
Sta ły wzrost sprze da ży w prze my śle
mo to ry za cyj nym i prze my śle AGD
– któ re są głów ny mi od bior ca mi od -

le wów alu mi nio wych – spra wia, iż ma szy -
nom od lew ni czym, ale tak że in nym ma szy -
nom pro duk cyj nym, sta wia ne są bar dzo
wy so kie wy ma ga nia. Urzą dze nia te go ty pu
po win ny wy ko nać set ki ty się cy ele men tów
prak tycz nie bez uste rek i przerw w pro ce -
sie. 

Fir ma „Alu Ser wis” roz po czę ła współ -
pra cę z Lapp Ka bel po szu ku jąc kom plek -
so we go do staw cy oka blo wa nia do re ali za -
cji swo ich usług. Po nie waż zle ce nia na -
praw i mo der ni za cji ma szyn od lew ni czych
są bar dzo in dy wi du al ne i zróż ni co wa ne,
bo ga ta ofer ta Lapp Ka bel po zwo li ła zna leźć
sze reg roz wią zań od po wia da ją cych tym
spe cy ficz nym wy ma ga niom. Ar ty kuł pre -
zen tu je pro duk ty Lapp wy ko rzy sta ne pod -
czas jed nej zre ali zo wa nych przez fir mę
mo der ni za cji. 

Oka blo wa nie sza fy ste row ni czej

Jed nym z głów nym ele men tów ma szyn
prze my sło wych jest sza fa ste row ni cza wraz
z pa ne lem ste ru ją cym. W skład sza fy
wcho dzą ta kie apa ra ty, jak stycz ni ki, ste -
row ni ki, wy łącz ni ki nad prą do we itp. Po łą -
cze nia w mo der ni zo wa nej sza fie wy ko na no
przy uży ciu po je dyn czych li nek H0 5V -K
i H0 7V -K (rys. 1). Lin ki te go ty pu wy stę -
pu ją w bar dzo sze ro kiej ga mie ko lo rów.
Po zwa la to na szyb ką iden ty fi ka cję po -
szcze gól nych ob wo dów. Ży ła mie dzia -
na zbu do wa na jest w for mie skręt ki z cien -
kich dru ci ków (5 kla sa gięt ko ści we dług
IEC 60228). Dzię ki ta kiej bu do wie prze wo -
dy te cha rak te ry zu ją się du żą gięt ko ścią
i ma ją nie wiel kie pro mie nie gię cia, przez
co po łą cze nia zaj mu ją ma ło miej sca. Każ -

dy typ/ko lor prze wo du
jest pa ko wa ny w od -
dziel ny, w czy tel nie opi -
sa ny kar ton. Za po bie ga
to ewen tu al nym po mył -
kom pod czas mon ta żu
oraz skra ca czas czyn no -
ści. 

Po łą cze nie pa ne lu
ste row ni cze go

Po łą cze nie pa ne lu ste -
row ni cze go zo sta ło zre -
ali zo wa ne przy uży ci
prze wo du Uni tro nic Bus
PB (rys. 2). Dzię ki za sto -
so wa niu te go pro to ko łu
moż na ste ro wać ca łym
pro ce sem, a w sie ci mo -
że się znaj do wać 127 wę -
złów. Śro do wi sko prze -
my sło we, w któ rym jest
użyt ko wa na pra sa, skła -
da się z wie lu in nych
ma szyn, któ re mo gą być
źró dłem sil nych za kłó -
ceń elek tro ma gne tycz nych. W związ ku
z tym iż sie ci Bus są bar dzo czę sto uło żo ne
w po bli żu tych za kłó ceń (np. na pę dów za -
si la nych z fa low ni ków), aby od po wied nio
chro nić sy gna ły ste row ni cze (rzę du mA),
prze wo dy z ro dzi ny Bus po sia da ją po dwój -
ny ekran: ob wój z fo lii alu mi nio wej oraz
z cy no wa nych dru ci ków mie dzia nych.
Ekran z ple cion ki mie dzia nej za bez pie cza
sy gnał przed za kłó ce nia mi do 300 MHz,
na to miast ob wój z fo lii alu mi nio wej po wy -
żej tej czę sto tli wo ści. Jed ną z cha rak te ry -
stycz nych cech prze wo dów z ro dzi ny Bus
jest ko lor płasz cza ze wnętrz ne go – fio le to -
wy (RAL 4001). Dzię ki tej wła ści wo ści

moż na w bar dzo krót kim cza sie wy od ręb -
nić da ny ob wód w ce lu dia gno sty ki czy
usu nię cia uster ki.

Ob wo dy prą do we

Ob wo dy prą do we zo sta ły po łą czo ne
z sza fą ste row ni czą przy uży ciu prze wo -
dów z gru py Ölflex Clas sic 100. Prze wo dy
te na da ją się do te go za da nia z kil ku istot -
nych po wo dów:

ży ły są zbu do wa ne z cien kich dru ci ków•
mie dzia nych i są bar dzo gięt kie (kla sa 5.
we dług IEC 60228), co po zwa la ła two
roz pro wa dzać in sta la cje,
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Produkty Lapp Kabel
w maszynach odlewniczych

Głów nym pro fi lem dzia łal no ści fir my „Alu -ser wis” An drzej Pa ły ga jest ser wi so wa nie oraz mo -
der ni za cja ste ro wa nia elek trycz ne go w ci śnie nio wych ma szy nach od lew ni czych oraz in nych ma -
szy nach pro ce so wych. Fir ma wy ko rzy stu je w swo ich re ali za cjach roz wią za nia Lapp Ka bel, wspie -
ra ją ce nie za wod ność urzą dzeń.

Rafał Zieliński

Rys. 1. Sza fa ste row ni cza pod czas mon ta żu



prze wód ma ży ły ko lo ro we – w bar dzo pro sty spo sób moż na zi -•
den ty fi ko wać po szcze gól ne fa zy
do stęp na jest du ża licz bę wy ko nań – mak sy mal ny prze krój ży ły•
do 185 mm2,
po przez za sto so wa nie grub szej izo la cji na pię cie no mi nal ne prze -•
wo du wy no si 450/750 V, przez co wzra sta bez pie czeń stwo in -
sta la cji.

Ob wo dy sła bo prą do we

W przy pad ku ob wo dów sła bo prą do wych, po łą cze nia sza fy ste -
row ni czej z wy łącz ni ka mi krań co wy mi, za wo ra mi elek trycz ny mi,
czuj ni kiem tem pe ra tu ry PT1 00 zo sta ły wy ko na ne w opar ciu
o prze wo dy z gru py Ölflex Clas sic 110 CY (rys. 3). Prze wo dy te
bar dzo do brze pa su ją do te go ro dza ju apli ka cji. Dzię ki mniej szej
śred ni cy ze wnętrz nej zaj mu ją mniej miej sca. Izo la cja na ży łach
ma ko lor czar ny z bia ły mi nu me ra mi we dług VDE 0293-1. Do -
dat ko wo, aby ogra ni czyć do mi ni mum wpływ za kłó ceń elek tro -
ma gne tycz nych (EMC) prze wo dy te po sia da ją ekran z ocy no wa -
nych dru ci ków mie dzia nych (CY w na zwie ozna cza ekran). Aby
oplot mógł sku tecz nie chro nić in sta la cje przed wpły wem za kłó-
ceń EMC, ekran mu si po sia dać od po wied nie pa ra me try: 

wy so ki sto pień po kry cia – w tym przy pad ku oko ło 85%, •
wy ko na nie z dru ci ków o okre ślo nej śred ni cy,•
od po wied ni kąt uło że nia oplo tu. •
Dzię ki speł nie niu tych wa run ków prze wo dy Lapp Ka bel osią -

gnę ły po ziom im pe dan cji trans fe ro wej < 250 Ω/km. Ży ły prze wo -
du są wy ko na ne w kla sie gięt ko ści 5 we dług IEC60228, co wpły-
wa na ła twość ukła da nia in sta la cji.
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Rys. 2. Prze wód Uni tro nic Pro fi bus PB w apli ka cji
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Złą cza prze my sło we Epic H -B

Po łą cze nia po szcze gól nych mo du łów
pra sy wy ko na no w opar ciu o złą cza prze -
my sło we Epic H -B. Obu do wy złą czy tej se -
rii są wy ko na ne ze sto pu alu mi nium wy so -

ko ci śnie nio we go, ma lo wa ne go prosz ko wo.
Dzię ki ta kiej kon struk cji uzy ska no bar dzo
wy so ką od por ność me cha nicz ną, co ma
klu czo we zna cze nie w sze ro ko ro zu mia -
nym prze my śle cięż kim. Obu do wa gniaz-
da jest wy po sa żo na w pła ską uszczel kę
z gu my, co umoż li wia uzy ska nie wy so kie -

go stop nia ochro ny IP65. Sty ki są wy ko na -
ne z twar de go sto pu mie dzi i do dat ko wo
sre brzo ne. Ta ka kon struk cja za pew nia bez -
piecz ne, wie lo krot ne łą cze nie i roz łą cza nie
sy gna łów ste row ni czych bądź za si la ją cych
w śro do wi sku, gdzie wy stę pu je za nie czysz -
cze nie (sto pień za nie czysz cze nia 3). Złą cza
skła da ją się z kil ku ele men tów, każ dy ele -
ment do bie ra się osob no, dzię ki te mu moż -
na kon fi gu ro wać je do wol nie dla po trzeb
da nej apli ka cji.

Dław ni ce ka blo we Skin top ST-M

Wszel kie wy pro wa dze nia prze wo dów ze
skrzyn ki przy łą cze nio wej (rys. 4) zre ali zo -
wa no z uży ciem dław ni cy ka blo wej z gru-
py Skin top ST-M. Ele men ty te są bar dzo
istot ną czę ścią ca łe go ob wo du ste row ni -
cze go, ma ją wpływ na bez pie czeń stwo
i bez a wa ryj ność. Bar dzo wy so ki sto pień
szczel no ści IP68 (IP69) uzy ska no po przez
za sto so wa nie uszczel nia ją ce go pier ście nia
neo pre no we go. W we wnętrz nej czę ści
głów ki znaj du je się zin te gro wa ny sys tem
an ty wi bra cyj ny, któ ry w bez po śred ni spo -
sób za bez pie cza ele ment przed sa mo od -
krę ce niem pod czas pra cy ma szy ny. Jed ną
z cech dław nic z ro dzi ny Skin top jest sze -
ro ki za kres dła wie nia, któ ry uzy ska no po -
przez za sto so wa nie spe cjal nych la mel
w bu do wie kor pu su. Dzię ki te mu moż -
na w znacz nym stop niu ogra ni czyć ilość
ele men tów skła do wych ma szy ny oraz
zmniej szyć sta ny ma ga zy no we na warsz ta -
cie. 

Au tor skła da po dzię ko wa nia 
wła ści cie lo wi fir my „Alu -ser wis” 

– p. An drze jo wi Pa ły dze 
za kon sul ta cje oraz po moc 
przy po wsta niu pu bli ka cji

Rafał Zieliński
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Oka blo wa nie ma szy ny przy wy ko rzy sta niu prze wo du Ölflex Clas sic 110 CY

Rys. 4. Skrzyn ka ste row ni cza wraz dław ni ca mi Skin top

Rys. 5. Pra sa po mo der ni za cji
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