
Ciep≥ownia WojewÛdzkiego Przed-
siÍbiorstwa Energetyki Cieplnej
(WPEC) w Legnicy bazuje na pa-

liwach w postaci wÍgla kamiennego i gazu
ziemnego. Wyzwolona w procesie spala-
nia energia cieplna jest przekazywana wo-
dzie grzewczej, uøywanej dalej jako no-
únik ciep≥a. Proces wytworzenia ciep≥a jest
wieloetapowy i rozpoczyna siÍ w miejscu
sk≥adowania opa≥u, skπd prowadzi siÍ na-
wÍglanie. 

Sk≥adowanie wÍgla

Z transportÛw kolejowych, przy uøyciu
wy≥adowarki, wÍgiel zrzucany jest bezpo-
úrednio na taúmociπg doprowadzajπcy do
kot≥a, gdzie paliwo jest spalane, lub roz≥a-
dowywany na sk≥ad opa≥u. Ze sk≥adu wÍ-
giel ≥adowany jest na taúmociπg czerpa-
kiem, przy pomocy suwnicy nawÍglania.
Do zasilania obwodÛw sterowniczych i si-
≥owych wymienionych urzπdzeÒ wykorzy-
stano produkty Lapp Kabel. Poniewaø
wszystkie ze wspomnianych maszyn pra-
cujπ na otwartym powietrzu, przy wyborze
przewodÛw waønym kryterium by≥a bar-
dzo dobra odpornoúÊ na warunki atmosfe-
ryczne, bardzo dobra odpornoúÊ termiczna
oraz odpornoúÊ na promieniowanie UV.
W aplikacjach zastosowano posiadajπce
takie w≥aúciwoúci przewody ÷lflex Clas-
sic 110 Black 0,6/1 kV oraz ÷lflex Crane
NSHT÷U.

÷lflex Classic 110 Black 0,6/1 kV (rys. 2)
znalaz≥ zastosowanie przy zasilaniu silni-
kÛw taúmociπgu oraz w pionach zasilania

suwnicy (cztery øy≥y, 70 mm2). DziÍki bu-
dowie øy≥ w 5 klasie giÍtkoúci przewÛd nie
sprawia problemÛw przy uk≥adaniu, rÛw-
nieø w dolnych zakresach temperatur 
(do -5oC). Wysokie bezpieczeÒstwo insta-
lacji zapewnia napiÍcie prÛby 4 kV. ÷lflex
Crane NSHT÷U (rys. 3) jest przewaønie

naraøony na najmniejsze dopuszczalne
promienie zginania, dlatego z powodze-
niem wykorzystano go w firankach suwni-
cy. Dla po≥πczeÒ ruchomych moøe on pra-
cowaÊ w zakresie temperatur od -25 do
60oC. Dopuszczalne jest rÛwnieø zastoso-
wanie tego przewodu wszÍdzie tam, gdzie
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Produkty Lapp Kabel
w ciepłowni WPEC
w Legnicy
Wojciech Zając

W maszynach pracujπcych w WojewÛdzkim PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy
wykorzystane zosta≥y przewody i elementy osprzÍtu firmy Lapp Kabel. Produkty te s≥uøπ za-
rÛwno do doprowadzenia zasilania, jak i transmisji sygna≥Ûw sterowniczych w trudnych wa-
runkach procesu wytwarzania ciep≥a. Artyku≥ prezentuje zastosowane rozwiπzania i poszcze-
gÛlne etapy produkcji energii cieplnej.

Rys. 1. Wy≥adowarka wagonÛw przeznaczona do roz≥adunku wÍgla

Rys. 2. ÷lflex Classic 110 Black 0,6/1kV zastosowany na suwnicy i taúmociπgach

Rys. 3. ÷lflex Crane NSHT÷U zastosowany w firance suwnicy i prowadnicy kablowej na wy≥adowarce



w trakcie pracy jest on wielokrotnie zwija-
ny i odwijany z bÍbna i/lub w sposÛb wy-
muszony prowadzony na rolkach. Moøli-
wa jest rÛwnieø praca w prowadnicach ≥aÒ-
cuchowych, co potwierdza zastosowanie
na wy≥adowarce w prowadnicy Brevetti
Stendalto ñ uznanego producenta nylono-
wych i stalowych prowadnic ≥aÒcucho-
wych.

NapÍd rusztu kot≥a

Zgromadzony na sk≥adzie wÍgiel w ko-
lejnym etapie transportowany jest taúmo-
ciπgiem do lejÛw zasypowych kot≥Ûw,
z ktÛrych poprzez uk≥ad zasilania poszcze-
gÛlnych kot≥Ûw podawany jest na transpor-
tery rusztowe. Do zasilenia napÍdu rusztu
kot≥a wykorzystano przewÛd ÷lflex Servo
730 CY (rys. 4). Przewody te zosta≥y za-

projektowane specjalnie do po≥πczeÒ z sil-
nikami DNC, jak rÛwnieø do zastosowania
w przypadku sporadycznych ruchÛw. Wer-
sja ekranowana ma zastosowanie szczegÛl-
nie jako przewÛd zasilajπcy pomiÍdzy
przemiennikiem czÍstotliwoúci a silnikiem.

Spalanie

Proces spalania zachodzi w wysokiej
temperaturze, a do zapewnienie jego ciπ-
g≥oúci i efektywnoúci konieczne jest do-
starczenie odpowiedniej iloúci tlenu (z po-
wietrza). W tym celu stosuje siÍ wentylator
nadmuchu powietrza, w ktÛrym silniki
elektryczne pod≥πczono przewodem ÷lflex
Classic 100 CY (rys. 5). Jest to wysoce
giÍtki przewÛd zasilajπcy i sterowniczy,
bÍdπcy podstawπ oferty firmy Lapp Kabel.
Cechuje go nowy materia≥ izolacji PVC
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Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Servo 730 CY ñ zasilenie napÍdu rusztu kot≥a

Rys. 5. Przewody ÷lflex Classic 100 CY pod≥πczone do silnikÛw elektrycznych wentylatora nadmuchu
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P8/1, napiÍcie prÛby 4 kV i przezroczysty
p≥aszcz zewnÍtrzny na bazie PVC ñ samo-
gasnπcy (IEC 60332-1-2). DziÍki podwyø-
szonej giÍtkoúci øy≥ (klasa 5) i mniejszym
úrednicom zewnÍtrznym uzyskano oszczÍd-
noúÊ miejsca w korytach kablowych. 

Proces spalania podczas ktÛrego powsta-
je energia cieplna jest w pe≥ni kontrolowa-
ny. Regulacja jego intensywnoúci poprzez
zmianÍ iloúci dostarczonego tlenu, szyb-
koúci przesuwu rusztu oraz iloúci wÍgla na
ruszcie wymaga zastosowania przetwornic
czÍstotliwoúci oraz wielu przewodÛw do
transmisji sygna≥Ûw i danych. Wykorzy-
stane przetwornice sπ ürÛd≥em zak≥ÛceÒ
elektromagnetycznych emitowanych do
otoczenia, dlatego zastosowanie ekrano-
wanych przewodÛw firmy Lapp Kabel do
zasilania i przesy≥ania danych, poprawia
jakoúÊ mierzonych sygna≥Ûw oraz nieza-
wodnoúÊ i szybkoúÊ transmisji.

Transmisja danych 

Obszernπ ofertÍ przewodÛw przeznaczo-
nych do transmisji danych (grupa napiÍ-
ciowa do 250 V) w izolacji z PVC a takøe
z poliuretanu tworzy grupa produktÛw
Lapp Kabel o nazwie Unitronic (rys. 7). Sπ
w niej dostÍpne wersje do przesy≥ania sy-
gna≥Ûw wolnozmiennych (Unitronic
LiYY, Unitronic LiYCY), poprzez syste-
my bardziej skomplikowane, gdzie wyma-
gane sπ pary skrÍcane, jak w przewodach
Unitronic LiYY (TP), LiYCY (TP), aø do
systemÛw gdzie sygna≥y przesy≥a siÍ cy-

frowo, jak np. RS485 (Unitronic Li2YCY
(TP), Unitronic Li2YCY PiMF).

Dystrybucja ciep≥a

Noúnikiem wyprodukowanego ciep≥a
jest woda, ktÛra transportuje je do koÒco-
wych uøytkownikÛw. Aby ciep≥o pokona-
≥o ca≥π d≥ugoúÊ sieci ciep≥owniczej, jego
noúnik ñ woda ñ musi p≥ynπÊ pod odpo-
wiednim ciúnieniem. Odpowiedzialne sπ
za to pompy nisko i wysokonapiÍciowe.
Do zasilania pomp zastosowano kolejny
produkt z oferty Lapp Kabel ñ ÷lflex Aqua
RN8 (nazwa zharmonizowana H07RN8-F)
(rys. 9). Jest to przewÛd zaprojektowany
do pracy ciπg≥ej w wodzie, wykonany
zgodnie ze zharmonizowanymi normami.

S≥uøy do pod≥πczania pomp o zanurzeniu
do 10 m. Moøe byÊ rÛwnieø stosowany do
pod≥πczania urzπdzeÒ elektrycznych, jak
np. wy≥πczniki p≥ywakowe, oraz do po≥π-
czeÒ giÍtkich na basenach krytych i otwar-
tych. DziÍki specjalnemu tworzywu p≥asz-
cza zewnÍtrznego przewÛd moøe byÊ sto-
sowany w pomieszczeniach suchych, mo-
krych oraz na zewnπtrz w ciÍøkich i wy-
magajπcych warunkach. NapiÍcie nomi-
nalne Uo/U wynosi 450/750 V, a przy u≥o-
øeniu na sta≥e i zabezpieczonej instalacji
lub wewnπtrz maszyn jego napiÍcie zna-
mionowe to 1 000 V.

Procesy dodatkowe 
i inne instalacje

W ca≥ym procesie produkcji ciep≥a po-
wstajπ rÛwnieø uboczne produkty spalania:
spaliny oraz øuøel. Øuøel uk≥adem odøuø-
lania transportowany jest na sk≥adowisko.
Spaliny przechodzπ przez specjalny uk≥ad
odpylania i kierowane sπ do komina, dziÍ-
ki temu do atmosfery dostaje siÍ tylko nie-
wielka iloúÊ py≥Ûw w porÛwnaniu z ogrze-
waniem wÍglowym indywidualnym. DziÍ-
ki 140-metrowemu kominowi spaliny wy-
rzucane sπ na znacznπ wysokoúÊ. Kon-
strukcje takich rozmiarÛw wymagajπ za-
stosowania na nich oúwietlenia przeszko-
dowego. W WPEC w Legnicy jako zabez-
pieczenie instalacji zasilajπcej lampy prze-
szkodowe zastosowano wπø poliamidowy
firmy Lapp Kabel Silvyn Rill PA 6 w ko-
lorze czarnym (rys. 10). Peszel ten wyko-
nany jest ze specjalnego poliamidu, z rÛw-
noleg≥ymi karbami, i przeznaczony, ze
wzglÍdu na swoje w≥asnoúci, do rÛønora-
kich zastosowaÒ. Jego szczegÛlnymi zale-
tami sπ: szeroki zakres temperatur pracy
(od -40 do +115oC), odpornoúÊ na oleje
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Rys. 6. 
Przewody ÷lflex Servo
730 CY, Unitronic LiYCY,
÷lflex Classic 100 CY
ñ falownikowa 
szafa sterownicza

Rys. 7. Przewody z grupy Unitronic ñ od gÛry: Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY, Unitronic LiYY (TP),
Unitronic LiYCY (TP), Unitronic Li2YCY (TP), Unitronic Li2YCY PiMF



i benzyny, brak zwiπzkÛw halogenÛw,
w wysokim stopniu odpornoúÊ na ozon,
kwasy i rozpuszczalniki, samogaúniÍcie
(V0 wed≥ug UL 94), duøa giÍtkoúÊ i wy-
trzyma≥oúÊ na úcieranie i naciski. Dodat-

kowo wykonanie w kolorze czarnym (za-
stosowane na kominie WPEC w Legnicy)
jest odporne na promieniowanie UV i wa-
runki pogodowe. Do peszla Silvyn Rill do-
stÍpne sπ rÛwnieø pasujπce z≥πczki:

ï Silvyn Klick-GM / Silvyn Klick-GP
ñ z≥πczka prosta, metryczny lub PG
gwint przy≥πczeniowy, wewnÍtrzny
wk≥ad uszczelniajπcy, po≥πczenie z za-
mkniÍciem zatrzaskowym,

ï Silvyn Klick-GPZ-M / Silvyn Klick-
-GPZ ñ z dodatkowo zintegrowanym
wk≥adem, ktÛry umoøliwia jednoczesne
zad≥awienie przewodu znajdujπcego siÍ
wewnπtrz peszla,

ï Silvyn Klick-WM / Silvyn Klick-WP
ñ z≥πczka kπtowa (90o), metryczny lub
PG gwint przy≥πczeniowy, wewnÍtrzny
uk≥ad uszczelniajπcy, z zatrzaskiem
z jednej, gwintem z drugiej strony.
Poprzez po≥πczenie Silvyn Rill ze z≥πcz-

kπ Silvyn Klick-GPZ-M uzyskano stopieÒ
ochrony IP68. 

Podsumowanie

Bezawaryjna praca wszystkich urzπdzeÒ
biorπcych udzia≥ w procesie wytwarzania
ciep≥a jest warunkiem ciπg≥ych dostaw cie-
p≥a na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz ciep≥ej wody uøytkowej przez ca≥y
rok. Wykorzystanie produktÛw firmy Lapp
Kabel w duøym stopniu wp≥ywa na prawi-
d≥owπ pracÍ tych urzπdzeÒ, poprzez za-
pewnienie odpowiednich parametrÛw
przesy≥anych sygna≥Ûw. Technologie pro-
dukcji uwzglÍdniajπce wysokπ jakoúÊ za-
stosowanych materia≥Ûw powodujπ, øe wy-
roby Lapp Kabel charakteryzujπ siÍ wyso-
kπ niezawodnoúciπ, a ich czas øycia jest re-
latywnie d≥ugi nawet w najbardziej wyma-
gajπcych warunkach.

Wojciech Zajπc
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firmy Lapp Kabel
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Rys. 8. Pompownia wody obiegowej 

Rys. 9. ÷lflex Aqua RN8 zastosowany przy pompach

Rys. 10. Komin WPEC w Legnicy (wysokoúÊ 140 metrÛw) oraz peszel Silvyn Rill PA 6 zabezpieczajπ-
cy instalacjÍ zasilajπcπ lampy przeszkodowej

Lapp Kabel Sp. z o.o.
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


