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Ca≥y úwiat odetchnπ≥ z ulgπ, kiedy 33 gÛrnikÛw zosta≥o ocalonych
z kopalni z≥ota i miedzi San Jose w Chile po 70 dniach przebywa-

nia pod ziemiπ. Niewielu jednak wie, øe przewÛd wyprodukowany przez
GrupÍ Lapp odegra≥ ma≥π ale znaczπcπ rolÍ w akcji ratowniczej.

W po≥owie sierpnia, dwa tygodnie po wypadku, specjalny ultra-cienki,
wykonany na zamÛwienie telefon zosta≥ opuszczony w g≥πb pierwszego
odwiertu. Odwiert zosta≥ doprowadzony do miejsca, gdzie schronili siÍ
zasypani gÛrnicy. By≥o to oko≥o 700 metrÛw pod powierzchniπ. Normal-
ny kabel telefoniczny nie by≥by wystarczajπco wytrzyma≥y w zwiπzku
z tym s≥uchawka zosta≥a po≥πczona d≥ugim na 700 metrÛw przewodem
Unitronic poøyczonym przez inøynierÛw z innej, pobliskiej kopalni. 

SkrÍt øy≥ w przewodzie Unitronic jest ekranowany dodatkowym oplo-
tem z siatki miedzianej.

Normalnie taki system ekranowania s≥uøy jako ochrona przed interfe-
rencjπ elektromagnetycznπ. W tym przypadku jednakøe waøniejszy by≥
efekt uboczny. Konstrukcja dodatkowego ekranu gwarantowa≥a wystar-
czajπcπ wytrzyma≥oúÊ, aby przewÛd mÛg≥ byÊ przeciπgniÍty przez wπski
szyb komunikacyjny bez uszkodzeÒ. Theodor Hebel ñ zarzπdzajπcy
w chilijskiej firmie dystrybucyjnej Grupy Lapp ñ Desimat skomentowa≥ to
nastÍpujπco:

W ten sposÛb nasz Unitronic umoøliwi≥ pierwszy kontakt telefonicz-
ny pomiÍdzy gÛrnikami a powierzchniπ. To by≥ pierwszy promyk na-
dziei. GÛrnicy zrozumieli, øe ta historia moøe jednak mieÊ szczÍúliwe
zakoÒczenie.

O Grupie Lapp

Grupa Lapp z centralπ w Stuttagrcie w Niemczech jest wiodπcym
dostawcπ przewodÛw, kabli, z≥πczy przemys≥owych oraz rozwiπzaÒ
systemowych. Oferuje wszelkiego rodzaju przewody elektryczne jak
i úwiat≥owody, z≥πcza przemys≥owe, technologiÍ stosowanπ w automa-
tyce oraz akcesoria techniczne. G≥Ûwnym rynkiem Grupy Lapp jest
szeroko rozumiany przemys≥. W ostatnich latach Grupa Lapp dyna-
micznie rozwija siÍ takøe w takich dziedzinach jak energia odnawialna
czy przemys≥ zwiπzany z biotechnologiπ i naukami medycznymi.

Grupa Lapp od momentu powstania czyli od roku 1959 jest firmπ ro-
dzinnπ. Obecnie zatrudnia ponad 2600 osÛb. Ma 16 zak≥adÛw produk-
cyjnych, 40 firm w≥asnych i ponad 100 przedstawicielstw na ca≥y úwie-
cie. W Polsce firma Lapp Kabel Sp. z o.o. powsta≥a w roku 2000
i w chwili obecnej jest jednym z waøniejszych dostawcÛw przewodÛw
sterowniczych i do transmisji danych w kraju

Na zdjÍciach: chilijska kopalnia z≥ota i miedzi oraz akcja ratownicza
wydobywania uwiÍzionych gÛrnikÛw
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Lapp Kabel zaangażowany
w akcję ratowniczą
chilijskich górników
Pierwszy kontakt z uwiÍzionymi w chilijskiej
kopalni 33 gÛrnikami uzyskano za poúrednic-
twem 700-metrowego przewodu Unitronic fir-
my Lapp Kabel.


