
Kaøda elektrownia wodna wyposa-
øona jest w turbinÍ, jednak nie do
kaødej turbiny woda doprowadza-

na jest w ten sam sposÛb. To w≥aúnie ze
wzglÍdu na sposÛb doprowadzenia wody,
wodne jednostki wytwÛrcze dzieli siÍ na
rÛøne rodzaje. Elektrownie wodne przep≥y-
wowe mieszczπ siÍ w specjalnie skonstru-
owanych budynkach, bÍdπcych przed≥uøe-
niem przegradzajπcych rzekÍ jazÛw (rys. 1).
Elektrownie jazowe budowane sπ w kory-
cie rzeki, ktÛrej energiÍ wykorzystujπ.
Utworzony za pomocπ jazu zbiornik wod-
ny wykorzystywany jest wy≥πcznie po to
by spiÍtrzyÊ wodÍ dla celÛw energetycz-
nych.

Przewody do napÍdÛw, 
do stosowania na zewnπtrz

NapÍdy i uk≥ad sterowania zamkniÍÊ
klapowych jazu umieszczane sπ zazwy-
czaj w filarach jazu przegradzajπcego rze-
kÍ. Poniewaø czÍúÊ tras kablowych znaj-
duje siÍ na otwartym powietrzu, przy wy-
borze przewodÛw do tych napÍdÛw waø-
nym kryterium jest bardzo dobra odpor-
noúÊ na warunki atmosferyczne, odpor-
noúÊ termiczna oraz odpornoúÊ na pro-
mieniowanie UV. Moøliwym rozwiπza-
niem w takich aplikacjach jest zastosowa-
nie posiadajπcego takie w≥aúciwoúci prze-
wodu ÷lflex Classic 110 Black 0,6/1 kV
(rys. 2).

DziÍki budowie øy≥ w 5 klasie giÍtkoúci
przewÛd nie sprawia problemÛw przy
uk≥adaniu, rÛwnieø w dolnych zakresach
temperatur (do -5oC). Wysokie bezpie-
czeÒstwo instalacji zapewnia napiÍcie prÛ-
by 4 kV. PrzewÛd wystÍpuje rÛwnieø
w wersji ekranowanej ÷lflex Classic 110
CY Black 0,6/1 kV.

Zasilanie i sterowanie 
elementÛw ruchomych 

W wodnych elektrowniach przep≥ywo-
wych si≥π napÍdowπ jest nurt wody. Woda
wp≥ywa do kana≥u doprowadzajπcego jπ do
komÛr turbinowych. Wlot kana≥u jest za-
bezpieczony kratπ, ktÛra zapobiega dosta-
waniu siÍ zanieczyszczeÒ z rzeki do turbi-
ny (rys. 3). WiÍksze zanieczyszczenia usu-
wane sπ za pomocπ specjalnej czyszczarki
krat (rys. 4). Zasilanie i sterowanie tych

urzπdzeÒ moøe byÊ realizowane, tak jak na
ilustracji, przy uøyciu przewodÛw p≥askich
÷lflex Crane F (rys. 5) umieszczonych na
ruchomych wÛzkach ñ znajdujπcych siÍ
rÛwnieø w ofercie firmy Lapp Kabel. 

PrzewÛd ÷lflex Crane F dopuszcza
znacznie mniejsze promienie giÍcia niø dla
przewodÛw okrπg≥ych ñ posiada øy≥y
o przekroju do 25 mm2 zbudowane z cien-
kich drucikÛw klasy 6, a od 35 mm2 ñ kla-
sy 5. Moøna przez to znacznie zaoszczÍ-
dziÊ miejsce w przestrzeni wokÛ≥ szyny
noúnej. Izolacja øy≥ i p≥aszcza zewnÍtrzne-
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Produkty Lapp Kabel 
w elektrowniach wodnych
Wojciech Zając

Jednym z najbardziej proekologicznych sposobÛw pozyskiwania energii jest wytwarzanie jej
w elektrowniach wodnych. Nawet niewielka jednostka tego typu moøe byÊ ürÛd≥em energii wy-
starczajπcej dla spo≥ecznoúci lokalnej. Artyku≥ prezentuje produkty Lapp Kabel stosowane
w elektrowniach wodnych przep≥ywowych.

Rys. 1. Widok jazu przegradzajπcego rzekÍ

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Black 0,6/1 kV 



go wykonana jest z gumy, co zapewnia
bardzo dobrπ odpornoúÊ na warunki pogo-
dowe. Dla po≥πczeÒ ruchomych przewÛd
moøe pracowaÊ w zakresie temperatur od -

25 do 90oC. Ekranowany odpowiednik
÷lflex Crane CF (rys. 5) dziÍki zastosowa-
nemu oplotowi miedzianemu zapewnia
kompatybilnoúÊ elektromagnetycznπ
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Rys. 3. Widok kana≥u doprowadzajπcego wodÍ do komÛr turbinowych

Rys. 4. Czyszczarka usuwajπca wiÍksze zanieczyszczenia z wody dop≥ywowej
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(EMC) oraz ekranuje przed zak≥Ûceniami
elektromagnetycznymi. Jest to szczegÛlnie
waøne w przypadku montaøu rÛwnoleg≥e-
go w jednym wÛzku (jeden na drugim)
przewodÛw zasilajπcych i sterowniczych.

Regulacja przep≥ywu wody

Moc elektrowni jest zaleøna od objÍtoúci
wody dop≥ywajπcej do jej turbin. Jej iloúÊ
reguluje siÍ rÛønego typu urzπdzeniami za-
instalowanymi na zaporach piÍtrzπcych
(rys. 6). Do zasilania i sterowania tych
urzπdzeÒ wykorzystuje siÍ np. ekranowane
przewody ÷lflex Classic 400 CP (rys. 7).
Bezpieczne wprowadzenie przewodÛw do
obudowy zapewniajπ poliamidowe d≥aw-
nice Skintop ST-M (teraz z aprobatπ
IP69K), natomiast zapewnienie kompaty-
bilnoúci elektromagnetycznej pod≥πczane-
go przewodu moøna uzyskaÊ dziÍki na-
krÍtce Skintop Brush Add-On (rys. 8), opa-
tentowanej przez firmÍ Lapp Kabel.

Ekranowane przewody ÷lflex Classic
400 CP charakteryzujπ siÍ podwyøszonπ
wytrzyma≥oúciπ w trudnych warunkach
dziÍki odpornemu na úcieranie i dzia≥anie
promieniowania UV zewnÍtrznemu p≥asz-

czowi z PUR. Zastosowana izolacja gwa-
rantuje rÛwnieø odpornoúÊ na kontakt
z wieloma rodzajami substancji smarnych
na bazie olejÛw mineralnych oraz na kon-
takt z rozcieÒczonymi kwasami, alkalicz-
nymi roztworami wodnymi i innymi sub-
stancjami chemicznymi, odpornoúÊ na hy-
drolizÍ i dzia≥anie mikrobÛw.

NakrÍtka Skintop Brush Add-On

NakrÍtka Skintop Brush Add-On daje
moøliwoúÊ zastosowania zwyk≥ej d≥awnicy
z tworzywa do wejúÊ kablowych w urzπ-
dzeniach lub szafach sterowniczych takøe
dla kabli ekranowanych. Umoøliwia to
specjalne, opatentowane przez firmÍ Lapp
Kabel rozwiπzanie: zamiast d≥awnicy mo-
siÍønej potrzebna jest tylko nakrÍtka z mo-
siπdzu z aktywnym stykiem ekranujπcym.
Bardzo elastyczne druty mosiÍøne tworzπ-
ce specyficznπ ÑszczoteczkÍî sπ zintegro-
wane z ma≥ymi nakrÍtkami. Oznacza to, øe
do aplikacji, ktÛre wymagajπ bardzo do-
brego ekranowania EMC, moøna uøyÊ
d≥awnic z tworzywa sztucznego, wykorzy-
stywanych rÛwnieø przy innych aplika-
cjach. Nie ma potrzeby zamawiania dodat-
kowych d≥awnic mosiÍønych, co pozwala
na uproszczenie zamÛwieÒ oraz oszczÍd-
noúÊ przestrzeni magazynowych. Zastoso-
wanie tych nakrÍtek zapewnia szybszy i ≥a-
twiejszy kontakt z ekranem w porÛwnaniu
z innymi systemami ≥πczenia ekranu oraz
duøπ swobodÍ manewrowania przewodem
podczas montaøu.

Przewody do zanurzenia ciπg≥ego

Kolejnπ nowoúciπ w ofercie firmy Lapp
Kabel, ktÛra znajduje zastosowanie rÛw-
nieø w elektrowniach wodnych, jest ulep-
szona wersja oponowego przewodu
H07RN-F (rys. 9). PrzewÛd H07RN-F
w najnowszym wariancie charakteryzujπ
takie cechy, jak: 

ï moøliwoúÊ ciπg≥ego zanurzenia w wo-
dzie do g≥Íbokoúci 100 metrÛw bez ko-
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Rys. 5. Przewody p≥askie: ÷lflex Crane F i jego ekranowany odpowiednik ÷lflex Crane CF

Rys. 6. Urzπdzenia regulujπce objÍtoúÊ wody dop≥ywajπcej do turbin

Rys. 7. Zasilenie urzπdzeÒ na zaporze piÍtrzπcej



niecznoúci osuszania (aprobata AD8), 

ï bezhalogenowoúÊ i samogaúniÍcie zgodnie z IEC 60332-1-2, 

ï dobra odpornoúÊ chemiczna, 

ï olejoodpornoúÊ wed≥ug EN 60811-404, 

ï odpornoúÊ na promieniowanie UV oraz dzia≥anie ozonu wed≥ug
EN 60811,

ï odpornoúÊ na uszkodzenia mechaniczne, 

ï szeroki zakres temperatur pracy ñ od -40 do 90oC).

Transmisja danych

Woda przep≥ywajπca przez wnÍtrze turbiny napÍdza jej wirnik
sprzÍøony z generatorem elektrycznym. Wytworzona w ten spo-
sÛb energia elektryczna jest wprowadzana do systemu, z ktÛrego
pobierana jest dla potrzeb domowych czy gospodarczych. Ser-
cem kaødej elektrowni jest nastawnia g≥Ûwna, z ktÛrej sterowane
sπ wszystkie urzπdzenia wytwÛrcze. W procesie sterowania bar-
dzo waønπ rzeczπ jest niezak≥Ûcona transmisja danych. Jednπ
z grup produktowych oferowanych przez firmÍ Lapp Kabel jest
marka Unitronic, w sk≥ad ktÛrej wchodzπ przewody do szybkiej
i bezpiecznej transmisji duøej iloúci danych ñ poczπwszy od elek-
troniki maszyn i systemÛw busowych po bardzo szybkie sieci
LAN. W ciπg≥ej sprzedaøy dostÍpne sπ przewody do transmisji
danych przydatne praktycznie w kaødej sytuacji.

Podsumowanie

Wykorzystanie produktÛw firmy Lapp Kabel w duøym stopniu
moøe wp≥ynπÊ na prawid≥owπ pracÍ urzπdzeÒ biorπcych udzia≥
w procesie wytwarzania energii, poprzez zapewnienie odpowied-
nich parametrÛw przesy≥u energii i sygna≥Ûw. Technologie pro-
dukcji uwzglÍdniajπ wysokπ jakoúÊ materia≥Ûw i powodujπ, øe
wyroby charakteryzujπ siÍ wysokπ niezawodnoúciπ, a ich czas øy-
cia jest relatywnie d≥ugi, nawet w wymagajπcych warunkach.

Wojciech Zajπc

Autor jest 

pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 8. Innowacyjna nakrÍtka Skintop Brush Add-On zapewnia 360o ekra-
nowania

Rys. 9. Oponowy przewÛd H07RN-F wersja ulepszona ñ moøliwoúÊ zanurze-
nia wed≥ug normy AD8

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice PodgÛrne 55-040 Kobierzyce

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

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