
Komora úrutownicza to zamkniÍ-
ta, raczej szczelna konstrukcja
o gabarytach pozwalajπcych na

umieszczenie w ca≥oúci detalu, ktÛry bÍ-
dzie poddawany oczyszczaniu po-
wierzchni, aby nastÍpnie mÛc pokryÊ go
warstwami lakierniczymi. Oczyszczanie
powierzchni w komorze odbywa siÍ przy
pomocy rÛønego rodzaju úcierniw syp-
kich, takich jak: korund, úrut stalowy,
specjalny piasek.

Praca urzπdzenia

Operator dyszy wyrzucajπcej strumieÒ
úcierniwa, trzymajπc w rÍku lancÍ, ubrany
w specjalny kombinezon ochronny, rÍcz-
nie kieruje strumieÒ na elementy i po-
wierzchnie poddawane obrÛbce. Lanca
jest kilku lub nawet kilkudziesiÍciometro-
wπ wiπzkπ sk≥adajπcπ siÍ z przewodu
transportujπcego úcierniwo pod ciúnie-
niem oraz przewodu elektrycznego w spe-
cjalnej izolacji, s≥uøπcego do za≥πczania
i wy≥πczania ciúnienia podawania úcierni-
wa. Wyrzucany pod ciúnieniem materia≥
úcierajπcy z duøπ si≥π uderza w oczyszcza-
ne powierzchnie, pozbawiajπc je resztek
starego lakieru, korozji oraz innych zanie-
czyszczeÒ. Na uderzenia korundu lub úru-
tu stalowego wylatujπcego z dyszy nara-
øony jest nie tylko operator, ale takøe
przewÛd transportujπcy medium cierne,
a w szczegÛlnoúci przewÛd elektryczny,

poprzez ktÛry operator steruje ca≥ym pro-
cesem. W zwiπzku z takimi warunkami
izolacja przewodu jest naraøona na silne
urazy mechaniczne. Z tego wzglÍdu

w aplikacji zosta≥ zastosowany przewÛd
÷lflex 550P produkcji Lapp Kabel, ktÛre-
go konstrukcja pozwala sprostaÊ tego typu
zagroøeniom.
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Rozwiązania Lapp Kabel 
w komorach śrutowniczych
oraz lakierniach
Zbigniew Bańkowski

Komory úrutownicze czy lakiernie to urzπdzenia o duøych gabarytach. Na tyle potÍønych, øe-
by w swoim wnÍtrzu pomieúciÊ oczyszczane lub teø lakierowane elementy. SzczegÛlnie trud-
ne warunki pracy na jakie naraøone sπ komponenty systemu, w tym takøe zastosowane prze-
wody elektryczne, wymagaj zastosowania rozwiπzaÒ o wysokiej niezawodnoúci oraz odpor-
noúci na szczegÛlnie ciÍøkie warunki przemys≥owe. Firma Lapp Kabel opracowa≥a szereg roz-
wiπzaÒ, ktÛre bardzo dobrze sprawdzajπ siÍ w specyficznych warunkach pracy jakie panujπ
w lakierniach i komorach úrutowniczych. 

Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex 550P

Rys. 4. Inne przewody poliuretanowe firmy Lapp Kabel (od gÛry):
ï  ÷lflex 540P,
ï ÷lflex 540CP,
ï  ÷lflex 500P,
ï  ÷lflex 450P,
ï ÷lflex 491P

Rys. 5. Przewody sterownicze ÷lflex Classic 100 oraz ÷lflex
Classic 110



PrzewÛd ÷lflex 550P

÷lflex 550P (rys. 3) posiada p≥aszcz
wykonany na bazie poliuretanowej, od-
porny na czynniki mechaniczne takie jak
úcieranie i rozrywanie, moøe teø praco-
waÊ w úrodowisku wilgotnym. Jest teø
odporny na niektÛre agresywne media,
benzynÍ, rozpuszczalniki, wodÍ morskπ
a takøe oleje, ch≥odziwa i promieniowa-
nie UV. Przewodnikiem elektrycznym
jest linka miedziana z cienkich drucikÛw
wed≥ug VDE 0295, klasy 5/IEC 228 Cl.
5. Izolatorem øy≥ jest materia≥ oparty na
bazie gumy. Zastosowane izolacje na øy-
≥ach i p≥aszcz zewnÍtrzny sprawiajπ, øe
przewÛd moøe pracowaÊ w ruchu juø od
temperatury -40oC, a dziÍki odpornoúci
UV moøna go stosowaÊ na zewnπtrz, np.
przy piaskowaniu duøych powierzchni,
takich jak kad≥uby statkÛw lub wielkie
stalowe konstrukcje typu mosty lub wia-
dukty. PrzewÛd o przekroju 1,5 mm
i wyøszym moøe pracowaÊ nawet przy
napiÍciu 450/750 V.

Inne przewody poliuretanowe

Lapp Kabel oferuje rÛwnieø szereg in-
nych produktÛw z serii przewodÛw poli-
uretanowych (rys. 4), mogπcych znaleüÊ
zastosowanie w takich samych lub podob-
nych warunkach pracy:

ï ÷lflex 540P / ÷lflex 540CP ñ przewÛd
z p≥aszczem poliuretanowym i izolacjπ
øy≥ z termoplastycznych elastomerÛw
TPE. Bezhalogenowy, posiadajπcy od-
pornoúÊ ogniowπ zgodnie z normπ IEC
60332-1-2. WystÍpuje takøe w wersji
ekranowanej (÷lflex 540 CP). Maksy-
malne napiÍcie pracy dla przekrojÛw øy-
≥y od 1,5 mm wynosi 450/750 V;

ï ÷lflex 500P ñ przewÛd z izolacjπ PUR po-
krywajπcπ takøe øy≥y wewnÍtrzne. Øy≥y
miedziane tworzπ linki z cienkich druci-
kÛw wed≥ug VDE 0295, klasy 6/IEC 228
Cl. 6. Nadaje siÍ do zastosowania w pro-
wadnicach ≥aÒcuchowych albo w aplika-

cjach wymagajπcych wysokiej elastyczno-
úci i odpornoúci na czÍste zginanie. Nale-
øy do grupy napiÍciowej 300/500 V;

ï ÷lflex 450P ñ przewÛd z p≥aszczem PUR
i izolacjπ øy≥ na bazie PVC. Moøe praco-
waÊ w ruchu w temperaturze od -5 do
+70oC, naleøy do grupy napiÍciowej
300/500 V;

ï ÷lflex 491P ñ przewÛd o parametrach
jak ÷lflex 450P, posiadajπcy dodatkowo
certyfikat na rynek pÛ≥nocnoamerykaÒ-
ski UL/CSA. Moøe pracowaÊ przy napiÍ-
ciu skutecznym do 600 V.

Przewody sterownicze

W okablowaniu komÛr úrutowniczych,
oprÛcz opisanego powyøej przewodu
÷lflex 550P znalaz≥y rÛwnieø zastosowa-
nie przewody sterownicze ÷lflex Classic
100 oraz ÷lflex Classic 110 (rys. 5). Po-
niewaø trasy kablowe biegnπ na zewnπtrz
komory, od przewodÛw tych nie jest wy-
magana odpornoúÊ mechaniczna. Oba typy
bardzo dobrze sprawdzajπ siÍ w warun-
kach przemys≥owych oraz sπ odporne na
dzia≥ania olejÛw i smarÛw. U≥oøone nieru-
chomo sπ w stanie pracowaÊ bezawaryjnie
w temperaturze od -40oC.

Zabezpieczenie 
instalacji

Do zabezpieczenia instalacji komÛr uøy-
wane sπ dwa typy peszla:

ï Silvyn Rill PA6 (rys. 6a) ñ peszel polia-
midowy karbowany, wraz ze z≥πczkami
zapewniajπcy szczelnoúÊ instalacji na po-
ziomie IP68, odporny na oleje, smary,
ch≥odziwa;

ï Silvyn LCC-2 (rys. 6b) ñ elastyczny stalo-
wy peszel pokryty specjalnym, olejoodpor-
nym PVC. Wraz z zastosowanymi z≥πczka-
mi jest w stanie zapewniÊ szczelnoúÊ insta-
lacji na poziomie IP68. Chroni przewody
nie tylko przed agresywnymi substancjami
ale takøe przez urazami mechanicznymi.

Z≥πcza 
przemys≥owe

Komory úrutowe majπ budowÍ modu≥o-
wπ. W procesie ich produkcji kolejne mo-
du≥y sπ wytwarzane osobno. Scalanie urzπ-
dzenia nastÍpuje dopiero podczas monta-
øu, juø w miejscu pracy. Szybkie i bezb≥Íd-
ne po≥πczenie instalacji elektrycznej jest
moøliwe dziÍki uøyciu szerokiej gamy
wielopinowych z≥πczy typu Epic (rys. 7)
produkcji Lapp Kabel. Z≥πcza zapewniajπ
wysokπ niezawodnoúÊ i trwa≥oúÊ po≥πcze-
nia. SzczelnoúÊ obudÛw z≥πczy siÍga IP68.
Komponenty te posiadajπ takøe rozwiπza-
nia zapobiegajπce omy≥kowemu pod≥πcze-
niu wtyczki do niew≥aúciwego gniazdka.

Zbigniew BaÒkowski
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Rys. 6. Peszle uøywane do zabezpieczenia instalacji komÛr úrutowniczych:
a ñ Silvyn Rill PA6,
b ñ Silvyn LCC-2

Rys. 7. Wielopinowe z≥πcza Epic produkcji Lapp
Kabel zapewniajπ szczelnoúÊ siÍgajπcπ IP68
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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

a) b)

63

63


