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Ciπg≥a i niezawodna praca maszyn
jest jednym z najwaøniejszych za-
gadnieÒ w przemyúle. Kaøda prze-

rwa w pracy oznacza straty w produkcji li-
czone w milionach z≥otych. Ca≥y cykl pro-
dukcyjny jest zaplanowany dok≥adnie co
do sekundy i nie ma moøliwoúci dokony-
wania napraw w trakcie jego trwania.
Wszelkie przeglπdy odbywajπ siÍ w trak-
cie tzw. przerwy technologicznej. Pracow-
nicy dzia≥u utrzymania ruchu, podczas wy-
boru czÍúci zamiennych do uszkodzonych
maszyn, muszπ wziπÊ pod uwagÍ kilka
czynnikÛw: praca na kilka zmian, zmienne
warunki pracy, agresywne úrodowisko,
newralgiczne miejsca, brak okreúlonego
prowadzenia okablowania, czÍsto czynnik
ludzki. Gotowym rozwiπzaniem, ktÛry
proponuje firma Lapp Kabel jest przewÛd
Olflex Robot 900P/DP.

Budowa przewodu 
Olflex Robot 900P/DP

PrzewÛd Olflex Robot 900P/DP posia-
da doúÊ specyficznπ budowÍ. Linki wyko-
nano z cienkich lub bardzo cienkich druci-
kÛw z miedzi elektrolitycznej, natomiast
izolacjÍ z termoplastycznych elastomerÛw
TPE-E czyli materia≥u, ktÛry ≥πczy najlep-
sze w≥aúciwoúci gumy i PCV.

Dla przewodÛw o przekroju do 0,34 mm2

øy≥y sπ kolorowe wed≥ug DIN 47100. Po-
wyøej 0,5 mm2 wystÍpujπ czarne numero-
wane øy≥y wraz z øy≥π øÛ≥to-zielonπ. Øy≥y
(wzglÍdnie pary øy≥) skrÍcone razem po-
kryto obwojem poúlizgowym zapobiegajπ-
cym siÍ ich ocieraniu, co skutkuje wyøszπ
øywotnoúciπ. W przypadku, kiedy potrzeb-

ny jest przewÛd ekranowany w warunkach
zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych, wersja
przewodu Olflex Robot 900DP posiada
obwÛj z ocynowanych drutÛw miedzia-
nych ñ w celu utrzymania kompatybilnoúci
elektromagnetycznej EMC.

Pow≥oka zewnÍtrzna przewodu wykona-
na jest ze specjalnej mieszanki poliureta-
nowej w kolorze czarnym (RAL 7016), sa-
mogasnπcej (IEC 60332.1).

W≥aúciwoúci

G≥adka izolacja øy≥ wysokiej klasy oraz
obwÛj poúlizgowy podnoszπ øywotnoúÊ
produktu przy naprÍøeniach skrÍcajπcych
i zginajπcych. PrzewÛd ten posiada duøy za-
kres kπta skrÍcenia podczas pracy. W przy-
padku Olflex 900P wynosi on +/-360 stop-
ni na jeden metr przewodu, zaú dla wersji
ekranowanej 900DP jest o po≥owÍ mniejszy.
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Olflex Robot 900P/900DP,
Robot F1 Ul/CSA
Krzysztof Kowarski

Ciπg≥y rozwÛj przemys≥u a szczegÛlnie przemys≥u motoryzacyjnego zmusza producentÛw
maszyn pracujπcych dla sektora Ñautomotiveî do stosowania najnowoczeúniejszych rozwiπ-
zaÒ. Firma Lapp Kabel, producent przewodÛw i akcesoriÛw dla automatyki przemys≥owej rÛø-
nych branø, kieruje swoje wyroby rÛwnieø do producentÛw maszyn ww. sektora. W gamie
produktÛw Lapp znajduje siÍ przewÛd Olflex Robot 900P/DP, ktÛry zosta≥ zaprojektowany
z myúlπ o przemyúle motoryzacyjnym.

Rys. 1. W sektorze Ñautomotiveî stosowane sπ najnowoczeúniejsze rozwiπzania technologiczne
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ZewnÍtrzna pow≥oka ze specjalnego poli-
uretanu charakteryzuje siÍ podwyøszonπ od-
pornoúciπ na oleje mineralne, emulsje oraz
paliwa. Wykazuje rÛwnieø bardzo dobrπ od-
pornoúÊ mechanicznπ ñ szczegÛlnie na na-
piÍcia, zadrapania oraz úcieranie. Nie bez
znaczenia jest rÛwnieø fakt odpornoúci tego
przewodu na zjawiska takie jak mikroby
i hydroliza, co czÍsto zdarza siÍ w przemyúle.

Warstwa wierzchnia zabezpiecza przed
czepianiem siÍ leøπcych obok siebie rucho-
mych przewodÛw. Na uwagÍ zas≥uguje
fakt duøego zakresu temperatury pracy
przewodu Olflex Robot 900P/DP. W przy-
padku po≥πczeÒ ruchomych wynosi on od
-40oC do +80oC, zaú dla po≥πczeÒ nieru-
chomych dolna granica temperatury obniøa
siÍ do -50oC (gÛrna pozostaje bez zmian).

Zastosowanie

Ten specjalistyczny przewÛd bardzo do-
brze nadaje siÍ do transmisji sygna≥Ûw ste-
rujπcych i kontrolno-pomiarowych. Moøe
byÊ teø wykorzystywany do zasilania urzπ-
dzeÒ wszÍdzie tam, gdzie wystÍpujπ po≥π-
czone naprÍøenia skrÍcajπce i zginajπce.
Jako przyk≥ad zastosowania przewodu Ol-
flex Robot 900P/DP moøna podaÊ ramiona
robotÛw montaøowych i spawalniczych
pracujπcych przy spawaniu karoserii sa-
mochodÛw, wszelkie automaty podawcze
i sto≥y obrotowe np. dostarczajπce czÍúci
samochodu do obrÛbki, czyli urzπdzenia
w ktÛrych nie jest moøliwe okreúlone ru-
chome prowadzenie okablowania. 

Waønym czynnikiem okreúlajπcym wa-
runki, w jakich moøe pracowaÊ przewÛd
jest napiÍcie pracy. W przypadku, gdy prze-
krÛj øy≥y nie przekracza 0,34 mm2 napiÍcie
szczytowe (impulsowe) wynosi 350 V.
Oznacza to, øe produkt nie nadaje siÍ do za-
stosowaÒ silnoprπdowych. Natomiast
w przypadku øy≥ o przekroju powyøej 0,5
mm2 napiÍcie pracy wynosi 300 / 500 V.

Podane przyk≥ady zastosowaÒ naleøπ do
najczÍúciej spotykanych, co nie oznacza, øe
przewÛd ten nie moøe byÊ wykorzystywa-
ny z powodzeniem w innych aplikacjach.

PrzewÛd 
Olflex Robot 900 F1 UL/CSA

Przewodem, ktÛry jest porÛwnywalny
z Olflex Robot 900P/DP jest Olflex Robot
900 F1 UL/CSA w wersji standardowej
lub z oznaczeniem C w wersji ekranowa-
nej. PrzewÛd ten zbudowany jest z cien-
kich i bardzo cienkich drucikÛw o przekro-
ju od 0,14 mm2 do 0,5mm2 wykonanych
z cynowanej lub go≥ej miedzi elektrolitycz-
nej. Znajduje zastosowanie przy pod≥πcza-
niu narzÍdzi trzymanych w ramionach ro-
botÛw montaøowych, spawalniczych oraz
automatach podawczych, sto≥ach obroto-
wych i przechylnych lub w systemach,
w ktÛrych ze wzglÍdÛw konstrukcyjnych
nie jest moøliwe okreúlone ruchome pro-
wadzenie okablowania.

PrzewÛd ten posiada aprobatÍ UL AWM
dla USA i Kanady co oznacza, øe jest do-
puszczony do urzπdzeÒ przemys≥owych
w tych krajach. Olflex Robot F1 moøe byÊ
rÛwnieø stosowany w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych o maksymalnym skoku prze-
suwu 10 m, z uwzglÍdnieniem minimal-
nych promieni giÍcia.

Wyroby dodatkowe

W przypadku gdy moøliwe jest okreúle-
nie ruchome prowadzenia kabla (np. w ≥aÒ-
cuchach) firma Lapp Kabel oferuje szero-
kπ gamÍ produktÛw.

PrzewÛd Olflex ñServo-FD 785P/CP zo-
sta≥ specjalnie zaprojektowany do po≥πczeÒ
z silnikami DNC oraz do pracy w ruchu
ciπg≥ym. Wersja ekranowana jest uøywa-
na g≥Ûwnie jako przewÛd po≥πczeniowy
pomiÍdzy przetwornicami czÍstotliwoúci
a silnikami.

Kabel Olflex ñFD 90/CY to jednoøy≥o-
wy przewÛd odpowiedni dla instalacji
elektroenergetycznych do zewnÍtrznych li-
nii po≥πczeniowych lub dla wewnÍtrznego
okablowania jako wyposaøenie elektrycz-
ne i elektroniczne obrabiarek, zak≥adÛw
produkcyjnych, linii przenoúnych, pras ka-

roserii. Wersja ekranowana ma zastosowa-
nie dla obwodÛw elektroenergetycznych
serwosilnikÛw napÍdzanych z przetwornic
czÍstotliwoúci, takich jak np. napÍdy wrze-
cion w obrabiarkach.

NastÍpnπ grupÍ produktÛw stanowiπ
przewody sterownicze i po≥πczeniowe
w obwodach pomiarowych i kontrolnych,
a takøe w obwodach elektroenergetycz-
nych. Podstawowe pola zastosowaÒ dla
tych wyrobÛw to automatyzacja, montaø,
robotyka, linie montaøowe i produkcyjne.
W grupie tej znajdujπ siÍ nastÍpujπce prze-
wody:
ï Olflex-FD 810/CY ñ izolacja øy≥ PVC,

p≥aszcz zewnÍtrzny PVC,
ï Olflex-FD 810P/CP ñ izolacja øy≥ PVC,

p≥aszcz zewnÍtrzny z poliuretanu,
ï Olflex-FD 855P/CP ñ izolacja øy≥ z ter-

moplastycznego elastomeru, p≥aszcz ze-
wnÍtrzny z poliuretanu.
Wersje ekranowane stosuje siÍ w przy-

padku wystÍpowania zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych.

Zautomatyzowane procesy produkcji
wymagajπ stosowania przewodÛw do
transmisji danych o duøej elastycznoúci,
wytrzyma≥oúci na niskie temperatury (od -
40oC) oraz odpornych na zak≥Ûcenia elek-
tromagnetyczne (w przypadku przewodÛw
ekranowanych). Do tej grupy moøna zali-
czyÊ:
ï Unitronic-FD/CY ñ izolacja øy≥ PVC,

p≥aszcz zewnÍtrzny PVC,
ï Unitronic-FD P/CP plus UL/CSA ñ izo-

lacja øy≥ z poliuretanu, p≥aszcz zewnÍtrz-
ny z poliuretanu, aprobata CMX
(UL/CSA),

ï Unitronic-FD CP (TP) plus UL/CSA
ñ izolacja øy≥ z poliuretanu, p≥aszcz ze-
wnÍtrzny z poliuretanu, aprobata CMX
(UL/CSA),

ï TP ñ pary skrÍcone.

Krzysztof Kowarski

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. PrzewÛd Olflex Robot 900P/DP

Rys. 3. PrzewÛd Olflex Robot 900 F1 UL/CSA

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


