
Klimat morski, niezaleønie od sze-
rokoúci geograficznej, charaktery-
zuje siÍ specyficznymi warunka-

mi pracy, a co za tym idzie, komponenty
uøyte do budowy maszyn muszπ spe≥niaÊ
okreúlone wymagania. Przy wyborze oka-
blowania i innych akcesoriÛw bardzo istot-
na jest odpowiednia wytrzyma≥oúÊ mecha-
niczna oraz odpornoúÊ na warunki zwiπza-
ne z obecnoúciπ soli w atmosferze. 

Przewody ÷lflex Classic 400P

Przewodami, ktÛre ≥πczπ obie wymienio-
ne cechy, sπ rozwiπzania z grupy ÷lflex
Classic 400P. Zasilanie oúwietlenia naczepy
oraz wskaünikÛw optycznych maszyny Fle-
xmaster zosta≥o wykonane przewodem
÷lflex Classic 400P 4 x 1. Zasilanie cewek
elektrozaworÛw zrealizowano za pomocπ
przewodu ÷lflex Classic 400P 2 x 1 (rys. 2).
Centralnym punktem maszyny jest szafa
zasilajπco-sterujπca (rys. 3). Wewnπtrz
szafy sπ poprowadzone po≥πczenia po-
szczegÛlnych elementÛw wykonawczych

oraz rÛønego rodzaju czujnikÛw. Po≥πcze-
nie szafy z panelem operatorskim znajdu-
jπcym siÍ w kabinie ciπgnika jest zrealizo-
wane przy wykorzystaniu przewodu ÷lflex
Classic 400P 34G1. 

Przewody z grupy ÷lflex Classic 400P pa-
sujπ do tego rodzaju instalacji z kilku powo-
dÛw, ktÛre moøna wed≥ug dwÛch kryteriÛw.

W≥aúciwoúci mechaniczno-chemiczne
(wynikajπce z parametrÛw tworzyw uøy-
tych do wykonania izolacji): 

ï sπ to przewody o izolacji zewnÍtrznej
z poliuretanu (PUR), a co za tym idzie
posiadajπ wysokπ odpornoúÊ na úcieranie
i przeciÍcia,

ï oferujπ wysokπ odpornoúÊ na kontakt
z wieloma rodzajami substancji smar-
nych na bazie olejÛw mineralnych,

ï sπ odporne na hydrolizÍ i dzia≥anie mi-
krobÛw ñ ma to szczegÛlne znaczenie
w wilgotnym úrodowisku.
W≥asnoúci instalacyjne:

ï øy≥y przewodu sπ wykonane z cienkich
drucikÛw, w zwiπzku z czym bardzo ≥a-
two moøna go uk≥adaÊ w ciasnych prze-

strzeniach, poniewaø jest bardzo giÍtki
(klasa 5 wg IEC 60228),

ï øy≥y sπ czytelnie oznaczone (czarne
z bia≥ym numerami), co pozwala ograni-
czyÊ do minimum moøliwoúÊ pope≥nie-
nia b≥Ídu przy pod≥πczeniu,

ï dostÍpne sπ wykonania do 41 øy≥ w jed-
nym przewodzie, co pozwala zrealizo-
waÊ bardzo rozbudowanπ aplikacjÍ.

D≥awnice kablowe

W miejscach, w ktÛrych przewÛd moøe
byÊ naraøony na wyrwanie z obudowy,
zdecydowano siÍ zastosowaÊ d≥awnice se-
rii Skintop MS-M. Korpusy tych elemen-
tÛw sπ wykonane z mosiπdzu niklowane-
go, a co za tym idzie, sπ bardzo wytrzyma-
≥e (rys. 4). D≥awnice charakteryzujπ siÍ bar-
dzo wysokim stopniem szczelnoúci IP68
(IP69 K) oraz duøπ si≥π mocowania prze-
wodu. Pozosta≥e wyprowadzenia przewo-
dÛw elektrycznych zosta≥y zrealizowane za
pomocπ d≥awnic kablowych Skintop ST-M
(zad≥awienia kabli przy wejúciu do wy-
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Produkty Lapp Kabel
w przemyśle morskim
Rafał Zieliński

NT Industry, spÛ≥ka z duÒskiej Grupy Novatech, zajmuje siÍ projektowaniem, konstruowa-
niem oraz produkcjπ rÛønego rodzaju urzπdzeÒ stalowych, m.in. dla branøy transportu mor-
skiego. Maszyny wytwarzane przez NT Industry pozwalajπ transportowaÊ i ≥adowaÊ kontene-
ry. Rozwiπzania sπ dostarczane do portÛw na ca≥ym úwiecie. Artyku≥ przybliøa zastosowanie
produktÛw Lapp Kabel w urzπdzeniu o nazwie Flexmaster, s≥uøπcym do transportu i za≥adun-
ku kontenerÛw na nabrzeøu portowym.

Rys. 1. Urzπdzenie Flexmaster do transportu i za≥adunku kontenerÛw na nabrzeøu portowym



úwietlacza). D≥awnice Skintop ST-M zosta-
≥y zastosowane w miejscach trudnodostÍp-
nych oraz na elementach naraøonych sπ na
drgania. G≥Ûwka d≥awnicy jest ukszta≥to-
wana bardzo ergonomicznie. Wewnπtrz
niej znajduje siÍ zintegrowane zabezpiecze-
nie antywibracyjne, ktÛre zapobiega samo-
odkrÍceniu i rozszczelnieniu d≥awnicy.

PrzewÛd Unitronic BUS CAN

Flexmaster jest wyposaøony w panel HMI
ze z≥πczem serwisowym (rys. 5). Za pomo-
cπ tego panelu obs≥uga moøe sprawdziÊ stan
czujnikÛw, przetwornikÛw itp. Po≥πczenie
pomiÍdzy panelem a szafπ zasilajπco-steru-
jπcπ zrealizowano przy pomocy przewodu
Unitronic BUS CAN. DziÍki zastosowaniu
tego typu protoko≥u moøna za pomocπ jed-

nego przewodu nadzorowaÊ kilkanaúcie
urzπdzeÒ wykonawczych i kontrolnych. 

Ochrona po≥πczeÒ

Dodatkowo, aby ograniczyÊ do minimum
ryzyko mechanicznego uszkodzenia instala-
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Rys. 2. Zasilanie cewek elektrozaworÛw wykonane przewodem ÷lflex Classic 400P 2 x 1

Rys. 3. Szafka sterujπca maszyny Flexmaster

Rys. 4. D≥awnica Skintop MS-M
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cji, zastosowano peszle os≥onowe. Instalacje
wewnπtrz maszyny zosta≥y os≥oniÍte przy
wykorzystaniu produktÛw z rodziny Silvyn
Split PA6 w wersji czarnej (rys. 6). Peszel
ten, z racji budowy, bardzo dobrze nadaje
siÍ do zastosowania w przypadku, gdy kaø-
dy z obwodÛw elektrycznych jest rozprowa-
dzany osobno i przewody sπ dok≥adane
w trakcie postÍpu prac. Jego charaktery-
styczna cecha polega na tym, øe jest to ele-

ment dwudzielny. PrzewÛd ≥πczπcy ciπgnik
z opisywanym pojazdem jest dodatkowo
os≥oniÍty przy pomocy peszla Silvyn FPAS
PA6 (rys. 7). Oba rodzaje peszli sπ w ca≥o-
úci wykonane z poliamidu PA6. Jest to two-
rzywo odporne na niekorzystne dzia≥anie so-
li obecnych w atmosferze. Oba produkty po-
siadajπ takøe zwiÍkszonπ odpornoúÊ na ole-
je, benzyny i rÛønego rodzaju chemikalia
(www. lappkabel. pl / tabela T24).

Oferta Lapp Kabel

Firma Lapp Kabel posiada w ofercie
rÛwnieø inne produkty przeznaczone typo-
wo do aplikacji morskich (on-shore i off-
-shore), posiadajπce certyfikat Germani-
scher Lloyd/ DNV. Sπ to:

ï ÷lflex Heat 260 GLS ñ przewÛd odpor-
ny na wysokie temperatury,

ï ÷lflex Heat 125 SC ñ uniwersalna poje-
dyncza linka do okablowania rozdziel-
nic,

ï Unitronic BUS DN Thick FRNC ñ prze-
wÛd do magistrali DeviceNet,

ï ÷lflex Petro FD 865 CP ñ przewÛd
o szczegÛlnej olejoodpornoúci, polecany
na platformy wiertnicze.
Wymienione certyfikaty pozwalajπ za-

stosowaÊ produkty w szeroko rozumianym
przemyúle morskim.

Podsumowanie

Agresywne úrodowisko i trudne warun-
ki pracy to czynniki, ktÛre zawÍøajπ moø-
liwoúÊ wyboru produktÛw do zastosowaÒ
w urzπdzeniach takich jak Flexmaster. Po-
niewaø firma Lapp Kabel jest w stanie
kompleksowo dostarczyÊ rozwiπzania dla
tego rodzaju aplikacji, sta≥a siÍ g≥Ûwnym
dostawcπ przewodÛw i akcesoriÛw elek-
trycznych dla NT Industry. WspÛ≥praca
z jednym dostawcπ elementÛw instalacji
elektrycznej zapewnia wzajemne dopaso-
wanie i optymalnπ wspÛ≥pracÍ komponen-
tÛw. 

Autor artyku≥u sk≥ada podziÍkowania 

pp. Tomaszowi Turewiczowi 

oraz £ukaszowi Sirudze 

za pomoc w przygotowaniu publikacji
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Rys. 5. Panel kontrolny HMI

Rys. 6. Peszel Silvyn Split PA6 zastosowany w aplikacji

Rys. 7. Peszel Silvyn FPAS PA6

Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
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