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Elektrownie to ogromne budowle
oraz tereny charakteryzujπce siÍ
bardzo duøym natÍøeniem pola

elektromagnetycznego. Elektrownie to rÛw-
nieø konstrukcje o bardzo wyrafinowanych
systemach sterowania. Bezawaryjna wspÛ≥-
praca wszystkich urzπdzeÒ w elektrowni
jest pochodnπ zastosowanych maszyn,
urzπdzeÒ, aparatÛw, systemÛw sterowania
oraz systemÛw po≥πczeÒ pomiÍdzy wszel-
kimi elementami czyli przewodÛw i kabli.
SieÊ po≥πczeÒ spe≥nia bardzo odpowie-
dzialnπ rolÍ w ca≥ym systemie i  moøna jπ
porÛwnaÊ do systemu nerwowego cz≥o-
wieka.

W dalszym ciπgu artyku≥u zostanie za-
prezentowany schemat sposobu wytwarza-
nie energii elektrycznej w elektrowni kon-
wencjonalnej.

Punkt wy≥adunku wÍgla

W punkcie wy≥adunku wÍgla moøna
zaobserwowaÊ duøe moce zainstalowa-
nych silnikÛw, ktÛre sterujπ np. wywrotni-
cami wagonÛw, z ktÛrych wÍgiel wysypy-
wany jest do specjalnego leja. Silniki te

sterowane sπ najczÍúciej za pomocπ falow-
nikÛw wykorzystujπcych przewody ekra-
nowane np. Olflex Classic 100 CY czy
Olflex-Servo 2YSLCY firmy Lapp Kabel.
Nie sπ zwykle obiekty ogrzewane wiÍc
wymagane temperatury pracy to niejedno-
krotnie nawet -40oC. Dodatkowym niepo-
øπdanym czynnikiem wystÍpujπcym w tym
miejscu jest  szechobecny kurz. Moøna
przed nim ustrzec wnÍtrza rozdzielni
i skrzynek elektrycznych za pomocπ wy-
korzystania d≥awnic zapewniajπcych sto-
pieÒ ochrony IP 68 takich jak np. Skintop
MS czy ST.

Zwa≥owisko

Spod wywrotnicy wÍgiel przenoszony
jest zwa≥owarkami, zabierakami lub taú-
mami transporterowymi na zwa≥owisko.
Tworzy siÍ tam kilkudniowy zapas na wy-
padek awarii dostaw. Wszelkie urzπdzenia
transporterowe sterowane i zasilane sπ za
pomocπ kabli i przewodÛw, dla ktÛrych
deszcze, úniegi, wysokie i niskie tempera-
tury oraz promieniowanie UV pochodzπce
od s≥oÒca to standardowe warunki pracy.
Z doúwiadczeÒ firmy Lapp Kabel wynika,

iø w tych miejscach najlepiej sprawdzajπ
siÍ przewody: Neoflex (okrπg≥y), Neoflex
Flach (p≥aski), Olflex Classic 110 Black.

M≥yny kulowe, wentylatory

Ze zwa≥owiska wÍgiel za pomocπ sze-
regu taúm jest transportowany do m≥ynÛw,
najczÍúciej kulowych, gdzie mielony jest
na py≥. W tym miejscu temperatura jest juø
wyøsza. Przewody nie muszπ wiÍc byÊ od-
porne na niskie temperatury. Powinny za
to mÛc pracowaÊ w podwyøszonych tem-
peraturach dochodzπcych w lecie do 70oC.

Py≥ powsta≥y po zmieleniu wÍgla wraz
z powietrzem wt≥aczany jest do kot≥a za
pomocπ wentylatorÛw zasilanych wielkimi
silnikami. Zasilanie realizowane jest
w tym miejscu za pomocπ przewodÛw -
ekranowanych lub nie ñ o duøych przekro-
jach. W≥aúciwe produkty to Olflex Classic
100 4G185 lub 4G240 oraz ekranowany
Olflex Classic 100 CY 4G185. åliska i nie
porowata izolacja tych przewodÛw zdecy-
dowanie ogranicza osiadanie i wgryzanie
siÍ w nie kurzu. Z tego powodu w tym
miejscu elektrowni wszystkie delikatne
przewody sπ chronione za pomocπ wÍøy

Kable firmy Lapp Kabel 
w elektrowni
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W artykule przedstawiono zagadnienia zwiπzane z zastosowaniem przewodÛw w warunkach
bardzo trudnych. czyli elektrowniach, zw≥aszcza konwencjonalnych (parowych). Przedsta-
wiono w tym kontekúcie moøliwoúci wykorzystania wyrobÛw firmy Lapp Kabel.
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os≥onowych grupy Silvyn. NajczÍúciej ze
wzglÍdÛw mechanicznych wykorzysty-
wany jest wπø Silvyn LCC, a ze wzglÍdu
na uniwersalnoúÊ po≥πczeÒ i odpornoúÊ
temperaturowπ ñ wπø Silvyn RILL.

Kocio≥

Kocio≥ to jeden ze strategicznych obiek-
tÛw elektrowni. Posiada wiele czujnikÛw
i kabli. Warunki pracy wszelkich elemen-
tÛw wokÛ≥ kot≥a ze wzglÍdu na panujπcπ
tu wysokπ temperaturÍ naleøπ do najciÍø-
szych. Dlatego najczÍúciej uøywanymi
przewodami zasilajπcymi sπ przewody
w izolacjach silikonowych (do 180oC)
typu Silflex SiHF oraz wytrzymalsza me-
chanicznie wersja Silflex EWKF.

Do torÛw pomiarowych w okolicach
kot≥a najczÍúciej stosowane sπ silikonowe
przewody ekranowane Silflex EWKF+C
oraz przewody kompensacyjne wspÛ≥pra-
cujπce z termoparami. Palniki mazutowe,
dziÍki ktÛrym rozpalany jest p≥omieÒ
w kotle, zasilane sπ rÛwnieø przewodami
silikonowymi. Sam zap≥onnik wymagajπcy
wysokiego napiÍcia (10 kV) do przeskoku
iskry jest zasilany linkπ Silflex FZLSi.

W kotle energia chemiczna wÍgla za-
mieniana jest na energiÍ cieplnπ, ktÛra
grzeje wodÍ w rurkach. Woda zamieniana
jest w parÍ wodnπ pod ogromnym ciúnie-
niem, ktÛra systemem rur doprowadzana
jest do turbiny parowej, ktÛrπ napÍdza.
Turbina po≥πczona jest wa≥em z genera-
torem. Generator jako olbrzymia prπdnica
wytwarza prπd, ktÛry po przejúciu przez
transformator przekazywany jest do od-
biorcÛw.

Warunki panujπce w okolicach kot≥a
wymuszajπ stosowanie wszelkich sposo-
bÛw ochrony przewodÛw przed skutkami
d≥ugotrwa≥ego dzia≥ania wysokich tempe-

ratur. Stπd powszechna praktyka, aby
w najbardziej termicznie obciπøonych
miejscach stosowaÊ przewody z øy≥ami
miedzianymi cynowanymi lub srebrzonymi
w izolacjach teflonowych grupy Olflon (do
260oC). Wykorzystywane sπ nawet kable
z øy≥ami miedzianymi niklowanymi w izo-
lacjach z taúmy mikowej i w≥Ûkna szkla-
nego impregnowanego teflonem grupy
Zero Flame (do 400oC, krÛtkotrwale do
1565oC). W wielu przypadkach przewody
te uk≥adane sπ w odpornych na wysokie
temperatury wÍøach Silvyn AS i EDU-AS.

Spaliny, 
elektrofiltry

Z kot≥a spaliny ñ poprzez baterie filtrÛw
ñ wyciπgane sπ przez wentylatory spalin
i wt≥aczane do komina. Jeúli do oczyszcza-
nia spalin wykorzystywane sπ elektrofiltry,
ktÛrych zasada dzia≥ania oparta jest na
przyciπganiu elektrostatycznym, do zasila-
nia elektrod stosowane sπ przewody Nsga-
fou (1,8/3 kV).

Spaliny powsta≥e przy spalaniu wÍgla
wylatujπ w powietrze, a popiÛ≥ z kot≥a zsy-
pywany jest do kruszalnikÛw, gdzie mie-
lony jest na py≥ i w zaleønoúci od techno-
logii najczÍúciej wykorzystywany do pro-
dukcji elementÛw budowlanych.

Nastawnia, sterowanie

MÛzgiem kaødej elektrowni jest nastaw-
nia, czyli miejsce gdzie w czasie rzeczy-
wistym trwania procesu ludzie z obs≥ugi
lub automatyka podejmujπ odpowiednie
decyzje dotyczπce kolejnych dzia≥aÒ.
W≥aúnie do nastawni z kaødego miejsca
w elektrowni docierajπ wszystkie sygna≥y.
Z nastawni wychodzπ teø sygna≥y do
wszystkich elementÛw wykonawczych.
Transmisja danych i poleceÒ ñ w zaleøno-
úci od stopnia skomputeryzowania syste-
mu ñ odbywa siÍ za pomocπ przemys≥o-
wych sieci komputerowych, najczÍúciej
Profibus lub Interbus. W sieciach tych wy-
korzystywane sπ przewody grupy Unitro-
nic BUS (analogowa transmisja danych),
ca≥a gama przewodÛw Unitronic np.
LiYCY, LiYCY(TP), Li2YCY (TP) PiMF
(sygna≥y poprzez RS 485) oraz przewody
wieloøy≥owe Olflex Classic 110 lub 110 CY
dla sygna≥Ûw wolnozmiennych.

NaprawdÍ waønπ cechπ ww. przewodÛw
jest odpowiednie ekranowanie, ktÛre za-
bezpiecza przed wp≥ywem zak≥ÛceÒ elek-
tromagnetycznych wywo≥ywanych przez
olbrzymie prπdy p≥ynπce w przewodach
zasilajπcych (poprzez falowniki), wytwa-
rzane przez generatory czy wystÍpujπce
w transformatorach. Standardowe przewo-
dy ekranowane firmy Lapp Kabel posia-
dajπ 80% pokrycia ekranem powierzchni
zewnÍtrznej przewodu. Przewody do szyb-
kiej transmisji danych dodatkowo posia-
dajπ ekrany z folii aluminiowej chroniπce
przed zak≥Ûceniami wyøszej czÍstotliwoúci.
Aby system przewodÛw ekranowanych
ÑuszczelniÊ elektromagnetycznieî w miej-
scach po≥πczeÒ (rozdzielnie, skrzynki po≥π-
czeniowe, sterownie itp.) stosowane sπ
d≥awnice pozwalajπce na szybkie i proste
uziemianie ekranu przewodu typu Skintop
MS-SC. D≥awnice te oprÛcz szczelnoúci
elektromagnetycznej zapewniajπ szczel-
noúÊ przed kurzem i wodπ IP68.
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NiektÛre produkty firmy Lapp Kabel: 1 - Silvyn FD-PU i Silvyn US, 2- Silvyn USK, 3 - Silvyn SP-PU
i Silvyn SSV, 4 - Silvyn SSVZ, 5 - Silvyn USK, 6 - Silvyn RILL i Silvyn KLICK-GP, 7 - Silvyn KLICK-Y, 8-
Silvyn KLICK-WP, 9 - Silvyn KLICK F, 10 - SilvynURC i Silvyn HG, 11 - Silvyn HW, 12 - Silvyn DUO
Tubing / cable Glands, 13 - Silvyn HF, 14 - Silvyn HCC i Silvyn HG, 15 - Silvyn DUO Tubing / Cable
Glands, 16 - Silvyn HF, 17 - Silvyn HW
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Stacja uzdatniania wody,
oczyszczalnia

Standardowa elektrownia posiada rÛw-
nieø stacjÍ uzdatniania wody oraz oczysz-
czalniÍ úciekÛw. W tych miejscach wymo-
gi stawiane pracujπcym elementom sπ rÛw-
nie surowe jak w innych czÍúciach elek-
trowni. Nacisk k≥adzie siÍ tu jednak na
inne parametry. W przypadku przewodÛw
i kabli bardzo istotnym czynnikiem jest
odpornoúÊ chemiczna na rÛøne substancje.
Aby sprostaÊ tym wymogom najczÍúciej
stosowane sπ tu przewody odporne na wa-
runki pogodowe, trudne warunki chemi-
czne, mikroby, hydrolizÍ itp. czyli grupa
przewodÛw poliuretanowych takich jak
Olflex Classic 400P (440P), Olflex 400CP
(440CP) lub gumowych jak Neoflex.

Podsumowanie

Wed≥ug pracownikÛw elektrowni, a szcze-
gÛlnie s≥uøb utrzymania ruchu, patrzπc na
funkcjonowanie elektrowni z punktu widze-
nia stosowanych tam przewodÛw bardzo
istotne sπ nastÍpujπce parametry:
ï odpornoúÊ na niskie temperatury,
ï odpornoúÊ na wysokie temperatury,
ï odpornoúÊ na wp≥yw zak≥ÛceÒ elektro-

magnetycznych,
ï t≥umienie zak≥ÛceÒ elektromagnetycz-

nych wprowadzanych przez falowniki,
ï odpornoúÊ na brud i kurz,
ï odpornoúÊ na substancje przemys≥owe,

smary, oleje i úrodki chemiczne,
ï odpornoúÊ mechaniczna.

Firma Lapp Kabel posiada w swoje ofer-
cie gamÍ produktÛw, ktÛre spe≥niajπ wyøej
wymienione wymagania. Mogπ one nie-
wπtpliwie byÊ wykorzystywane w tak
ekstremalnym ñ z punktu widzenia warun-
kÛw pracy ñ miejscu, jak elektrownia.

Grzrgorz Szuba
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