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Linia technologiczna wytwarza kru-
szywo na bazie rozdrobnionych
podk≥adÛw kolejowych (beton

w klasie B-50). Zamontowana jest w ca≥o-
úci na platformie kolejowej, co umoøliwia
jej transport do miejsc sk≥adowania pod-
k≥adÛw kolejowych do przerÛbki. W trak-
cie procesu technologicznego nastÍpuje
kruszenie podk≥adÛw, oddzielnie metalo-
wego zbrojenia, a nastÍpnie separacja
okreúlonych frakcji na przesiewaczu. Pro-
duktem wyjúciowym jest kruszywo o okre-
úlonej frakcji. 

Warunki pracy 

Warunki pracy podczas tego procesu
sprawiajπ, øe materia≥y ñ przede wszyst-
kim przewody ñ zastosowane do produkcji

linii kruszπcych naraøone sπ na wiele nie-
bezpiecznych czynnikÛw. Sπ to przede
wszystkim wahania temperatur od -30oC
do +40oC (zima / lato), a w pobliøu napÍ-
dÛw nawet do +80oC, czy oddzia≥ywanie
zjawisk atmosferycznych (deszcz, únieg,
promieniowanie s≥oneczne (UV)) ñ przez
co czÍsto tworzy siÍ úrodowisko o duøej
wilgotnoúci. Jednak do najbardziej niebez-
piecznych czynnikÛw majπcych wp≥yw na
zastosowane przewody naleøy obecny przy

tego typu produkcji py≥ i pojawiajπce siÍ
drgania (moøna je porÛwnaÊ do drgaÒ wy-
twarzanych przez szlifierkÍ oscylacyjnπ).
Przewody musza byÊ zatem odporne takøe
na úcieranie, przeciÍcia i wibracje. Do ta-
kich aplikacji firma Lapp Kabel poleca kil-
ka rodzajÛw przewodÛw. 

Zasilanie i sterowanie

W przypadku zasilania i sterowania
moøna zastosowaÊ przewody z grupy
÷lflex Classic 400 P / CP. Posiadajπ one
pow≥okÍ zewnÍtrznπ ze specjalnego poli-
uretanu PUR odpornego na dzia≥anie me-
chaniczne, chemiczne oraz promieniowa-
nie UV. Sπ rÛwnieø odporne na dzia≥anie
wody i wszelkich zabrudzeÒ. Mogπ praco-
waÊ w temperaturze od -5oC do +70oC
przy po≥πczeniach ruchomych, natomiast
przy po≥πczeniach nieruchomych w tempe-
raturze od -40oC do +80oC. NapiÍcie no-
minalne dla tych przewodÛw wynosi
300/500 V. Wersja CP jest odporna na za-
k≥Ûcenia elektromagnetyczne.

Zasilanie napÍdÛw

W przypadku potrzeby zasilania napÍ-
dÛw dobrze sprawdza siÍ przewÛd ÷lflex
Classic 110 Black. P≥aszcz zewnÍtrzny,
wykonany na bazie PVC czarnego odpor-
nego na promieniowanie UV oraz warun-
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Produkty firmy Lapp Kabel 
na linii produkcji kruszyw
Krzysztof Kowarski

Firma Lapp Kabel poprzez gamÍ rÛønorodnych produktÛw posiadanych w ofercie jest obec-
na w wielu ga≥Íziach przemys≥u, m.in. w sektorze spoøywczym, drzewnym, chemicznym, przez
budowÍ maszyn, motoryzacjÍ, gÛrnictwo, hutnictwo aø po przemys≥ ciÍøki. Artyku≥ poúwiÍco-
ny jest przyk≥adowym rozwiπzaniom stosowanym w tym ostatnim obszarze ñ w tym wypad-
ku produktom Lapp Kabel wykorzystanym w linii technologicznej do produkcji kruszyw. 

Rys. 1. Warunki pracy podczas procesu produkcji kruszywa wymagajπ zastosowania przewodÛw od-
pornych na wiele niebezpiecznych czynnikÛw

Rys. 2. Przewody sterownicze ÷lflex Classic do pracy w ciÍøkich warunkach (od gÛry): 400 P / 400 CP
/ 400 P Desina



ki atmosferyczne, umoøliwia zastosowanie przewodu na ze-
wnπtrz, nawet do bezpoúredniego zakopania w ziemi. ÷lflex Clas-
sic 110 Black pracuje w wyøszej grupie napiÍciowej 0,6 / 1 kV.
DziÍki napiÍciu prÛby 4 kV zapewnia wysoki poziom bezpieczeÒ-
stwa. Moøe pracowaÊ w zakresie temperatur od -40oC do +80oC. 

Do zasilania napÍdÛw powyøej 17,5 kW konieczne jest uøycie
przewodÛw posiadajπcych ekran z ocynowanych drutÛw miedzia-
nych (wersja CP). Daje to moøliwoúÊ ochrony przed emisjπ jak
rÛwnieø wp≥ywem wszelkich zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych.
Takie wymagania spe≥nia przewÛd ÷lflex Classic 110 CY Black.
Jego budowa i charakterystyka sπ takie same jak opisanego ÷lflex
Classic 110 Black. RÛønica polega jedynie na pokryciu w duøym
stopniu przewodu ekranem, co skutkuje ma≥π impedancjπ sprzÍ-
gania (maks. 250Ω/km przy 30 kHz).

Przemienniki czÍstotliwoúci

Przy zasilaniu odbiornikÛw poprzez przemienniki czÍstotliwo-
úci charakterystyczne jest wystÍpowanie zak≥ÛceÒ elektromagne-
tycznych, ktÛrych ogromna czÍúÊ emitowana jest poprzez przewo-
dy. Aby wyeliminowaÊ to zjawisko firma Lapp Kabel oferuje
przewody z grupy ÷lflex Servo 2YSLCYK-JB. Nie przepuszcza-
jπ one zak≥ÛceÒ na zewnπtrz i do wewnπtrz, spe≥niajπc dziÍki te-
mu wymogi dyrektywy 89/336/EEC dotyczπcej EMC (Electro
Magnetic Compatibility). PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCYK-JB
jest skonstruowany tak, øe øy≥y robocze u≥oøone sπ symetrycz-
nie, a øy≥a øÛ≥to-zielona podzielona jest na trzy øy≥y o mniejszych
przekrojach. Ich suma stanowi po≥owÍ przekroju znamionowego
øy≥y zasilajπcej. Trzy øy≥y øÛ≥to-zielone sπ umieszczone w prze-
strzeniach miÍdzy øy≥ami roboczymi. Ca≥oúÊ jest podwÛjnie ekra-
nowana. Pierwszy ekran wykonany zosta≥ ze specjalnej folii alu-
miniowej t≥umiπcej sygna≥y powyøej 300 MHz, drugi ma formÍ
oplotu z drutÛw miedzianych i t≥umi sygna≥y o niøszej czÍstotli-
woúci. P≥aszcz zewnÍtrzny, wykonany na bazie czarnego PVC,
jest odporny na promieniowanie UV, tak wiÍc moøe byÊ stosowa-
ny w instalacjach wewnÍtrznych i zewnÍtrznych jak rÛwnieø do
uk≥adania bezpoúrednio w ziemi. 

Aplikacje ruchome

Opisane wyøej przewody mogπ pracowaÊ tylko jako aplikacje
giÍtkie i nie przy wymuszonym prowadzeniu. Po≥πczenia wyko-
nywane za ich pomocπ prowadzone sπ w korytkach na kratowni-
cy lub swobodnie biegnπ wzd≥uø konstrukcji. Druga czÍúÊ artyku-
≥u omawia przewody do zastosowaÒ w aplikacjach ruchomych.

Prowadniki ≥aÒcuchowe

Ca≥oúÊ urzπdzenia do produkcji kruszywa ma moøliwoúÊ ruchu
podczas pracy ñ na specjalnej platformie kolejowej. Wraz z prze-
mieszczaniem siÍ maszyny, muszπ siÍ rÛwnieø przemieszczaÊ
przewody s≥uøπce do zasilania i sterowania. W tym celu w apli-
kacji zastosowano specjalne prowadniki ≥aÒcuchowe Brevetti
Stendalto, ktÛre w swojej ofercie posiada firma Lapp Kabel. 

Prowadnice kablowe stosowane sπ do zasilania ruchomych czÍ-
úci maszyn. OprÛcz przewodÛw elektrycznych s≥uøπ rÛwnieø do
prowadzenia pneumatyki i hydrauliki. Wykonane sπ z tworzywa
lub stali ñ w przypadku wystÍpowania wiÍkszych obciπøeÒ. Pro-
wadniki kablowe posiadajπ kilka wersji wykonaÒ dostosowanych
do potrzeb klienta. Wersje zamykane umoøliwiajπ ochronÍ prze-
wodÛw przed uszkodzeniami mechanicznymi, atmosferycznymi.
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Wersje úlizgowe pozwalajπ na pracÍ pro-
wadnika na doúÊ znacznych odleg≥oúciach.
Zastosowanie specjalnych separatorÛw
wewnπtrz prowadnika zapobiega nak≥ada-
niu siÍ przewodÛw na siebie, zmniejsza
ocieranie siÍ o siebie, a przede wszystkim

pozwala na oddzielenie czÍúci elektrycz-
nej od hydraulicznej i pneumatycznej.

Przewody do pracy w ruchu ciπg≥ym

Do pracy w prowadnikach ≥aÒcucho-
wych przeznaczone sπ specjalne przewo-

dy. Firma Lapp Kabel poleca do zastoso-
waÒ w ruchu ciπg≥ym produkty z grupy
÷lflex Classic 810P / CP. To nowa genera-
cja przewodÛw olejoodpornych o wysokiej
giÍtkoúci i odpornoúci na úcieranie ñ dziÍ-
ki w≥aúciwoúciom p≥aszcza zewnÍtrznego
z poliuretanu. Wewnπtrz przewodu zasto-
sowano specjalne taúmy, ktÛre zapobiega-
jπ tarciu miÍdzy øy≥ami. PrzewÛd zosta≥
zaprojektowany na minimum piÍÊ milio-
nÛw naprzemiennych cykli zginania
w prowadnikach ≥aÒcuchowych. Maksy-
malna d≥ugoúÊ ruchu w prowadnicy wyno-
si 10 m. Zakres temperatur pracy -40oC do
+80oC. Wersja CP jest odporna na zak≥Û-
cenia elektromagnetyczne.

Trudne warunki pracy

W przypadku wystÍpowania bardzo nie-
korzystnych i wymagajπcych warunkÛw
firma Lapp Kabel proponuje przewÛd
÷lflex Classic 855P / CP. Konstrukcja te-
go przewodu oraz uøyte materia≥y pozwa-
lajπ na zastosowanie go w najtrudniejszych
warunkach pracy. Izolacja øy≥ wykonana
jest z TPE ñ termoplastycznego elastome-
ru, obwÛj ze specjalnej taúmy zapobiegajπ-
cej tarciu, p≥aszcz zewnÍtrzny wytwarza-
ny jest na bazie poliuretanu. Zakres tem-
peratur pracy przewodu wynosi od -50oC
do + 80oC. Ma≥a úrednica zewnÍtrzna po-
zwala na uzyskanie najmniejszego bez-
wzglÍdnego promienia zginania spoúrÛd
wszystkich standardowych przewodÛw do
ruchu ciπg≥ego. PrzewÛd przewidziany zo-
sta≥ na piÍÊ milionÛw cykli zginania w pro-
wadnikach ≥aÒcuchowych. Maksymalna
d≥ugoúÊ ruchu ÷lflex Classic 855P / CP
w prowadnicy wynosi 100 m (poziomo).
Wersja CP jest odporna na zak≥Ûcenia
elektromagnetyczne.

Krzysztof Kowarski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Black (u gÛry) / CY Black

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCYK-JB

Rys. 5. 
Prowadnik 

≥aÒcuchowy 
ñ seria stalowa

Rys. 6. Prowadnik ≥aÒcuchowy ñ seria úrednia

Rys. 7. Przewody ÷lflex Classic 810P (u gÛry) / CP

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


