
Wtrud nych i agre syw nych śro do -
wi skach pra cy, a tak że w miej -
scach trud no do stęp nych za sto -

so wa nie nie od po wied nie go oka blo wa nia
mo że na ra ić ży cie lu dzi, spo wo do wać awa -
rię czy utra tę kosz tow ne go sprzę tu. 

Za sto so wa nia w Ark ty ce 

Jed nym z ob sza rów eks tre mal nych za -
sto so wań roz wią zań Lapp Ka bel jest Ark -
ty ka, gdzie zi mą tem pe ra tu ra spa da do po -
zio mu po ni żej -50oC. Z po wo du wa run -
ków kli ma tycz nych na wet sa ma że glu ga
po Mo rzu Ark tycz nym wią że się z wie lo -
ma wy zwa nia mi tech nicz ny mi. Urzą dze -
nia że glu go we mu szą cha rak te ry zo wać się
trwa ło ścią i nie za wod no ścią, po nie waż
miej sca ich za sto so wa nia są czę sto aż tak
trud no do stęp ne, że pra ce kon ser wa cyj ne
wy ko nu je się je dy nie co dwa la ta. Z te go
wzglę du ro syj ska fir ma Tech no ma ri ne
z Pe ters bur ga, spe cja li zu ją ca się w opra co -
wy wa niu i pro duk cji ra dio wych sys te mów
na wi ga cyj nych dla że glu gi mor skiej i po -
wietrz nej, w za kre sie oka blo wa nia swo ich
urzą dzeń na wi ga cyj nych i oświe tle nio wych
w ob sza rze ark tycz nym wy ko rzy stu je wy -
łącz nie od po wied nio przy sto so wa ne pro -
duk ty Lapp. Fir ma w szcze gól no ści skła da
za mó wie nia na prze wo dy, któ re są ła twe
w mon ta żu w ni skich tem pe ra tu rach. Sto -
so wa ne są one do oka blo wa nia sys te mów
so lar nych, aku mu la to rów i mo du łów za si -
la ją cych urzą dzeń na wi ga cyj nych i oświe -
tle nio wych. W roz wią za nia Lapp są wy po -
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Rozwiązania Lapp Kabel 
do pracy w ekstremalnych 
warunkach

Ka ble i złą cza prze my sło we Lapp Ka bel zna la zły za sto so wa nie m.in. pod czas eks plo ra cji Bie gu -
na Pół noc ne go, wy praw w Hi ma la je, do ko mu ni ka cji ra tow ni czej w ko pal ni, w ba da niach pod -
wod nych ja skiń, w in fra struk tu rze zi mo wych im prez spor to wych czy w bio ga zow niach. W ta-
kich sy tu acjach od po łą czeń elek trycz nych wy ma ga na jest od por ność na eks tre mal ne wa run ki
pra cy: bar dzo wy so kie lub bar dzo ni skie tem pe ra tu ry, ob cią że nia me cha nicz ne, kon takt z agre -
syw ny mi me dia mi, kwa sa mi lub łu ga mi. 

Tomasz Nowacki 

Rys. 1. W oka blo wa niu sy gna łów i sys te mów na wi ga cji w Ark ty ce ro syj ski fir ma Tech no ma ri ne z sie -
dzi bą w St. Pe ters bur gu opie ra się wy łącz nie na pro duk tach fir my Lapp



sa żo ne np.: ge ne ra tor wia tro wy z au to ma -
tycz nym ukła dem sma ro wa nia, mo du ły
sło necz ne, ze staw aku mu la to rów i sys tem
ra da ro wy SART (urzą dze nie, któ re po zwa -
la służ bom ra tow ni czym szyb ciej zna leźć
stat ki i sa mo lo ty). Po dob ny sprzęt zo stał
za in sta lo wa ny m.in. w po bli żu Dik son
– punk tu star to we go wie lu wy praw po lar -
nych – oraz bli sko por tu Tik si na wy brze -
żu Mo rza Ark tycz ne go.

W tych eks tre mal nych lo ka li za cjach wy -
ko rzy sty wa ne są prze wo dy Ölflex He at.
Pro duk ty z tej se rii ma ją wszech stron ne za -
sto so wa nie je śli cho dzi o za kre sy tem pe ra -
tur i ra dzą so bie za rów no z cie płem, jak
i zim nem.

Ölflex He at 180 EWKF
Ölflex He at 180 EWKF to prze wód si li -

ko no wy cha rak te ry zu ją cym się pod wyż -
szo ną wy trzy ma ło ścią me cha nicz ną. Jest
od por ny na pro mie nio wa nie UV, jak rów -
nież na wie le ole jów, al ko ho li, tłusz czów
ro ślin nych i zwie rzę cych oraz in nych sub -
stan cji che micz nych, wy trzy mu je tem pe -
ra tu ry do -50oC. Prze wód ma więk szą
trwa łość w trud nych wa run kach niż zwy -
kłe prze wo dy si li ko no we, jest od por ny
na prze cię cia, dzię ki cze mu nie są wy ma -
ga ne wer sje opan ce rzo ne. Je go do bra ela -
stycz ność uprasz cza in sta la cję tam, gdzie
prze strzeń jest ogra ni czo na. Za sto so wa -
na po wło ka po sia da wła ści wo ści izo la cyj-
ne po spa le niu, ze wzglę du na po zo sta ły
po piół SiO2.

Ölflex He at 205 SC 
Je że li prze wi dy wa ne są jesz cze niż sze

tem pe ra tu ry, fir ma Tech no ma ri ne uży wa
prze wo du Ölflex He at 205 SC. Jest on od -
po wied ni do pra cy w wa run kach do -100oC,
a tak że funk cjo nu je nie za wod nie w agre -
syw nych środ kach che micz nych. Prze wód
ma wy so ką wy trzy ma łość die lek trycz ną,
jest od por ny na ście ra nie, roz dar cia, pły ny
hy drau licz ne i mi kro by. Izo la cja żył, wy ko -
na na z FEP (te flo nu), umoż li wia pra cę
w sze ro kim za kre sie tem pe ra tur. FEP po -
sia da rów nież bar dzo do bre wła ści wo ści
w za kre sie od por no ści na pro mie nie UV,
ole je i in ne pły ny. Ölflex He at 205 SC na -

da je się też do za sto so wań w przy pad ku,
gdy wy ma ga na jest oszczęd ność miej sca.

Ölflex He at 180 SIF
W przy pad ku oka blo wa nia ze wnętrz ne -

go świa teł na wi ga cyj nych, Tech no ma ri ne
ba zu je na roz wią za niu Ölflex He at 180 SIF
z prze wo dów ple cio nych mo gą cych pra co -
wać w tem pe ra tu rze od -50 do +180oC. Ze
wzglę du na du że wa ha nia tem pe ra tu ry
w Ark ty ce, ma te ria ły izo la cyj ne kon wen -
cjo nal nych żył skru sza ły by już po krót kim
cza sie pra cy. W przy pad ku Ölflex He at180
SiF izo la cja wy ko na na jest na ba zie si li ko -
nu, dla te go prze wód na da je się do za sto so -

wań w eks tre mal nych śro do wi skach. Ten
typ prze wo du jest rów nież od por ny na
wie le sub stan cji che micz nych. 

Wy po sa że nie 
wy praw w Hi ma la je 

Prze wo dy Ölflex He at mia ły tak że oka-
zję spraw dzić się w bar dzo wy so kich gó -
rach, gdzie tem pe ra tu ra czę sto wa ha się
od -50 do 40oC w słoń cu. Z pro duk tów
Lapp ko rzy sta li człon ko wie pol skiej eks pe -
dy cji za kła da ją cej wej ście po za chod niej
ścia nie na An na pur nę (8 091 m n.p.m.)
w Hi ma la jach i na Ga szer brum (8 035 m
n.p.m.) w Ka ra ko rum. Ży ła po je dyn cza
Ölflex He at 205 SC zo sta ła wy ko rzy sta -
na do pod łą cze nia ge ne ra to ra w ba zie. Si -
li ko no wy mi prze wo da mi Ölflex He at 180
EWKF po łą czo no na to miast cen tral ną roz -
dziel nię z in sta la cją oświe tle nio wą kan ty -
ny, kuch ni i na mio tów na wy so ko ści
5 100 m n.p.m. Roz dziel nia za pew ni ła tak -
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Rys. 2. Prze wo dy se rii Ölflex He at:
a – Ölflex He at 180 EWKF
b – Ölflex He at 205 SC. 
Cha rak te ry zu ją się du żym za kre sem tem pe ra tu ro wym, dzię ki cze mu mo gą być wy ko rzy sty wa ne
w eks tre mal nych wa run kach

Rys. 3. Pod czas pol skich wy praw w Hi ma la je i Ka ra ko rum za sto so wa no prze wo dy Ölflex He at 205 SC
i Ölflex He at 180 EWKF. By ły one uży wa ne do oka blo wa nia ge ne ra to ra i po łą cze nia głów ne go oraz
prze łą cza nia świa teł w kuch ni i na mio tach w obo zie pod sta wo wym na wy so ko ści 5 100 me trów n.p.m.



że za si la nie te le fo nu sa te li tar ne go i ra dio -
sta cji. Po nad to pod czas wy pra wy za sto so -
wa no wy trzy ma łe złą cza prze my sło we
Epic.

Ak cja ra tow ni cza 
w ko pal ni w Chi le

Prze wo dy Lapp Ka bel zo sta ły rów nież
uży te pod czas ak cji ra to wa nia gór ni ków
w Chi le, w 2010 ro ku. Do wy pad ku do szło
w ko pal ni zło ta i mie dzi w San José. 33
uwię zio nych gór ni ków wy do sta ło się na
po wierzch nię po 70 dniach. Waż ną ro lę
w ak cji ra tun ko wej ode grał ka bel sie cio wy
Uni tro nic. Oko ło dwa ty go dnie po ka ta -
stro fie ra tow ni kom uda ło się przez wą ski
otwór opu ścić do gór ni ków te le fon
– na głę bo kość 700 me trów. Stan dar do wy
ka bel te le fo nicz ny mógł by w ta kich wa run -
kach zo stać ła two uszko dzo ny lub na wet
ze rwać się pod wła snym cię ża rem.
W związ ku z tym te le fon zo stał pod łą czo-
ny 700-me tro wym mie dzia nym prze wo -
dem Uni tro nic, któ re go splot chro nił go
przed znisz cze niem me cha nicz nym pod -
czas ob ni ża nia te le fo nu do gór ni ków przez
otwór. Dzię ki prze wo dom Uni tro nic ra -
tow ni kom uda ło się uzy skać pierw szy kon -
takt te le fo nicz ny z uwię zio ny mi gór ni ka mi. 

Eks plo ra cja pod wod nych ja skiń 

Prze wo dy Lapp Ka bel są czę sto wy ko rzy -
sty wa ne do apli ka cji nur ko wych. Przy kła -
dem mo że być pol ska fir ma GralMarine,
któ ra spe cja li zu je się w pro duk cji lamp

do nur ko wa nia. Do po łą czeń w pod wod -
nych lam pach sto so wa ne są prze wo dy
Ölflex i dław ni ce ka blo we Skin top. Dzię ki
dław ni com Skin top BS i prze wo dom
Ölflex Clas sic 440P lub Ölflex Clas sic 550P
lam py i sys te my GralMarine dzia ła ją nie -
za wod nie na wet na głę bo ko ściach po nad
1 000 me trów. Oba prze wo dy na da ją się
do trud nych wa run ków, są ela stycz ne w ni -
skich tem pe ra tu rach, od por ne na ście ra nie,
wo dę i kurz. Roz wią za nia Lapp by ły wy ko -
rzy sta ne w naj bar dziej spek ta ku lar nych
wy pra wach nur ko wych, m.in. do po szu ki -
wa nia po łą czeń po mię dzy dwo ma pod -
wod ny mi sys te ma mi ja ski nio wy mi (każ dy
ma ją cy po nad kil ka ki lo me trów) na pół wy -
spie Ju ka tan w Mek sy ku. Uży te tam lam py

GralMarine by ły wy po sa żo ne w prze wo dy
Ölflex 550 P z po ma rań czo wą izo la cją po -
li ure ta no wą, któ re po słu ży ły do po łą cze nia
lamp wy ła dow czych 200 W HMI i lamp
LED z aku mu la to ra mi. Prze wo dy te są od -
por ne na ście ra nie i cha rak te ry zu ją się wy -
so ką wy trzy ma ło ścią me cha nicz ną i che -
micz ną. 

Za kła dy wy twa rza ją ce bio gaz 

Schmack Bio gas AG, przed się bior stwo
na le żą ce do gru py Vies smann, uży wa ka-
bli Ölflex Ro bust w swo jej du żej wy twór ni
bio ga zu w Schwan dorf w Niem czech.
Prze wo dy spe cjal ne Öflex Ro bust za si la ją
za ta pial ne mie sza dło za nu rzo ne bez po -
śred nio w zbior ni ku gno jo wi cy. Ka ble w tej
lo ka li za cji mu szą być szcze gól nie wy trzy -
ma łe na róż ne go ro dza ju ki szon ki, agre -
syw ne so ki i kwa sy po wsta ją ce pod czas
pro ce su fer men ta cji, gdzie szyb ko roz pa -
da ją się izo la cje prze wo dów stan dar do -
wych. 

Prze wo dy se rii Ro bust moż na wy ko rzy -
stać w eks tre mal nych wa run kach śro do wi -
sko wych. Dzię ki wy trzy ma łej opo nie ze -
wnętrz nej mo gą one pra co wać w oczysz -
czal niach, pod czas pro duk cji żyw no ści
i na po jów (w szcze gól ność pro duk tów
mlecz nych i mię snych), a tak że przy sprzę -
cie rol ni czym. Ma ją do brą od por ność me -
cha nicz ną i che micz ną, nie szko dzą im
m.in. ole je, tłusz cze, wo ski ro ślin, zwie rząt
lub po cho dze nia syn te tycz ne go, ich emul -
sje czy też tem pe ra tu ry oko ło +40oC
w zbior ni kach gno jo wi cy. Port fo lio se rii
Ro bust jest bar dzo ob szer ne i obej mu je
nie ekra no wa ne i ekra no wa ne prze wo dy
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Rys. 4. Lam py nur ko we fir my GralMarine po zo sta ją szczel ne do głę bo ko ści 1 000 me trów. Pa ra me try
te uzy ska no m.in. dzię ki oka blo wa niu prze wo da mi Ölflex i dław ni ca mi Skin top

Rys. 5. Złą cza okrą głe Po wer lock Epic by ły wy ko rzy sty wa ne do za si la nia pod czas Pu cha ru Świa ta
w bia th lo nie IBU E. ON w Ruh pol ding w Niem czech



ste row ni cze Ölflex, prze wo dy sie ci i ma gi -
stra li da nych Uni tro nic, a tak że prze wo dy
Ether li ne do sie ci prze my sło wych. 

In fra struk tu ra zi mo wych
im prez spor to wych 

– złą cza Epic

W se zo nie zi mo wym każ de go ro ku mi -
lio ny te le wi dzów śle dzą za wo dy bia th lo no -
we. Aby za pew nić do sta wy ener gii pod czas
bia th lo no we go Pu cha ru Świa ta IBU E. ON
w Ruh pol ding w Niem czech, uży to jed no -
bie gu no wych złą czy okrą głych Epic Po -
wer lock. Przy wy da rze niu wy ma ga na by ła
łącz na moc 16 MW, po rów ny wal na z za -
po trze bo wa niem dwóch szyb kich po cią -
gów. Złą cza by ły uży wa ne do prze no śnej
dys try bu cji i za si la nia sil ni ków elek trycz -
nych, trans for ma to rów i ge ne ra to rów. Ele -
men ty Po wer lock Epic są szcze gól nie od -
por ne na wpły wy me cha nicz ne w trud nych
wa run kach śro do wi sko wych. W związ ku
z tym se ria ta bar dzo do brze spraw dza się
w za sto so wa niach zi mo wych, w śnie gu
i lo dzie. Sto pień ochro ny IP67 za pew nia
od por ność po łą cze nia na kurz i chwi lo we
za nu rze nie w wo dzie. 

Rów nie wy trzy ma łe jest złą cze Epic Ul -
tra. Pro sto kąt na, no wa obu do wa jest od -
por na na ude rze nia i ko ro zję, dzię ki cze mu
moż na ją sto so wać w trud nych wa run kach,
np. w tur bi nach wia tro wych lub wy twór -
niach bio ga zu. W po łą cze niu z dław ni cą
ka blo wą Skin top Brush za cho wa na zo sta je
kom pa ty bil ność elek tro ma gne tycz na EMC.
Obu do wa ni klo wa na, któ ra two rzy na ca łej
po wierzch ni po wło kę me ta licz ną, funk cjo -
nu je jak klat ka Fa ra daya. Jest to szcze gól-
nie waż ne dla trans mi sji wraż li wych sy gna -
łów. Ze złą czem zin te gro wa na jest dław ni-
ca Skin top, co za pew nia opty mal ne uszczel -
 nie nie i szyb ki mon taż. 

Naj dłuż szy tu nel ko le jo wy

W czerw cu 2016 ro ku, po po nad 20 la -
tach bu do wy od by ło się uro czy ste otwar -
cie. naj dłuż sze go tu ne lu ko le jo we go na
świe cie – Got thard Ba se w Szwaj ca rii. Pod -
czas re ali za cji obiek tu zna la zły za sto so wa -
nie złą cza prze my sło we Epic. By ły one
uży wa ne pod czas drą że nia tu ne li z pół no -
cy na po łu dnie w twar dych ska łach. Każ da
z uży tych ma szyn kru szą cych dys po no wa -
ła po nad 26 to na mi si ły do ci sku (tzw. TBM
chwy ta ka), urzą dze nia mia ły po 400 m
dłu go ści i 9 m sze ro ko ści. Złą cza Epic by-
ły uży wa ne ja ko prze dłu że nie za si la nia od
dal szej ma szy ny do głów ne go wier tła tu ne -
lu. Złą cze Epic H -BE by ło łą czo ne z obu -
do wą i wsta wia ne co 50 me trów. Pro duk ty
z tej gru py na da ją się szcze gól nie do wyż -
szych na pięć i prą dów. No wy, 57-ki lo me -
tro wy tu nel skra ca czas prze jaz du po cią -
gów kur su ją cych mię dzy Zu ry chem a Me -
dio la nem o jed ną go dzi nę – do 2 go dzin
i 40 mi nut.

In ne roz wią za nia Lapp

Dla szcze gól nie eks tre mal nych wa run -
ków, ta kich jak prze mysł wy do byw czy, ole -
je i gaz ziem ny, Lapp ofe ru je moż li wość
do star cze nia do dat ko we go osprzę tu dla za -
pew nie nia lep szej ochro ny me cha nicz nej
ka bli. W tej dzie dzi nie spe cja li zu je się fir -
ma Ca mu na Ca vi, przed się bior stwo na le -
żą ce do gru py Lapp ma ją ce sie dzi bę we
Wło szech. Z ko lei Mul ler Lapp z sie dzi bą
w Gri maud w po łu dnio wej Fran cji pro du -
ku je ka ble dla szcze gól nie trud nych za sto -
so wań. Fir ma pro jek tu je i pro du ku je spe -
cjal ne ka ble do za sto so wań pod wod nych,
np. dla sek to ra ro py i ga zu, bez pie czeń stwa
i tech no lo gii woj sko wych, jak rów nież dla
ro bo ty ki i za sto so wań spe cjal nych, ta kich
jak np. kon tro la ro bo tów do ka na li za cji. 

To masz No wac ki
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 6. Wy trzy ma łe złą cze Epic Ul tra – od por ne
na za ry so wa nia, ude rze nia i ko ro zję
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne
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