
Na oddzia≥ywanie chemiczne sub-
stancji smarujπcych i olejÛw naj-
czÍúciej naraøone sπ przewody

zasilajπce i sterujπce. Aby zapewniÊ bez-
pieczeÒstwo i ciπg≥oúÊ procesÛw produk-
cyjnych dobrze jest stosowaÊ przewody
z izolacjπ wysokiej jakoúci, niewraøliwπ na
obecnoúÊ olejÛw. Takim wymaganiom od-
powiadajπ produkty firmy Lapp Kabel. Ar-
tyku≥ prezentuje moøliwoúci wykorzysta-
nia przewodÛw z serii ÷lflex w aplikacjach
naraøonych na kontakt z olejami. 

årodowisko pracy

Moøliwoúci przewodÛw olejoodpornych
Lapp ilustrujπ przyk≥ady urzπdzeÒ i linii
dzia≥ajπcych w fabryce firmy Sohbi Craft

Poland (SCPL). Na rozbudowany park ma-
szynowy SCPL sk≥adajπ siÍ prasy od 150
do 500 ton pracujπce w trybie pojedyn-
czym i progresywnym, linie automatycz-
nego transferu, maszyny gwintujπce, paro-
we maszyny myjπce, a takøe narzÍdziow-

nia wyposaøona m.in. w centrum obrÛb-
cze, wycinarki drutowe oraz szlifierki.

Nowoczesny park maszynowy (rys. 1)
i narzÍdziownia sπ miejscami, w ktÛrych
stosowanie olejÛw smarujπcych jest ko-
niecznoúciπ. Problemem, z jakim boryka≥
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Utrzymanie sprawnoúci mechanicznej maszyn uøywanych w rÛønych procesach przemys≥o-
wych wymaga stosowania odpowiednich úrodkÛw smarujπcych i konserwujπcych, najczÍ-
úciej w postaci olejÛw maszynowych. RÛwnieø przy wytwarzaniu elementÛw metalowych wy-
korzystuje siÍ substancje konserwujπco-smarujπce ze specjalnymi dodatkami zabezpiecza-
jπcymi powierzchnie metalu. ObecnoúÊ tego typu úrodkÛw, wytwarza specyficzne úrodowisko
trudnych warunkÛw pracy, zw≥aszcza dla instalacji elektryczno-automatycznej w maszynie. 

Sohbi Craft Poland (SCPL) to polska spÛ≥ka
japoÒskiej grupy Sohbi, zlokalizowana w Cen-
trum Produkcji EkranÛw Ciek≥okrystalicznych
ñ Crystal Park, w podtoruÒskich £ysomicach.
W ofercie SCPL znajduje siÍ szeroka gama
us≥ug zwiπzanych z przemys≥em. Firma spe-
cjalizuje siÍ w projektowaniu i produkcji t≥ocz-
nikÛw do obrÛbki stali oraz aluminium, pro-
dukcji wyrobÛw t≥oczonych ze stali i aluminium
dla przemys≥u elektronicznego, motoryzacyj-
nego i AGD oraz montaøu precyzyjnych kom-
ponentÛw dla elektroniki i wyposaøenia OA
(Office Automation). Crystal Park, znajdujπcy
siÍ na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, jest najwiÍkszym w Europie
centrum produkcji modu≥Ûw i telewizorÛw
w technologii LCD. 

Firma Sohbi Craft Poland

Rys. 1. Park maszynowy w firmie Sohbi Craft Poland ñ linia wyt≥aczajπca metalowe elementy

Rys. 2. Przewody ÷lflex Classic 110 i Crane F



siÍ dzia≥ utrzymania ruchu firmy Sohbi
Craft Poland w tych obszarach, by≥a stale
twardniejπca i kruszejπca izolacja przewo-
dÛw naraøonych na oddzia≥ywanie olejÛw.
Aby zmniejszyÊ iloúÊ awarii i zapobiec
przestojom producent postanowi≥ zastoso-
waÊ wyroby z oferty firmy Lapp Kabel
ñ przewody z serii ÷lflex.

Przewody ÷lflex

Przewody Lapp Kabel marki ÷lflex sπ
obecne na rynku, w rÛønych wersjach, od
ponad 50 lat. Nazwa produktu pochodzi od
po≥πczenia dwÛch niemieckich s≥Ûw: ÷l
ñ olej oraz flexibel ñ elastyczny, co ma
oznaczaÊ giÍtki przewÛd z izolacjπ olejo-
odpornπ. 

W przemyúle wystÍpujπ rÛønorakie ro-
dzaje olejÛw, nie kaøda izolacja stosowana
w przewodach firmy Lapp Kabel moøe byÊ
naraøana na bezpoúredni wp≥yw dowolne-
go z nich. Najpopularniejsze rodzaje ole-
jÛw to:

ï maszynowe smarujπce naturalne (+do-
datki),

ï maszynowe smarujπce syntetyczne (+do-
datki),

ï ch≥odnicze (glikol),

ï hydrauliczne (hydrol),

ï spoøywcze (rzepakowy),

ï napÍdowe (diesel).

Izolacja z PVC, 

neoprenu i bezhalogenowa

Podstawowe przewody ÷lflex seria
Classic 100, 110 w izolacji wykonanej
z PVC (polichlorek winylu), jak rÛwnieø
przewody z gumy neoprenowej, np. seria
÷lflex Crane, sπ dedykowane do pracy
w obecnoúci olejÛw smarujπcych i spo-
øywczych (rys. 2). Ich olejoodpornoúÊ jest
na poziomie podstawowym. W izolacji
PVC wystÍpujπ rÛwnieø ulepszone serie
÷lflex 140, 150, 191 o podwyøszonej ole-
joodpornoúci, co daje moøliwoúÊ d≥uøsze-
go eksploatowania instalacji. Kolejne wy-
konania to przewody w izolacji bezhaloge-
nowej z serii ÷lflex 100, 110, ktÛre moøna
juø stosowaÊ w obszarach wystÍpowania
wszystkich wymienionych olejÛw, z tym
øe w przypadku odmiany hydraulicznej
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Petro, Classic 400P i Classic 440P odporne miÍdzy innymi na oleje ropopo-
chodne

Rys. 4. Przewody teflonowe ÷lflex Heat 205 i 260 ñ odporne na wszystkie rodzaje olejÛw

Rys. 5. Chassis ñ metalowa podstawa do montaøu elektroniki obrabiana w sta≥ej obecnoúci oleju
smarowego
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olejoodpornoúÊ jest na úrednim poziomie.
Firma Lapp Kabel oferuje rÛwnieø prze-
wody ÷lflex Petro C HFFR (rys. 3), dedy-
kowane do pracy w obecnoúci konkretnych
substancji, takich jak olej napÍdowy, a jed-
noczeúnie odporne na inne odmiany wy-
mienianych olejÛw. 

Izolacje poliuretanowe

Innym rodzajem izolacji stosowanym
w przewodach z serii np. ÷lflex 400P,
440P (rys. 3) lub transmisyjnych Unitronic
PUR, jest poliuretan, ktÛry w niewielkim
stopniu reaguje z olejami hydraulicznymi,
ale nie wchodzi w reakcje z pozosta≥ymi
odmianami olejÛw. Jego dodatkowπ cechπ
jest wysoka odpornoúÊ na uszkodzenia me-
chaniczne, co pozwala na stosowanie
w ciÍøkim przemyúle maszynowym.
Wszystkie wykonania przewodÛw Lapp
Kabel posiadajπce w oznaczeniu literÍ P
lub skrÛt PUR posiadajπ izolacjÍ poliureta-
nowπ. 

Izolacja teflonowa

Jednπ z najbardziej wytrzyma≥ych che-
micznie i mechanicznie izolacji stosowa-
nych w przewodach Lapp Kabel jest te-
flon. Jego g≥Ûwnπ cechπ jest moøliwoúÊ
pracy w szerokim zakresie temperatur od -
100 do 260oC. W tym wykonaniu wystÍ-
pujπ przewody z serii ÷lflex Heat 205, 260
(rys. 4). Przewody teflonowe sπ odporne
praktycznie na wszystkie odmiany olejÛw
opisanych w artykule, a oprÛcz tego nada-
jπ siÍ do pracy w úrodowiskach przemys≥o-
wych agresywnych chemicznie, o czym in-
formuje tabela odpornoúci chemicznej T1
(drukowany katalog produktÛw Lapp Ka-
bel lub na stronie http://typo3.lapppol-
ska.pl/index.php?id=lk2008pl_14_2_ta-
b00101). Substancje organiczne i nieorga-

niczne wymienione w tabeli nie wchodzπ
w reakcje z przewodami w pow≥oce teflo-
nowej.

Poniewaø sk≥ad konkretnych produktÛw
moøe zawieraÊ specyficzne dodatki nale-
øy sprawdzaÊ odpornoúci wybranych prze-
wodÛw w tabelach technicznych zawar-
tych w katalogu produktÛw Lapp. Informa-
cje moøna uzyskaÊ rÛwnieø w biurze han-
dlowym. W przypadku wπtpliwoúci pozo-
staje rÛwnieø moøliwoúÊ wykonania testu
odpornoúci na danπ substancje.

Zastosowania w fabryce 
Sohbi Craft Poland

Na hali produkcyjnej firmy Sohbi Craft
Poland wystÍpuje wiele miejsc gdzie prze-
wody zasilajπce, sterownicze oraz transmi-
sji danych sπ naraøone na ciπg≥e lub spora-
dyczne oddzia≥ywanie substancji smarujπ-
cych. Przyk≥adowo na stanowisku gwintu-
jπcym metalowe podstawy do montaøu
elektroniki, tzw. chassis (rys. 5), wystÍpu-
je sta≥a obecnoúÊ oleju smarowego z za-
wartoúciπ alkenÛw, ktÛry pokrywa ca≥π po-

wierzchnie obrabianych elementÛw.
W tym przypadku zastosowano przewody
sterownicze z serii ÷lflex Classic 110,
w izolacji ze specjalnej mieszanki PVC
Lapp P8/1 i napiÍciu pracy 300/500 V (rys.
6). Wymiana mia≥a na celu wyeliminowa-
nie problemu z twardniejπcπ i pÍkajπcπ
izolacjπ przewodÛw zastosowanych wcze-
úniej. 

Autolinia t≥oczπca

Na innym stanowisku autolinii t≥oczπcej,
zastosowano przewÛd p≥aski z serii ÷lflex
Crane F (rys. 7), o podobnej olejoodpor-
noúci co Classic 110, z tym øe izolacja wy-
konana jest ze specjalnie wzmacnianego
neoprenu, i napiÍciu pracy rÛwnieø
300/500 V. PrzewÛd ten, oprÛcz sta≥ego
po≥πczenia, czÍúciowo pracuje w prowad-
niku ≥aÒcuchowym, ktÛry rÛwnieø ma
stycznoúÊ z olejem. KoniecznoúÊ zastoso-
wania tego typu przewodu takøe wynika≥a
z problemÛw z izolacjπ niszczejπcπ na sku-
tek sporadycznego oddzia≥ywania oleju
smarujπcego.

Linie robotÛw

WystÍpujπce w niektÛrych czÍúciach
produkcyjnych fabryki linie robotÛw rÛw-
nieø mogπ byÊ ürÛd≥em olejowych zabru-
dzeÒ izolacji zasilajπcych i sterujπcych ni-
mi przewodÛw. Do zasilenia zastosowano
w tym przypadku przewÛd ÷lflex 400P
w izolacji z poliuretanu, dodatkowo zabez-
pieczajπc instalacjÍ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Natomiast do transmisji
danych wykorzystano przewÛd Unitronic
Bus L2/FIP pracujπcy w systemie Profi-
bus, z pow≥okπ zewnÍtrznπ z PVC (rys. 8).
Na stanowisku wyt≥aczajπcym podstawy
montaøowe, robot wykonujπc obrÛt poda-
je je do pras hydraulicznych. Metalowy
chassis jest wilgotny od oleju smarowego,
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Rys. 6. Przewody ÷lflex Classic 110 pod sta≥ym dzia≥aniem oleju smarowego

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Crane F w zasilaniu napÍdu linii t≥oczπcej



ktÛry w trakcie obrotu wykonywanego przez ramiÍ robota, moøe
skapywaÊ na przewody. Wprowadzenie produktÛw firmy Lapp
Kabel zapewni≥o podwyøszenie trwa≥oúci i niezawodnoúci insta-
lacji sterowniczo-elektrycznej.

Podsumowanie

WystÍpowanie wielu odmian olejÛw oraz substancji pochod-
nych w rÛønych dziedzinach przemys≥u, zw≥aszcza w fabrykach
produkcyjnych, stawia duøe wymagania dla przewodÛw wyko-
rzystywanych w instalacjach elektrycznych i sterowniczych. Sze-
roka oferta Lapp Kabel zapewnia gotowe rozwiπzania dla proble-
mÛw dotyczπcych wytrzyma≥oúciπ izolacji przewodÛw naraøo-
nych na oddzia≥ywania chemiczne. 

Krzysztof Nadolczak 
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firmy Lapp Kabel

Autor dziÍkujÍ pp. Mariuszowi Pπczkowi i Marcinowi Repeciowi 

ñ pracownikom dzia≥u UR w firmie Sohbi Craft Poland

ñ za pomoc w przygotowaniu artyku≥u
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Rys. 8. Przewody ÷lflex 400P oraz Unitronic bus L2/FIP zasilajπce i steru-
jπce robotem

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
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