
Grupa Ardagh to jedna z najwiÍk-
szych na úwiecie firm zajmujπ-
cych siÍ produkcjπ opakowaÒ. Po-

siada 100 zak≥adÛw, wytwarzajπcych opa-
kowania z metalu i szk≥a. W polskiej fa-
bryce Ardagh Glass GostyÒ sπ produkowa-
ne szklane opakowania dla najwiÍkszych
úwiatowych marek z rÛønych sektorÛw,
w tym dla piwa, produktÛw spoøywczych,
win, napojÛw, alkoholi oraz lekÛw. 

Proces produkcyjny

Ardagh bazuje na surowcach, ktÛre
moøna poddawaÊ ciπg≥emu recyklingowi.
Dedykowany program obniøania wagi
i zuøycia materia≥Ûw powoduje, øe wytwa-
rzane opakowania sπ tak lekkie jak to moø-
liwe, spe≥niajπc przy tym wszystkie wyma-
gania stosownie do przeznaczenia. Produk-
cja w Gostyniu ukierunkowana jest na
maksymalizacjÍ wydajnoúci przy jedno-
czesnym nacisku na redukcjÍ iloúci odpa-
dÛw poprodukcyjnych. Wytwarzanie opa-
kowaÒ szklanych jest neutralne dla úrodo-
wiska, ale powoduje powstawanie kilku
rodzajÛw odpadÛw, m.in. st≥uczki popro-
dukcyjnej oraz nieznacznych iloúci innych
odpadÛw. St≥uczka powstaje z opakowaÒ
niepe≥nowartoúciowych, ktÛre nie przesz≥y
kontroli jakoúci na koÒcowych etapach
procesu wytwarzania. Materia≥ ten, jako
surowiec, jest ponownie wykorzystywany.
W zak≥adzie Ardagh w Gostyniu na rÛø-
nych etapach procesu panujπ rÛønorodne
warunki. Zapewnienie bezawaryjnoúci
i ciπg≥oúci pracy linii wymaga stosowania

odpowiedniej jakoúci komponentÛw.
W zakresie okablowania i elementÛw
osprzÍtu firma bazuje na ofercie firmy
Lapp Kabel.

Okablowanie

Flagowe produkty firmy Lapp Kabel,
czyli przewody ÷lflex Classic 100 (rys. 1)
oraz ÷lflex Classic 110 (rys. 2), dziÍki
swoim szerokim i uniwersalnym w≥asno-
úciom zosta≥y wykorzystane w wielu apli-
kacjach, m. in.:

ï w systemie zraszania automatu (system
ppoø. ñ rys. 3),

ï w sterowaniu napÍdÛw w myjce, ktÛra
odpowiada za czyszczenie podzespo≥Ûw
automatu (rys. 4),

ï w systemie zdmuchiwania wyrobÛw na
Ñgorπcym koÒcuî (rys. 5). 
Przewody te charakteryzujπ siÍ podwyø-

szonπ giÍtkoúciπ, dobrπ odpornoúciπ che-
micznπ, p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie
PVC samogasnπcego. Ich nominalne na-
piÍcia pracy to 300/500 V w przypadku
÷lflex Classic 110 i 450/750V w przypad-

ku ÷lflex Classic 100. Wysokie bezpie-
czeÒstwo instalacji zapewnia odpornoúÊ
izolacji na napiÍcie prÛby 4 kV.

Przewody ekranowane

Z szerokiej oferty przewodÛw ekrano-
wanych firmy Lapp Kabel, do sterownia
automatu oraz do zasilania silnikÛw z prze-
twornicy (rys. 6) wykorzystano przewody
z serii Unitronic LiYCY (rys. 7) oraz ÷l-
flex Classic 110 CY (rys. 8). Seria prze-
wodÛw s≥aboprπdowych Unitronic to prze-
wody wykorzystywane g≥Ûwnie do trans-
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Wyroby Lapp Kabel
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Ardagh Glass
Dominik Duda

Lapp Kabel jest dostawcπ przewodÛw sterowniczych do 1 kV i osprzÍtu do wszystkich ga≥Í-
zi przemys≥u. Produkty te spe≥niajπ wymagania dla rÛønych warunkÛw pracy ñ od sterylnych
po ciÍøkie warunki przemys≥owe. W artykule przedstawione sπ wybrane zastosowania okablo-
wania i osprzÍtu Lapp Kabel na przyk≥adzie procesu produkcji opakowaÒ szklanych w firmie
Ardagh Glass w Gostyniu.

Rys. 1. PrzewÛd ÷lflex Classic 100

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Classic 110

Rys. 3. System zraszania automatu



misji danych analogowych oraz cyfro-
wych. Jest to duøa gama wyrobÛw, poczy-
najπc od wersji Unitronic LiYY, poprzez
wersje ekranowane LiYCY, wersje z para-
mi skrÍcanymi Unitronic LiYY (TP) oraz
Unitronic LiYCY (TP). Nominalne napiÍ-
cie pracy tych produktÛw to 250 V. Z ko-
lei ÷lflex Classic 110 CY to podstawowy
przewÛd z oplotem z ocynowanych drutÛw
miedzianych, ktÛrego przezroczysty
p≥aszcz zewnÍtrzny umoøliwia optycznπ
kontrolÍ oplotu. Jego nominalne napiÍcia
pracy to 300/500 V. Wysokie bezpieczeÒ-
stwo instalacji zapewnia odpornoúÊ izola-
cji na napiÍcie prÛby 4 kV.

Przewody odporne na temperaturÍ

Do grupy przewodÛw odpornych na wy-
sokie temperatury naleøy ÷lflex Heat 260
(rys. 9). PrzewÛd znalaz≥ zastosowanie ja-
ko by-pass na automacie szklarskim, ktÛry
s≥uøy do natychmiastowego przywrÛcenia
dzia≥ania elektrycznego zaworu (rys. 10).
Produkty firmy Lapp Kabel z serii Heat
znajdujπ zastosowanie w rÛønych dziedzi-
nach przemys≥u, gdzie bardzo wysokie
temperatury czy agresywne media che-

miczne wykluczajπ stosowanie konwen-
cjonalnych przewodÛw. Izolacja przewo-
du wykonana jest z PTFE (teflon), ktÛrego
najwaøniejszπ cechπ jest wyjπtkowo ma≥a
energia powierzchniowa. DziÍki temu two-
rzywo ma dobre w≥asnoúci smarujπce,
a jednoczeúnie nie przywierajπ do niego
øadne zanieczyszczenia. Przewody z po-

w y r o b y  L a p p  K a b e l  w  f a b r y c e  o p a k o w a Ò

35

35

Rys. 4. Sterowanie napÍdu myjki

Rys. 5. System zdmuchiwania wyrobu 

Rys. 6. Sterowanie automatu i zasilanie silnikÛw
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Rys. 7. PrzewÛd Unitronic LIYCY

Rys. 8. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 CY

Rys. 9. PrzewÛd ÷lflex Heat 260



w≥okπ teflonowπ sπ niepalne, majπ wysokπ
odpornoúÊ izolacyjnπ, sπ wytrzyma≥e na
dzia≥anie kwasÛw, zasad i rozpuszczalni-
kÛw, majπ wysokπ wytrzyma≥oúÊ mecha-
nicznπ. Nominalne napiÍcie pracy przewo-
dÛw Heat to 300/500 V, natomiast tempe-
ratura pracy to zakres -190 do +260oC.

Z≥πcza przemys≥owe

Z≥πcza przemys≥owe bÍdπce w ofercie
Lapp Kabel sπ wytwarzane przez jednego
z najwiÍkszych producentÛw tego typu
produktÛw ñ firmÍ Contact Connectors,
cz≥onka grupy Lapp. Z≥πcza Epic charakte-
ryzujπ siÍ ma≥π rezystancjπ stykÛw, duøπ
odpornoúciπ mechanicznπ oraz pozwalajπ
na wykonanie wielu cykli za≥πcz-roz≥πcz.
W ofercie znajdujπ siÍ dwie grupy z≥πczy:
okrπg≥e i prostokπtne. Do grupy z≥πczy
prostokπtnych naleøy Epic H-A 4 (rys. 11).
W zak≥adzie w Gostyniu znalaz≥o ono

swoje zastosowanie przy po≥πczeniu z za-
worem wyrzutu Ross w systemie odrzutu
wyrobÛw na Ñgorπcym koÒcuî (rys. 12).
Szeroka oferta obudÛw oraz wiele wyko-
naÒ wk≥adÛw pozwala na znalezienie z≥π-
cza odpowiedniego dla kaødej aplikacji.

SzczegÛ≥owe informacje techniczne do-
tyczπce produktÛw przedstawionych
w tekúcie moøna znaleüÊ na stronie inter-
netowej www.lapppolska.pl.

Dominik Duda
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Rys. 10. Automat szklarski

Rys. 11. Z≥πcze Epic H-A 4

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


