
Rynek statkÛw o niskim stopniu
skomplikowania zosta≥ niemal ca≥-
kowicie przejÍty przez producen-

tÛw azjatyckich. Polskie stocznie skupi≥y
siÍ natomiast na wysoce perspektywicz-
nym sektorze budowy jednostek o znacz-
nym zaawansowaniu technicznym z zakre-
su floty offshore. Ponadto zajmujπ siÍ
przebudowπ i remontami statkÛw i plat-
form wiertniczych oraz budowπ jachtÛw.
FlotÍ offshore stanowiπ jednostki specjali-
styczne, przeznaczone g≥Ûwnie do obs≥ugi
przemys≥u wydobywczego (platformy
wiertnicze) i energetyki (morskie elek-
trownie wiatrowe) oraz wielozadaniowe
holowniki.

Specyfikπ rynku stoczniowego sπ bardzo
wysokie wymagania w stosunku do prze-
wodÛw i akcesoriÛw kablowych wykorzy-
stywanych w budowie instalacji elektrycz-
nych i systemÛw sterowania. Powinny one
spe≥niaÊ nastÍpujπce za≥oøenia: 

ï odpornoúÊ na dzia≥anie atmosfery mor-
skiej, wahania wilgotnoúci i temperatury,

ï odpornoúÊ na wodÍ i oleje oraz inne na-
raøenia chemiczne,

ï odpornoúÊ na wibracje i naraøenia me-
chaniczne,

ï izolacja przewodÛw powinna byÊ samo-
gasnπca, wskazana bezhalogenowa,

ï øy≥y przewodÛw powinny byÊ wielodru-
towe (giÍtkie),

ï produkty powinny posiadaÊ miÍdzynaro-
dowe normy i aprobaty ñ wskazane apro-
baty morskie (Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd lub Lloydís Register).
Firma Lapp Kabel od wielu lat jest do-

stawcπ produktÛw wykorzystywanych
w przemyúle stoczniowym. Poniøej przed-
stawiono kilka z nich.

÷lflex Classic 110H / 110CH

Bezhalogenowe (wed≥ug IEC 60754-1),
samogasnπce (zgodnie z IEC 60332-1-2)
przewody sterownicze (300 / 500 V) cha-
rakteryzujπce siÍ bardzo dobrπ odporno-
úciπ na oleje (wed≥ug EN 60811-2-1) oraz
wodÍ morskπ i szeroki zakres chemika-
liÛw. Ponadto przewody te wyrÛønia od-
pornoúÊ na dzia≥anie promieniowania UV
i czynnikÛw atmosferycznych (zgodnie
z ISO 4892-2) oraz odpornoúÊ mechanicz-

na i wysoka elastycznoúÊ. Przewody te
mogπ pracowaÊ w zakresie temperatur od
-40 do +80oC (po≥πczenia nieruchome).
PrzewÛd Olflex Classic 110 CH posiada
dodatkowo pow≥okÍ wewnÍtrznπ oraz
oplot ekranujπcy z ocynowanych drucikÛw
miedzianych. Przewody posiadajπ øy≥y
czarne, numerowane. DostÍpne sπ wyko-
nania wieloøy≥owe od 2x0,5 do 4G95.

÷lflex Petro C HFFR

Bazhalogenowe (wed≥ug VDE 0472-
815), samogasnπce przewody (0,6-1 kV)
dedykowane do zastosowania na platfor-
mach wiertniczych i jednostkach typu of-
fshore, w trudnych warunkach otoczenia.
Ich cechπ szczegÛlnπ jest wysoka odpor-
noúÊ na dzia≥anie wielu substancji che-
micznych oraz olejÛw (wed≥ug NEK 606:
2009) i p≥uczek wiertniczych (wed≥ug IEC
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Produkty Lapp Kabel
w przemyśle stoczniowym
Grzegorz Gralak

Ostatnia dekada by≥a okresem znaczπcych zmian w polskim przemyúle stoczniowym, ktÛry
ca≥kowicie rekonstruujπc w≥asnπ strukturÍ i asortyment produkcji zdo≥a≥ ostatecznie odnaleüÊ
swojπ szansÍ w nowych realiach globalnej gospodarki. W artykule przedstawiono produkty
firmy Lapp Kabel przeznaczone dla przemys≥u stoczniowego.

Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 H (u gory) i ÷lflex Classic 110 CH

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Petro C HFFR



61892-4). Przewody cechuje doskona≥a
odpornoúÊ na dzia≥anie promieniowania
UV i warunki atmosferyczne oraz úciera-
nie i wodÍ morskπ. Elastyczne, wielodruto-
we øy≥y sπ cynowane, co pozwala zapew-
niÊ sta≥oúÊ parametrÛw elektrycznych
i pewnoúÊ po≥πczeÒ w úrodowisku mor-
skim. DostÍpny zakres temperatur pracy
wynosi od -50 do +90oC (po≥πczenia nieru-
chome). Przewody posiadajπ cynowany
oplot miedziany s≥uøπcy jako ekran oraz
ñ zgodnie z wymogami norm ñ jako pan-
cerz. Produkt posiada dodatkowa aprobatÍ
na rynek amerykaÒski UL AWM. DostÍp-
ne sπ wykonania jedno- i wieloøy≥owe od
3G0,5 do 1x300.

÷lflex Heat 145 SC/MC/CMC

Bezhalogenowe (wed≥ug IEC 60754-1),
samogasnπce (zgodnie z IEC 60332-1-2)
przewody w izolacjach usieciowanych
elektronowo do aplikacji o podwyøszo-
nych wymaganiach, charakteryzujπce siÍ
bardzo dobrπ odpornoúciπ na wodÍ morskπ
oraz promieniowanie UV. Cechuje je tak-
øe wytrzyma≥oúÊ na úcieranie i przeciÍcia
oraz wysoka elastycznoúÊ. Øy≥y wykona-
ne sπ z cienkich drucikÛw z miedzi cyno-
wanej. Przewody te mogπ pracowaÊ w po-
≥πczeniach nieruchomych w wyjπtkowo
szerokim zakresie temperatur od -55 do
+125oC (krÛtkotrwale do + 145oC). Do-
stÍpne napiÍcia pracy (w zaleønoúci od
przekroju) od 300/500V do 0,6/1KV (w in-
stalacjach zabezpieczonych). PrzewÛd ÷l-
flex Heat 145 CMC posiada dodatkowo
oplot ekranujπcy z ocynowanych drucikÛw

miedzianych. Produkt posiada aprobatÍ do
stosowania w aplikacjach morskich (GL).
DostÍpne sπ wykonania jednoøy≥owe od
0,25 do 240 mm2 oraz wieloøy≥owe od
2x0,75 do 5G6.

D≥awnice kablowe 
Skintop

W programie produkcji firmy Lapp Ka-
bel znajduje siÍ szeroki asortyment d≥aw-
nic kablowych Skintop, ktÛre posiadajπ
miÍdzynarodowa aprobatÍ morskπ (DNV).
DostÍpne sπ d≥awnice poliamidowe oraz
mosiÍøne (niklowane) z gwintem metrycz-
nym i PG, rÛwnieø do stref zagroøonych
wybuchem oraz do obwodÛw iskrobez-
piecznych. WspÛlnπ cechπ d≥awnic Skin-
top jest odpowiednia jakoúÊ, wysoka od-
pornoúÊ mechaniczna i chemiczna, nieza-
wodny system antywibracyjny (zapobiega-
jπcy utracie nominalnej szczelnoúci) oraz
dostÍpnoúÊ szerokiego wyboru akcesoriÛw
(redukcje, wk≥ady wieloprzepustowe,
uszczelnienia). DostÍpne sπ rozmiary
(w zaleønoúci od typu) od M12 do M110,
zakresy d≥awienia od 3,5 do 98 mm oraz
poziom ochrony od IP 68 do IP 69K.

Nowoúciπ w ofercie firmy Lapp Kabel
jest przeznaczona takøe na rynek morski
d≥awica Skintop MS-M ATEX Brush. Me-
tryczna d≥awnica wykonana z niklowanego
mosiπdzu dedykowana jest do stosowania
w strefach zagroøonych wybuchem, gdzie
dodatkowo wymagane jest zapewnienie
kompatybilnoúci elektromagnetycznej.
D≥awnicÍ moøna stosowaÊ w instalacjach
o podwyøszonym stopniu bezpieczeÒstwa
Ñeî, w urzπdzeniach z grupy II / kategoria
2G+1D, na ruchomych platformach wiert-
niczych i w innych zastosowaniach mor-
skich (aprobata DNV). Konstrukcja d≥aw-
nicy zapewnia optymalny, dookolny, ni-
skorezystancyjny kontakt z ekranem prze-
wodu oraz ≥atwy montaø i demontaø. Pro-
dukt cechuje takøe odpornoúÊ na gwa≥tow-
ne zmiany temperatury oraz antystatycz-
noúÊ. DostÍpne sπ rozmiary od M20 do

M93 oraz zakres d≥awienia od 6,9 do
55 mm. StopieÒ ochrony wynosi IP 68.

System oznaczeÒ Fleximark FCC

System oznacznikÛw Fleximark FCC
umoøliwia montaø oznaczeÒ o d≥ugoúci do
46 znakÛw. Stalowe opaski LS o szeroko-
úci 7,9 mm dedykowane sπ do mocowania
podstaw oznacznikÛw NM wykonanych ze
stali szlachetnej. System moøna stosowaÊ
rÛwnieø na wolnym powietrzu i w warun-
kach najbardziej ekstremalnych, np.
w miejscach, w ktÛrych bÍdzie naraøony
na czynniki korozyjne takie jak woda mor-
ska czy chemikalia. System posiada apro-
batÍ DNV i UL. Opaskami moøna objπÊ
úrednice od 51 do 305 mm. Zakres dopusz-
czalnych temperatur pracy wynosi od -80
do +500oC.

Podsumowanie

Jednostki budowane i remontowane
przez polskie stocznie to g≥Ûwnie kon-
strukcje o bardzo wysokim stopniu skom-
plikowania i specjalizacji funkcji. Na ich
pok≥adach (i pod pok≥adami) znajdujπ za-
stosowanie takøe inne, nieopisane w ni-
niejszym artykule produkty z asortymentu
firmy Lapp Kabel: przewody düwignico-
we i suwnicowe Olflex Crane / Lift, úwia-
t≥owody Hitronic, przewody z grupy Uni-
tronic BUS, wÍøe os≥onowe Silvyn oraz
z≥πcza przemys≥owe EPIC. We wszystkich
powyøszych zastosowaniach firma Lapp
Kabel dostarcza produkty o wysokim stop-
niu niezawodnoúci i parametrach jakoúcio-
wych, co pozwala na d≥ugoletniπ, bezawa-
ryjnπ eksploatacjÍ instalacji elektrycznych
w skrajnie wymagajπcych warunkach mor-
skich.

Grzegorz Gralak

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel

ZdjÍcie tytu≥owe ze strony

GdaÒskiej Stoczni Remontowej 

www.remontowa.pl
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Rys. 3. Przewody Olflex Heat 145 (od gÛry): SC/MC/CMC

Rys. 4. D≥awnica Skintop MS-M ATEX Brush

Rys. 5. Oznacznik FCC 

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


