gruszkowy itd.) soku, ktÛry ma zostaÊ wy-
tworzony. NastÍpnie taka mieszanka prze-
p≥ywa do miksera, gdzie nastÍpuje usta-
wianie proporcji (tzw. briksa) oraz doda-
wanie CO2, jeúli napÛj ma byÊ gazowany.
Dodatkowym urzπdzeniem na linii jest
uk≥ad CIP ktÛry s≥uøy do mycia wszyst-
kich urzπdzeÒ. Mycie przeprowadza siÍ
w zaleønoúci od potrzeb, np. raz dziennie,
raz na tydzieÒ lub po zakoÒczeniu danej
partii produkcyjnej. Uøywa siÍ do tego go-
rπcej lub zimnej wody, kwasÛw oraz sody. 

Urzπdzenia na linii

Kaøde z urzπdzeÒ (uk≥adÛw) linii pro-
dukcyjnej posiada swojπ szafÍ zasilajπco-
-sterujπcπ. W zaleønoúci od panujπcych
warunkÛw oraz miejsca w zak≥adzie, moøe
siÍ ona znajdowaÊ przy maszynie lub
w osobnym pomieszczeniu. Wewnπtrz
szafy zainstalowana jest rÛønego rodzaju

aparatura, jak styczniki, sterowniki, falow-
niki, przekaüniki, ktÛre z regu≥y sπ po≥π-
czone za pomocπ pojedynczych linek
H05VK i H07VK. Firma Lapp Kabel ofe-
ruje linki takiego typu charakteryzujπce siÍ
wysokπ giÍtkoúciπ i ≥atwoúciπ montaøu.

Po≥πczenia te sπ dostÍpne w szerokiej ga-
mie kolorystycznej oraz w duøym wybo-
rze rodzajÛw opakowaÒ, dostosowanych
do potrzeb uøytkownika.

W przypadku koniecznoúci zastosowa-
nia wysokich napiÍÊ do po≥πczeÒ we-
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Produkty Lapp Kabel
w przemyśle spożywczym
– przetwórstwo owoców
Krzysztof Kowarski

Linie spoøywcze wymagajπ specjalnych rozwiπzaÒ w zakresie okablowania. Przewody i akce-
soria muszπ spe≥niaÊ bardzo rygorystyczne normy higieniczne, a takøe byÊ odporne na sze-
reg agresywnych czynnikÛw chemicznych. Lapp Kabel oferuje rozwiπzania okablowania dla
wszystkich obszarÛw w tego rodzaju aplikacjach: zasilania, sterowania, sieci informatycz-
nych i uk≥adÛw pomiarowych.

Rys. 1. Linia technologiczna produkcji sokÛw

Rys. 2. PrzewÛd Lapp Kabel NSGAF÷U o nominalnym napiÍciu pracy 1,8 / 3 kV w zakresie tempera-
tur od -25 do +90oC dla po≥πczeÒ nieruchomych

Rys. 3. PrzewÛd Ethertline Cat. 5e do tworzenia sieci Ethernet



wnπtrz szafy, moøna zastosowaÊ przewÛd
NSGAF÷U. Jego nominalne napiÍcie pra-
cy to 1,8 / 3 kV w zakresie temperatur od
-25 do +90oC dla po≥πczeÒ nieruchomych.
PrzewÛd ten moøna wykorzystywaÊ w in-
stalacjach odpornych na zwarcia i zwarcia
doziemne.

Komunikacja

Wszystkie szafy pojedynczych urzπdzeÒ
(uk≥adÛw) po≥πczone sπ z jednπ g≥Ûwnπ
szafπ zwanπ Master. Do komunikacji po-
miÍdzy szafami poúrednimi a szafπ g≥Ûw-
nπ moøna wykorzystaÊ sieÊ Interbus, Pro-
fibus lub Ethernet. Jako producent specja-
lizujπcy siÍ w zakresie automatyki przemy-
s≥owej, Lapp Kabel wytwarza przewody
praktycznie do kaødego rodzaju sieci prze-
mys≥owych. Produkty te rÛøniπ siÍ budowπ
i parametrami.

Przewody typu Unitronic BUS IBS, wy-
korzystywane w sieci Interbus, posiadajπ
impedancjÍ falowπ 100 Ω i sπ z regu≥y
przewodami 3-parowymi. W sieciach typu
Profibus standardem sπ z regu≥y 1-parowe
przewody Unitronic BUS PB (w rÛønych
odmianach) o impedancji falowej 150 Ω.
Coraz czÍúciej spotykanπ sieciπ jest Ether-
net oparty na protokole TCP/IP. Ethernet
pozwala na po≥πczenie sieci sterowania

procesem z sieciπ biurowπ. U≥atwia inte-
gracjÍ pionowπ pomiÍdzy systemem zarzπ-
dzania a systemem sterowania, pozwala na
stworzenie spÛjnej platformy komunikacji
w zak≥adzie oraz oferuje moøliwoúci ste-
rowania i wizualizacji procesu na odle-
g≥oúÊ. Do tego typ sieci stosuje siÍ obec-
nie skrÍtki kat. 5, takie jak Etherline Cat. 5
w rÛønych wykonaniach oraz kat. 6 jak
Etherline Cat. 6, a nawet kat. 7 jak Ether-
line Cat. 7.

W niektÛrych aplikacjach coraz szerzej
wykorzystuje siÍ rÛwnieø takie przewody
jak: Unitronic Lan 200-Cat. 5e (200 MHz),
Unitronic Lan 250-Cat. 6 (250 MHz),
Untronic Lan 500-Cat. 6a, Unitronic Lan
1000S/FTP Cat. 7 aø po nawet tak nowo-
czesne wykonania jak Unitronic Lan
1200S/FTP Cat. 7a czy Unitronic Lan
1500S/FTP Cat. 7a. Wszystkie te przewo-
dy bazujπ na 100-omowej skrÍtce 4-paro-
wej.

Zasilanie 
i sterowanie

W uk≥adach takich, jak opisywana linia
produkcyjna, wystÍpuje duøa iloúÊ urzπ-
dzeÒ poúrednich, typu silniki, pompy,
urzπdzenia sterujπce oraz wiele czujnikÛw
do pomiaru poziomu cieczy, temperatury,
ciúnienia, przep≥ywu, konduktancji, phme-
try (do badania poziomu cukru). Wymaga
to okablowania i spiÍcia wszystkich urzπ-
dzeÒ w jeden dzia≥ajπcy system.

Do zasilania i sterowania moøna zasto-
sowaÊ produkty takie, jak przewody ÷lflex
Classic 100 lub ÷lflex Classic 110. Cha-
rakteryzujπ siÍ one podwyøszonπ giÍtko-
úciπ, dobrπ odpornoúciπ chemicznπ oraz
p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie PVC sa-
mogasnπcego. Ich nominalne napiÍcia pra-
cy to 300/500 V w przypadku ÷lflex Clas-
sic 110 oraz 450/750 V w przypadku
÷lflex Classic 100. NapiÍcie prÛby obu
wersji wynosi 4 kV. 

p r o d u k t y  L a p p  K a b e l  w  p r z e m y ú l e  s p o ø y w c z y m

Rys. 4. Przewody z grupy UnitronicLan:
a ñ UnitronicLan 200 Cat. 5e,
b ñ UnitronicLan 1000S/FTP Cat. 7,
c ñ UnitronicLan 1200S/FTP Cat. 7a

a)

b)

c)

Rys. 5. PrzewÛd S/A wtyczka M12 na gniazdo M12
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Do transmisji danych dedykowane sπ
przewody z grupy Unitronic. Jest to duøa
gama wyrobÛw, poczynajπc od wersji Uni-
tronic LiYY poprzez wersje ekranowane
Unitronic LiYCY, wersje z parami skrÍca-
nymi Unitronic LiYY i Unitronic LiYCY
(TP).

Zasilanie silnika napÍdzajπcego pompy
poprzez przemiennik czÍstotliwoúci, tzw.
falownik, wymusza zastosowanie przewo-
dÛw ekranowanych w oplocie z ocynowa-
nych drutÛw miedzianych, co pozwala na
ochronÍ przed emisjπ i wp≥ywem zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych. Lapp Kabel oferu-
je dla takich rozwiπzaÒ przewody ÷lflex
Classic 100 CY, 110 CY oraz Black 110 CY.
W celu zapewnienia kompatybilnoúci elek-
tromagnetycznej w systemach zasilania
producent sugeruje takøe wykorzystanie
przewodu ÷lflex Servo 2YSLCY posiada-
jπcego podwÛjne ekranowanie øy≥: ekran
miedziany dla niøszych czÍstotliwoúci do
300 MHz oraz ekran z folii aluminiowej
dla czÍstotliwoúci powyøej 300 MHz.
PrzewÛd ten moøe byÊ wykonany
w dwÛch wersjach: standardowej z trzema

øy≥ami zasilajπcymi i jednπ øy≥π
ochronnπ oraz przeüroczystym
p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie
PVC, oraz niestandardowej, gdzie
oprÛcz trzech øy≥ zasilajπcych do
dyspozycji sπ trzy øy≥y ochronne
a p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany jest
na bazie czarnego PVC odpornego na UV
i warunki atmosferyczne. ÷lflex Servo
2YSLCY jest dedykowany do po≥πczeÒ
takøe przez wielu producentÛw falowni-
kÛw.

Okablowanie czujnikÛw
i rozproszonej automatyki 

W miejscach, gdzie wystÍpuje duøa
iloúÊ czujnikÛw pomiarowych oraz syste-
mÛw rozproszonych automatyki firma
Lapp Kabel zaleca zastosowanie przewo-
dÛw oraz akcesoriÛw z grupy Unitronic
Fieldbus. DziÍki uøyciu przewodÛw czuj-
nikowych z wtyczkami z gwintem M8
i M12 jak rÛwnieø z≥πczy zaworowych
moøna zmniejszyÊ koszty poprzez szybkπ
i ≥atwπ instalacjÍ. Rozwiπzanie pozwala
rÛwnieø na oszczÍdnoúÊ miejsca dziÍki
kompaktowym rozmiarom, a takøe na ≥a-
twe i szybkie úledzenie wystÍpujπcych b≥Í-
dÛw. Elementami wykonawczymi w oka-
blowaniu z czujnikami sπ puszki czujni-
kÛw jako element pasywny oraz modu≥y
jako element aktywny. Puszki czujnikÛw
pozwalajπ zamiast wielu pojedynczych øy≥
u≥oøyÊ jeden zbiorczy przewÛd do jednost-
ki sterujπcej. Kabel ten zaprojektowany
jest jako hybrydowy ñ do prowadzenia za-
silania i sygna≥Ûw. Natomiast modu≥y jako
elementy aktywne pozwalajπ na wspÛ≥pra-
cÍ z rÛønymi sieciami przemys≥owymi, ty-
pu ASI, Profibus, DeviceNet czy CAN.

Ochrona instalacji

Pomimo faktu, øe ca≥oúÊ okablowania
umieszczona jest w korytach kablowych
biegnπcych w miejscach niedostÍpnych, to
w niektÛrych przypadkach konieczne jest
zabezpieczenie instalacji poprzez zastoso-
wanie d≥awnic kablowych czy peszli
ochronnych. Miejscami szczegÛlnie nara-
øonymi na dzia≥anie czynnikÛw zewnÍtrz-
nych, cieczy czy p≥ynÛw sπ wejúcia prze-
wodÛw do szafy sterujπcej oraz silnikÛw.
W celu ich zabezpieczenia moøna wyko-
rzystaÊ gamÍ d≥awnic Lapp Kabel z polia-
midu, mosiπdzu niklowanego lub stali nie-
rdzewnej z gwintami metrycznymi lub PG.
WiÍkszoúÊ z nich posiada stopieÒ ochrony

IP68, specjalny system antywibracyjny
oraz bardzo szeroki i p≥ynny zakres d≥a-
wienia.

Na niektÛrych odcinkach koryt kablo-
wych, tam gdzie wystÍpuje ryzyko kontak-
tu przewodÛw z agresywnymi úrodkami
myjπcymi, moøna zastosowaÊ peszle
ochronne wraz ze specjalnymi z≥πczami.
Przyk≥adem takiego produktu jest Silvyn
FG dedykowany do przemys≥u spoøywcze-
go. Peszel ma g≥adkπ, bia≥π powierzchniÍ
u≥atwiajπcπ czyszczenie oraz wykazuje
wysokπ odpornoúÊ na wyrwanie i úciska-
nie. Specjalny p≥aszcz plastikowy posiada
aprobatÍ FDA. Uzupe≥nieniem peszla sπ
z≥πczki Silvyn AMG-M FG oraz Silvyn
TB-E.

Lapp Kabel oferuje kompleksowe roz-
wiπzania technologiczne w zakresie prze-
wodÛw, z≥πczy czy gotowych systemÛw.
Pe≥na gama wyrobÛw, pochodzπcych od
jednego producenta, zapewnia ich wzajem-
ne dopasowanie i pozwala na ≥atwiejszπ
kompletacjÍ i szybsze wykonanie instala-
cji. 

Krzysztof Kowarski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 6. Puszka do S/A z gniazdami M12 
oraz kabel zbiorczy

Rys. 7. Modu≥ Profibus

Rys. 8. Z≥πczka Silvyn AMG-M-FG

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

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

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


