
Prze wo dy sto so wa ne w bran ży ko le -
jo wej mu szą speł niać sze reg ry go ry -
stycz nych norm kra jo wych i mię -

dzy na ro do wych. Wśród nich pierw szo -
rzęd ne są nor my eu ro pej skie. Nor my te
do ty czą m.in. bu do wy ka bli (nor ma EN5 -
0264 oraz EN50306) i de fi niu ją gru bość
ścian i wy gląd prze wo dów, a tak że obej mu -
ją za le ce nia do ty czą ce ba dań me cha nicz -
nych, ter micz nych, che micz nych oraz pal -
no ści. Spe cjal ne zna cze nie ma ją te re gu la -
cje, któ re de fi niu ją wy mo gi do ty czą ce za -
cho wa nia w przy pad ku po ża ru. Są to m.in.: 

Roz prze strze nia nie się pło mie nia na po je -•
dyn czym prze wo dzie DIN EN 60332-1-2,
Roz prze strze nia nie się pło mie nia•
na wiąz kach ka bli DIN EN 60332-3-
24/25,
Gę stość dy mu DIN EN 61034-2, •
Za war tość flu oru DIN EN 60684-2,•
Za war tość ha lo ge no wo do rów DIN•
EN 60754-1, 

Tok sycz ność EN 50305,•
Kwa so wość/ko ro zyj ność DIN EN 60754-2.•

Prze wo dy Lapp Ka bel 
Ölflex Tra in

De dy ko wa ne dla ko lei prze wo dy Ölflex
Tra in fir my Lapp Ka bel speł nia ją naj bar -
dziej ry go ry stycz ne nor my od no szą ce się
do te go ob sza ru za sto so wań. Pro duk ty te
są nie za wod ne i bez piecz ne, aż do okre ślo -
ne go nor mą EN-45545-2 naj wyż sze go po -
zio mu za gro że nie: Ha zard Le vel 3 (HL3). 

Izo la cje
Izo la cje ka bli Ölflex Tra in są naj czę ściej

wy ko na ne z two rzyw ter mo pla stycz nych,
zło żo nych głów nie z ma kro mo le kuł.
W wy so kich tem pe ra tu rach wzra sta ru -

chli wość łań cu chów mo le ku lar nych, przez
co zwy kłe two rzy wa sztucz ne sta ją się
mięk kie i pla stycz ne, aż w koń cu mo gą się
sto pić – to kry te rium, któ re unie moż li wia
za sto so wa nie ta kich ma te ria łów w ko lej -
nic twie, gdyż bran ża ta sta wia wy so kie
ocze ki wa nia w za kre sie bez pie czeń stwa
i ochro ny śro do wi ska. Z te go po wo du
prze wo dy Ölflex Tra in są pod da wa ne fi -
zycz ne mu sie cio wa niu wy so ko ener ge tycz -
ny mi pro mie nia mi we wła snej in sta la cji
sie cio wa nia ra dia cyj ne go Lapp. W tym
pro ce sie uzy sku ją du żo lep sze wła ści wo ści
me cha nicz ne i che micz ne, rów nież przy
pra cy w wyż szych tem pe ra tu rach. Do dat -
ko wo, wy trzy ma łość izo la cji jest wy ma ga -
na nie tyl ko w wa run kach wy so kich tem -
pe ra tur. W nie któ rych stre fach kli ma tycz -
nych prze wo dy uło żo ne na ze wnątrz po -
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Kable Lapp Olflex Train
dla przemysłu kolejowego

Mi ni ster stwo Roz wo ju w swo im Pla nie na Rzecz Od po wie dzial ne go Roz wo ju pod kre śla, że sek-
tor ko le jo wy jest jed ną z klu czo wych branż w tej stra te gii dla Pol ski. Mo der ni za cja ko lei ma się
prze ło żyć nie tyl ko na wzrost kon ku ren cyj no ści firm dzia ła ją cych w tym ob sza rze, ale za pew nić
rów nież kom fort i bez pie czeń stwo po dró żu ją cych. Re ali zo wa ne obec nie i przy szłe in we sty cje
wy ma ga ją m.in. spe cjal nych roz wią zań ka blo wych. W ofer cie Lapp Ka bel dla sek to ra ko lej nic-
twa de dy ko wa ne są pro duk ty z gru py Ölflex Tra in.

Krzysztof Mańka

..

Lapp Ka bel już dziś za opa tru je wie lu klien tów
sek to ra ko le jo we go. Jed nym z od bior ców jest
ko re ań ski pro du cent Hy un dai -Ro tem. W ka ble
Ölflex Tra in są wy po sa żo ne po cią gi du żych
pręd ko ści Ko rea Tra in eXpress (KTX) z Seu lu
do Mok po i Pu san. Przy tym pro jek cie istot -
na dla in we sto ra oka za ła się ja kość pro duk tu,
ale i wa run ki do staw – w krót kich ter mi nach.
Aby pro mo wać swo je roz wią za nia wśród od -
bior ców, fir ma Lapp Ka bel weź mie udział w 12.
Mię dzy na ro do wych Tar gach Ko le jo wych Tra -
ko 2017, któ re od bę dą się w gdań skim Cen trum
Wy sta wien ni czo -Kon gre so wym AmberExpo
w dniach 26-29 wrze śnia 2017 r. Wy da rze nie
to jest naj więk szą w Pol sce i dru gą w Eu ro pie
wy sta wą ta bo ru szy no we go oraz naj now szych
tech no lo gii.

Klienci Lapp Kabel z sektora kolei

Rys. 1. Prze wo dy wie lo ży ło we Lapp Ka bel Ölflex Tra in:
a – Ölflex Tra in 340,
b – Ölflex Tra in 350,
c – ekra no wa ny Ölflex Tra in 345 C,
d – ekra no wa ny Ölflex Tra in 355 C

a)

b)

c)

d)



jaz dów szy no wych mu szą dzia łać spraw nie
w tem pe ra tu rach do -40oC. Pro duk ty sie -
cio wa ne Lapp Ka bel wy trzy mu ją te go ro -
dza ju na ra że nia bez pro ble mu.

Wszyst kie prze wo dy Ölflex Tra in po sia -
da ją: 

zmniej szo ną gru bość ścian ki izo la cji za -•
pew nia ją cą wy god ny mon taż w miej -
scach o ogra ni czo nej prze strze ni, 
do brą od por ność che micz ną, •
od por ność na dzia ła nie czyn ni ków me -•

cha nicz nych w trud nych wa run kach oto -
cze nia,

roz sze rzo ne za kre sy tem pe ra tu ry,•
zmniej szo ne roz prze strze nia ne pło mie -•
ni, któ re po zwa la na pod nie sie nie stop -
nia ochro ny przed ob ra że nia mi cia ła
i uszko dze nia mi mie nia w przy pad ku
po ża ru.

Wer sje pro duk tu

W swo jej ofer cie dla ko lej nic twa fir ma
Lapp Ka bel po sia da prze wo dy jed no - i wie -
lo ży ło we. Jed no ży ło wy prze wód Ölflex

Tra in 301 TW znaj du je za sto so wa nie w ta -
bo rze ko le jo wym i au to bu sach do po łą czeń
nie ru cho mych i o ogra ni czo nym ru chu.
Jest rów nież od po wied ni do ta blic roz -
dziel czych, pul pi tów ope ra tor skich po cią -
gów i lo ko mo tyw, a tak że do za sto so wań
w za ole jo nych śro do wi skach i ob sza rach ze
zwięk szo ną tem pe ra tu rą oto cze nia. 

Wie lo ży ło we prze wo dy Ölflex Tra in 310
TW-P i Ölflex Tra in 320 TW-E oraz ekra -
no wa ne, chro nią ce przed za kłó ce nia mi
elek tro ma gne tycz ny mi Ölflex Tra in 315 C
TW-P i Ölflex Tra in 325 C TW-E, a tak że
pa ro wa ny prze wód Ölflex Tra in 327 C TW-E
są sto so wa ne w ta bo rze ko le jo wym w ob -
wo dach ste row ni czych i mo ni to ru ją cych
oraz za bez pie cza ją cych, a tak że do oprze -
wo do wa nia we wnętrz ne go wy po sa że nia
po cią gów i lo ko mo tyw. Wszyst kie wy mie -
nio ne prze wo dy są od por ne na eks tre mal -
ną tem pe ra tu rę od -45 do 125oC. 

Prze wo da mi od po wied ni mi do pod łą -
cze nia lamp, urzą dzeń grzej nych, apa ra tu -
ry roz dziel czej, skrzy nek za ci sko wych i za -
si la nia są wie lo ży ło we Ölflex Tra in 331,

Ölflex Tra in 340, Ölflex Tra in 350 i ekra -
no wa ne Ölflex Tra in 345 C oraz Ölflex
Tra in 355 C, a tak że jed no ży ło we Ölflex
Tra in 361, Ölflex Tra in 371 i Ölflex Tra in
381. Wszyst kie te prze wo dy speł nia ją wy -
ma ga nia naj bar dziej ry go ry stycz nej nor my
EN 45545-2 HL 3 i są od por ne na ole je
i pa li wo.

Trans mi sja da nych
W sys te mach trans mi sji da nych, prze -

wo do wych ma gi stra lach po cią gu (WTB)
i wie lo funk cyj nych ma gi stra lach po jaz du
(MVB) two rzą cych tzw. sieć łącz no ści po -
cią gu TCN, moż na za sto so wać prze wód
Uni tro nic Tra in, któ ry za pro jek to wa no
zgod nie z nor mą IEC 61375. Prze wo dem
prze zna czo nym do mon ta żu w środ kach
trans por tu, do sys te mów in for ma cyj nych,
bi le to wych, ka mer itp. jest Ether li ne Tra -
in, któ ry wy stę pu je w kil ku wy ko na niach,
a mia no wi cie kat. 5e, kat. 6a oraz w kat. 7.

Ak ce so ria

W swo jej ofer cie fir ma Lapp Ka bel
oprócz prze wo dów po sia da rów nież sze reg
ak ce so riów, w tym m.in. prze my sło we wie -
lo pi no we złą cza Epic, dław ni ce po lia mi do -
we i mo sięż ne oraz sys te my pesz li ochron -
nych wraz ze złącz ka mi, któ re rów nież
speł nia ją wy ma ga nia okre ślo ne w nor mie
EN 45545. 

Krzysz tof Mań ka 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 2. Prze wo dy jed no ży ło we Lapp Ka bel Ölflex Tra in:
a – Ölflex Tra in 361,
b – Ölflex Tra in 371,
c – Ölflex Tra in 381

Rys. 3. Prze wo dy ko le jo we Lapp Ka bel do trans mi sji da nych:
a – Uni tro nic Tra in,
b – Ether li ne Tra in

a)

b)

a)

b)

c)
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