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Jednπ z zaawansowanych konstruk-
cyjnie d≥awnic dostÍpnych na polskim
rynku sπ d≥awnice z grupy Skintop,

ktÛrych producentem jest firma Lapp Kabel.
Do tej grupy d≥awnic naleøπ: d≥awnice
poliamidowe Skintop ST, Skintop BS,
Skintop BT, d≥awnice wykonane z mosiπ-
dzu powlekane Skintop MS oraz mosiÍøne
powlekane, przeznaczone do zad≥awienia
i zarobienia przewodÛw ekranowanych
Skintop MS-SC. Wszystkie te wyroby spe≥-
niajπ okreúlone funkcje po zamontowaniu.

D≥awnice Skintop ST

Skintop ST jest standardowπ d≥awnicπ
stosowanπ w silnikach i w maszynach oraz
przy zad≥awianiu przewodÛw w puszkach
≥πczeniowych. Jest to typ d≥awnicy, ktÛry
moøna najczÍúciej spotkaÊ w codziennym
øyciu.

D≥awnice Skintop BS, Skintop BT

D≥awnice Skintop BS i Skintop BT spraw-
dzajπ siÍ wszÍdzie tam, gdzie przewody
elektryczne wychodzπ z bocznych úcian
urzπdzeÒ, bπdü poddawane sπ ruchowi.
CzÍsto stosowane sπ do uszczelnienia po-
≥πczeÒ przewodÛw zasilajπcych z urzπdze-
niami rÍcznymi np.: rÍczne krajalnice do
miÍsa w ubojniach. Specjalna budowa d≥aw-
nic z odgiÍtkπ w kszta≥cie sprÍøyny oraz
z g≥Ûwkπ w kszta≥cie lejka zapewnia d≥ugπ
øywotnoúÊ przewodÛw najczÍúciej ulega-
jπcym uszkodzeniu w miejscu ich moco-
wania.

D≥awnica Skintop MS-SC,
Skintop MS

Standardem sta≥o siÍ stosowanie na liniach
produkcyjnych przewodÛw ekranowanych
≥πczπcych falownik z silnikiem sterowa-
nym czÍstotliwoúciowo oraz do zasilania
falownikÛw. Przewody ekranowane stoso-
wane sπ rÛwnieø przy transmisji danych

np. w miejscach gdzie zbierane sπ informa-
cje dotyczπce produkcji. Dla wielu uøytkow-
nikÛw problemem jest odpowiednio pewne
uszczelnienie i po≥πczenie ekranu z uzie-
mieniem. Bardzo dobrym rozwiπzaniem
jest d≥awnica Skintop MS-SC, ktÛra dziÍ-
ki swojej budowie zapewnia maksymalnπ
szczelnoúÊ, os≥onÍ mechanicznπ, a przede
wszystkim umoøliwia skutecznie i pewne
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D≥awnice Skintop 
firmy Lapp Kabel 
w przemyúle spoøywczym

Przemys≥ spoøywczy ze wzglÍdu na utrzymanie czystoúci na liniach produkcyjnych, szczel-
noúci instalacji elektrycznych i pewnoúÊ ich pracy wymaga stosowania materia≥Ûw i podze-
spo≥Ûw o wysokiej jakoúci. O odpowiednim wykoÒczeniu i uszczelnieniu instalacji elektrycznej
w duøym stopniu decyduje jakoúÊ elementÛw uszczelniajπcych, g≥Ûwnie d≥awnic.
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uziemienie ekranu przewodu. DziÍki specjalnym blaszkom
wewnπtrz d≥awnicy po≥πczenie odbywa siÍ szybko i wyglπda este-
tycznie.

Dla standardowego zabezpieczenia mechanicznego oraz wszÍ-
dzie tam gdzie istotna jest trwa≥oúÊ instalacji, odpornoúÊ chemicz-
na i pewnoúÊ mocowania polecana jest d≥awnica Skintop MS ñ
mosiÍøna, nierdzewna, powlekana niklem.

Wszystkie d≥awnice, oprÛcz wyøej wymienionych cech i zasto-
sowaÒ, charakteryzujπ siÍ bardzo szerokim zakresem d≥awieÒ,
odpornoúciπ na zwiπzki chemiczne, odpornoúciπ na uderzenia,
najwyøszπ szczelnoúciπ oraz szerokim zakresem temperatur
pracy. Mimo tak wielu podanych cech, ktÛre charakteryzujπ grupÍ
Skintop warto wspomnieÊ, dlaczego d≥awnice te sπ polecane do
stosowania w przemyúle spoøywczym.

D≥awnice w przemyúle spoøywczym ñ ochrona
przed penetracjπ wody

Pierwsze d≥awnice dostÍpne na polskim rynku by≥y wykonane
z tworzywa sztucznego o nazwie bakelit. D≥awnice bakelitowe
charakteryzowa≥y siÍ przede wszystkim bardzo ma≥ym zakresem
d≥awieÒ i niskim stopniem ochrony przed zanieczyszczeniami
w postaci cieczy i py≥Ûw. D≥awnice firmy Lapp Kabel sπ wykona-
ne z poliamidu, ktÛry charakteryzuje siÍ duøπ odpornoúciπ mecha-
nicznπ i odpornoúciπ na dzia≥anie zwiπzkÛw chemicznych w duøo
wiÍkszym stopniu niø d≥awnice bakelitowe. Dodatkowo d≥awnice
Skintop zapewniajπ maksymalny stopieÒ ochrony IP 68 zwiπza-
ny z py≥o- i wodoszczelnoúciπ.

SzczelnoúÊ d≥awnicy w zakresie ochrony penetracji wody cha-
rakteryzuje parametr o wartoúci Ñ8î (IP 68) i oznacza, øe nie mogπ
wystπpiÊ øadne niepoøπdane efekty, jeøeli urzπdzenie jest zanu-
rzone pod wodπ. Firma Lapp Kabel posiada w swojej ofercie
d≥awnice spe≥niajπce wyøej wymieniony parametr. Tak wysoki
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stopieÒ ochrony brany jest pod uwagÍ np.
w momencie gdy na linii produkcyjnej wy-
stÍpuje duøa iloúÊ wody czy innych zwiπz-
kÛw p≥ynnych. Warunki takie moøna spot-
kaÊ w zak≥adach zajmujπcych siÍ np.: pro-
dukcjπ piwa czy sokÛw, w ktÛrych mycie,
czy p≥ukanie szklanych butelek jest czÍúciπ
procesu technologicznego. W browarach
szczegÛlnπ uwagÍ naleøy zwrÛciÊ na linie
rozlewni piwa czy w mniejszym stopniu na
warzelni. Warto rÛwnieø zwrÛciÊ uwagÍ na
zabezpieczenie instalacji elektrycznej pod-
czas mycia maszyn, co ma miejsce w za-
k≥adach miÍsnych, ubojniach i zak≥adach
zajmujπcych siÍ produkcjπ wyrobÛw
z t≥uszczy roúlinnych czy zwierzÍcych.

D≥awnice w przemyúle
spoøywczym ñ ochrona przed
wnikaniem kurzu i zabrudzeÒ

Kolejnym rÛwnie istotnym parametrem
w uszczelnianiu instalacji i niedopuszcza-
niu zabrudzeÒ jest parametr o wartoúci Ñ6î
(IP 68). Parametr ten okreúla stopieÒ och-
rony przed wnikaniem kurzu i zabrudzeÒ.
Informuje on o ca≥kowitej ochronie ñ
w przypadku parametru o wartoúci Ñ6î ñ
aktywnych lub ruchomych elementÛw
wewnÍtrznych przed wp≥ywem kurzu i bru-
du. Warto jednak zaznaczyÊ, iø znaczenie
tego parametru w przemyúle spoøywczym

jest bardziej symboliczne,
poniewaø linie produk-
cyjne sπ systematycznie
myte, a kurz czy inne
zabrudzenia nie powinny
siÍ tam pojawiaÊ. G≥Ûw-
nym zagroøeniem dla in-
stalacji elektrycznych zasi-
lajπcych i sterujπcych linia-
mi produkcyjnymi i proce-
sami na nich zachodzπcymi
jest woda, úrodki myjπce,
p≥yny smarujπce i inne zwiπz-
ki chemiczne w postaci cie-
k≥ej.

PewnoúÊ zad≥awienia

Bardzo istotne jest zagwarantowanie
pewnoúci zad≥awienia, a co za tym idzie
utrzymanie sta≥ego, wysokiego stopnia
ochrony IP d≥awnic podczas ich pracy.
Biorπc to pod uwagÍ moøna zaproponowaÊ
d≥awnice poliamidowe Skintop firmy Lapp
Kabel.

ZwiÍkszenie pewnoúci pracy i sta≥ego
utrzymania maksymalnego stopnia szczel-
noúci d≥awnicy w trudnych warunkach
przemys≥owych polega na zastosowaniu
systemu antywibracyjnego, ktÛry zosta≥
opatentowany przez firmÍ Lapp Kabel.
System antywibracyjny zabezpiecza przed
samoczynnym rozkrÍceniem siÍ d≥awnicy,
a co za tym idzie przed utratπ wysokiego
stopnia szczelnoúci tak potrzebnego przy
ochronie instalacji elektrycznej np. przed
wodπ, innymi cieczami czy kurzem.

Podsumowanie

Wszystkie wymienione powyøej d≥aw-
nice sπ produkowane przez firmÍ Lapp
Kabel z gwintami PG i gwintem metrycz-
nym, a niektÛre typy rÛwnieø z gwintem
calowym. Jednak naleøy podkreúliÊ znacze-
nie gwintu metrycznego, z ktÛrym uøyt-
kownicy spotykajπ siÍ coraz czÍúciej
w nowych maszynach czy urzπdzeniach.
We wszystkich urzπdzeniach zaprojekto-
wanych po 1 marca 2001 w Unii Europejs-
kiej obowiπzuje gwint metryczny.

Artyku≥ dotyczy tylko d≥awnic z grupy
Skintop i jest to wycinek ca≥oúci produkcji
firmy Lapp Kabel. W ofercie moøna zna-
leüÊ pe≥nπ gamÍ przewodÛw elektrycznych
do 1 kV, peszli, z≥πczy przemys≥owych czy
prowadnic ≥aÒcuchowych. Firma Lapp
Kabel oferuje takøe profesjonalnπ pomoc
technicznπ w doborze swoich produktÛw
do poszczegÛlnych aplikacji przemys≥o-
wych.

Krzysztof Wilk
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Rys. 3. D≥awnica kablowa Skintop ST

Rys. 4. D≥awnica kablowa Skintop BT

Rys. 5. Przyk≥ad zastosowania d≥awnic kablowych Skintop

Lapp Kabel Sp. z o.o.

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

tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
e-mail:info@lapppolska.pl
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