
Ja ko part ne ra pro jek tu, od po wie dzial -
ne go za nie za wod ne oka blo wa nie te -
sto we go par ku wia tro we go of fsho re,

fir ma Mul ti brid wy bra ła jed ne go z kil ku
głów nych do staw ców prze wo dów dla pro -
du cen tów elek trow ni wia tro wych – Lapp
Ka bel.

Wa run ki śro do wi sko we

Tur bi ny Mul ti brid M50 00 by ły te sto wa -
ne pod ką tem wia tru i po go dy. Urzą dze nia
wznie sio no na oce anie na głę bo ko ści 30
me trów, na sta ty wie za ko twi czo nym w dnie
mor skim za po mo cą ol brzy mich sto sów.
Od po zio mu mo rza do szczy tu pła tu wir -
ni ka jed nost ka ma wy so kość 143 me try.
Każ de śmi gło wir ni ka ma dłu gość 56,5 me -
tra. Aby chro nić tech no lo gię przed ko ro -
zyj ną at mos fe rą mor ską, gon do la i pia sta
są her me tycz nie za mknię te, a uszczel nie-
nie od dzie la je od śro do wi ska ze wnętrz ne -
go. Sys tem kli ma ty za cji u pod sta wy wie ży
za pew nia, że sól i wil goć nie mo gą po wo -
do wać ko ro zji we wnątrz kon struk cji.

Oka blo wa nie

Aby spro stać wy mo gom kon struk cyj nym
tur bin, wszyst kie ka ble za si la ją ce, trans mi -
syj ne i ste ru ją ce mu sia ły być wy jąt ko wo od -
por ne i eks tre mal nie wy trzy ma łe na ob cią -
że nia roz cią ga ją ce i skręt ne. W gon do li za-
sto so wa no prze wo dy ste row ni cze Ölflex
Clas sic 110 i Ölflex 440 CP (bez ha lo ge -
no we). 

Technologie Lapp Kabel 
w parku wiatrowym 
na Morzu Północnym

La tem 2009 ro ku, po kli ku la tach te stów, sześć przy brzeż nych tur bin wia tro wych Mul ti brid M50 00
zo sta ło wznie sio nych w ce lu ge ne ro wa nia ener gii elek trycz nej na mor skim po lu te sto wym w od -
le gło ści oko ło 45 km od wy brze ża Bor kum. Pro jekt ten no sił na zwę Al pha Ven tus i był pro wa -
dzo ny przez du że nie miec kie fir my ener ge tycz ne E. ON, EWE i Vat ten fall Eu ro pe oraz fir mę Mul -
ti brid, wy twa rza ją cą przy brzeż ne tur bi ny. Do staw cą oka blo wa nia dla tur bin MFM Mul ti brid
M50 00 był Lapp Ka bel.
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Rys. 1. Park wia tro wy of fsho re Al pha Ven tus po zwo lił prze te sto wać tur bi ny i ich kom po nen ty w trud -
nym śro do wi sku pra cy na mo rzu



Ölflex Clas sic 110
Ölflex Clas sic 110 (rys. 2) jest zbu do wa -

ny ze splo tu cien kich po je dyn czych mie -
dzia nych li nek. Izo la cja ży ły jest wy twa rza -
na ze spe cjal nej mie szan ki PCV, któ ra zo -
sta ła opra co wa na w la bo ra to rium Lapp,
po dob nie jak izo la cja ze wnętrz na. Ma ła ze -
wnętrz na śred ni ca zmniej sza wy ma ga ną
ilość miej sca, a na pię cie te sto we 4 kV ozna -
cza, że ka bel za pew nia bar dzo sku tecz ną
izo la cję. Ölflex Clas sic 110 jest po strze ga-
ny ja ko je den z naj bar dziej uni wer sal nych
w bran ży. Na da je się do sto so wa nia w su -
chym, wil got nym lub mo krym śro do wi sku
przy nor mal nym ob cią że niu i jest sto so wa -
ny za rów no w ma szy nach, za kła dach prze -
my sło wych, ob ra biar kach, la kier niach, in -
sta la cjach ogrze wa nia i kli ma ty za cji, jak
i elek trow niach.

Ölflex 440 CP
Ölflex 440 CP (rys. 3) za pew nił za si la nie

i ste ro wa nie w szcze gól nie wraż li wych ob -
sza rach elek trow ni wia tro wej, jak np.
w me cha ni zmach na pę do wych. Prze wo dy
ste ru ją ce i za si la ją ce Ölflex 440 CP są bez -
ha lo ge no we, od por ne na pro mie nio wa nie
UV, od por ne na zmien ne wa run ki at mos -
fe rycz ne oraz olej. Bar dzo do brze na da ją
się do pra cy w trud nych wa run kach, gdzie
mo gą być na ra żo ne na eks tre mal ne zu ży -
cie. Prze wo dy ma ją trzy ro dza je ochro ny:
we wnętrz na osło na z TPE (ter mo pla stycz -

ne go ela sto me ru po lie stro we go), któ ra
obej mu je skrę co ne ży ły, na nich znaj du je
się mie dzia ny oplot wy ko na ny z cien kich
mie dzia nych dru tów, ko lej nym ele men tem
ochro ny jest ze wnętrz na osło na ze spe cjal -
ne go po li ure ta nu.

Tur bi na wia tro wa

Kon struk cja obu do wy tur bi ny zo sta ła
przy go to wa na na wa run ki pa nu ją ce na
Mo rzu Pół noc nym. Dwu rzę do we stoż ko -
we ło ży sko tocz ne w ukła dzie O prze no si
ob cią że nia wir ni ka na obu do wę ma szy ny.
Geo me trycz ne roz miesz cze nie ukła du ło -
ży ska wir ni ka i kół zę ba tych zo sta ło do bra -
ne w ta ki spo sób, aby dy na micz ne ob cią -
że nia wir ni ka nie wpły wa ły nie ko rzyst nie
na za zę bie nie. Sto jan do ge ne ra to ra syn -
chro nicz ne go z ma gne sem trwa łym jest in -
sta lo wa ny bez po śred nio w obu do wie. Wir -
nik jest za mon to wa ny na wa le na pę do wym
me cha ni zmu zę ba te go i dla te go nie wy ma -
ga do dat ko wych ło żysk. Tech no lo gia ma -
gne sów trwa łych ozna cza, że mak sy mal ną
wy daj ność moż na osią gnąć za rów no przy
zna mio no wej mo cy wyj ścio wej, jak i w za -
kre sie ob cią że nia czę ścio we go. Ge ne ra tor
jest pod łą czo ny do sie ci za po śred nic twem
peł ne go kon wer te ra 4Q. Po zwa la na mak -
sy mal ną zmien ność pręd ko ści i zgod ność
ze wszyst ki mi wy tycz ny mi sie ci.

Do oka blo wa nia prze sy łu da nych w tej
czę ści tur bi ny pro jek tan ci Mul ti brid wy -

bra li ela stycz ne, pa ro wa ne prze wo dy Uni -
tro nic LiYY (TP) – rys. 4, któ re bar dzo do -
brze na da ją się do krót kich od cin ków i ma -
łych pro mie ni gię cia. Po sia da ją one wy -
trzy ma łą po wło kę ze wnętrz ną z PVC. Wy -
ko rzy sta ny w tym miej scu dwu pa ro wy ka -
bel Ether li ne Y Flex FC UL In du strial
Ether net do ela stycz nych za sto so wań rów -
nież za pew nia nie za wod ne prze sy ła nie da -
nych w obu do wie.

Wszyst kie ele men ty tur bi ny speł nia ją
su ro we nor my ja ko ści, dzię ki cze mu za pla -
no wa ne in ter wa ły kon ser wa cyj ne są dość
dłu gie. Po ło że nie tur bin po za lą dem spra -
wia, że są one trud no do stęp ne, zwłasz cza
je śli po go da na mo rzu jest zła. W mia rę
moż li wo ści uni ka się sto so wa nia kom po -
nen tów, któ re trze ba czę sto kon ser wo wać.
Tam, gdzie ko niecz ne są re gu lar ne prze glą -
dy, np. w przy pad ku ele men tów fil tra, re -
du ku je się ilość pod ze spo łów, co mo że
znacz nie wy dłu żyć cy kle kon ser wa cji.

Pod su mo wa nie

Sześć elek trow ni wia tro wych MFM Mul -
ti brid M50 00 prze ba da no pod ką tem od -
por no ści na wiatr i trud ne wa run ki at mos -
fe rycz ne. Mor skie far my wia tro we są istot -
nym skład ni kiem roz wo ju ener ge ty ki. Po -
le te sto we do star czy ło waż nych da nych
o tym, czy i w ja ki spo sób dzia ła nie elek -
trow ni wia tro wych mo że być re ali zo wa ne
w bar dzo trud nych tech nicz nie i zło żo nych
wa run kach na mo rzu. Ba da nie po twier dzi -
ło rów nież wła ści wo ści pro duk tów Lapp
Ka bel w za kre sie pa ra me trów elek trycz -
nych, me cha nicz nych i od por no ści na wa -
run ki śro do wi sko we.

Krzysz tof Mań ka 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 2. Prze wód Lapp Ka bel Ölflex Clas sic 110

Rys. 3. Bez ha lo ge no wy prze wód Lapp Ka bel Ölflex 440 CP

Rys. 4. Prze wód Lapp Ka bel Uni tro nic LiYY (TP) do trans mi sji da nych

Fir ma Lapp Ka bel, z sie dzi bą w Stut t gar cie, jest jed nym z wio dą cych świa to wych pro du cen tów i do -
staw ców ka bli, ka bli o wy so kiej ela stycz no ści, ak ce so riów ka blo wych, złą czy prze my sło wych i tech -
no lo gii ko mu ni ka cyj nej. Ofer ta obej mu je po nad 40 tys. in dy wi du al nych roz wią zań. Gru pa Lapp jest
jed nym z mię dzy na ro do wych do staw ców w dzie dzi nie bu do wy ma szyn i in sta la cji, tech no lo gii au -
to ma ty za cji oraz tech no lo gii po mia ro wo -kon tro l nej dla każ de go ro dza ju prze my słu, w tym rów -
nież dla bran ży ener ge tycz nej. Mar ki Lapp to: prze wo dy przy łą cze nio we i ste row ni cze Ölflex, prze -
wo dy do trans mi sji da nych Uni tro nic, ka ble świa tło wo do we Hi tro nic, dław ni ce ka blo we Skin top,
sys te my ochro ny i pro wa dze nia ka bli Si lvyn, sys te my zna ko wa nia Fle xi mark, złą cza prze my sło we
Epic oraz kom po nen ty tech no lo gii sie cio wej Ether li ne.
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