
Technologia przemys≥owego wytwa-
rzania cukru zosta≥a opracowana
blisko 200 lat temu. Od tego czasu

produkt ten jest powszechnie stosowany
w przemyúle spoøywczym oraz w gospo-
darstwach domowych. W Polsce cukier
produkowany jest zaledwie przez kilka
miesiÍcy w roku, w trakcie kampanii cu-
krowniczej, trwajπcej zwykle od wrzeúnia
do grudnia. Czas poprzedzajπcy kampaniÍ
cukrowniczπ jest okresem intensywnej
pracy dla s≥uøb technicznych cukrowni.
Podstawowym celem jest zapewnienie go-
towoúci do produkcji oraz niezawodnoúci
urzπdzeÒ i instalacji, ktÛrych obciπøenie
w okresie kampanii jest bardzo duøe. 

Modernizacja

W cukrowni w Malborku, w ramach
prowadzonych prac dokonano m.in. ca≥ko-
witej wymiany instalacji elektrycznej. No-
wa instalacja zosta≥a zrealizowana g≥Ûw-
nie w oparciu o Ñflagoweî produkty firmy
Lapp Kabel: przewody ÷lflex Classic 100
oraz ÷lflex Classic 110 (rys. 1).

WspÛlnymi cechami tych dwÛch typÛw
przewodÛw sπ:

ï olejoodpornoúÊ ñ dziÍki zastosowaniu
izolacji zewnÍtrznej ze specjalnej mie-
szanki PCV (Lapp P8/1),

ï duøa odpornoúÊ chemiczna ñ pozwalajπ-
ca na szeroki zakres zastosowaÒ,

ï odpornoúÊ temperaturowa (od -40oC do
+80oC przy po≥πczeniach nierucho-
mych),

ï wysoka giÍtkoúÊ (linka z cienkich druci-
kÛw, 5 klasa giÍtkoúci wed≥ug IEC
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W artykule opisano zastosowania produktÛw firmy Lapp Kabel w modernizacji automatyki
wydzia≥u produktowni cukrowni w Malborku. Zak≥ad naleøy do Krajowej SpÛ≥ki Cukrowej ñ naj-
wiÍkszego producenta cukru w Polsce. Celem przeprowadzonej modernizacji by≥o podniesie-
nie niezawodnoúci instalacji oraz ujednolicenie wykorzystywanych systemÛw.

Rys. 1. Przewody ÷lflex Classic 100 i 110. Wersje bez ekranu i ekranowane (CY)

Rys. 2. Przewody ÷lflex ñ fragment trasy kablowej w produktowni



60228) ñ zapewniajπca ≥atwoúÊ uk≥ada-
nia oraz oszczÍdnoúÊ miejsca na trasach
kablowych (rys. 2).

Zasilanie

Do zasilania maszyn i urzπdzeÒ dedyko-
wany jest przewÛd ÷lflex Classic 100.
PrzewÛd ten posiada øy≥y kolorowe, od
przekroju 2,5 mm moøe pracowaÊ w gru-
pie napiÍciowej 450/750 V (w instalacji za-
bezpieczonej rÛwnieø w grupie 0,6/1 kV).
DostÍpne sπ przekroje do 4G185 (G ñ øy-
≥a øÛ≥to-zielona) i wykonania do 50 øy≥
ñ np. 50G0,75.

Sterowanie i pomiary

Do obwodÛw s≥aboprπdowych dedyko-
wany jest natomiast ÷lflex Classic 110.
PrzewÛd posiada czarne, numerowane øy-
≥y i przeznaczony jest do pracy w grupie
napiÍciowej 300/500 V. DziÍki zoptymali-
zowanej konstrukcji uda≥o siÍ ograniczyÊ

jego úrednicÍ i wagÍ. DostÍpne sπ przekro-
je do 5G35 i wykonania nawet do 100 øy≥
ñ np. 100G0,75. W wersji ekranowanej
(CY) przewÛd pozwala na odseparowanie
sygna≥Ûw s≥aboprπdowych od ewentual-
nych zak≥ÛceÒ pochodzπcych z zewnπtrz
(rys. 3).

Zasilanie napÍdÛw

Do zasilania odbiornikÛw poprzez prze-
mienniki czÍstotliwoúci dedykowany jest
przewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB. Jego
cechπ szczegÛlnπ jest podwÛjne ekranowa-
nie. Pierwszy ekran wykonany jest z folii
aluminiowej t≥umiπcej zak≥Ûcenia powyøej
300 MHz, drugi natomiast wystÍpuje
w formie oplotu z ocynowanych drutÛw
miedzianych ograniczajπcych emisjÍ za-
k≥ÛceÒ o niøszych czÍstotliwoúciach. Taka
budowa zapobiega niekorzystnemu wp≥y-
wowi zak≥ÛceÒ elektromagnetycznych na
inne urzπdzenia, co pozwala spe≥niÊ wy-
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 CY. Przyk≥ad aplikacji: pomiar temperatury i poziomu w skrzyni do-
ciπgowej syropu

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB oraz d≥awnice Skintop MS-SC-M i MS-SC-M Brush
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mogi kompatybilnoúci elektromagnetycz-
nej. PrzewÛd ten posiada øy≥y kolorowe,
przeznaczony jest do pracy w grupie na-
piÍciowej 0,6/1 kV. DostÍpne sπ przekro-
je do 4G240. 

NiezbÍdnym uzupe≥nieniem tego typu
przewodÛw sπ d≥awnice Skintop MS-SC-M.
Zapewniajπ one jednoczesne d≥awienie
i uziemianie ekranu. Pewny i symetryczny
kontakt z ekranem uzyskiwany jest dziÍki
opatentowanym przez Lapp Kabel, zinte-
growanym z d≥awnicπ sprÍøystym blasz-
kom. DostÍpne sπ rÛwnieø d≥awnice Skin-
top MS-SC-M Brush, w ktÛrych zamiast
sprÍøynek zastosowano mosiÍøne szczo-
teczki (rys. 4, rys. 5).

OsprzÍt zabezpieczajπcy
ñ d≥awnice Skintop

Firma Lapp Kabel oferuje szeroki asor-
tyment d≥awnic i akcesoriÛw dedykowa-
nych do zastosowaÒ przemys≥owych. Dajπ
one moøliwoúÊ d≥awienia przewodÛw
w zakresie úrednic od 1 do 98 mm i pozwa-
lajπ uzyskaÊ stopieÒ ochrony na poziomie
IP68 (10 barÛw). Cechπ szczegÛlnπ d≥aw-
nic Skintop jest rÛwnieø opatentowany
system antywibracyjny, skutecznie zapo-
biegajπcy ewentualnym rozszczelnieniom.

W instalacjach automatyki przemys≥o-
wej czÍsto wystÍpuje duøa iloúÊ przewo-
dÛw o niewielkim przekroju wyprowadza-

nych z rozdzielnicy, przy jednoczesnym
braku miejsca na montaø d≥awnic dla kaø-
dego przewodu z osobna. Rozwiπzaniem
w takich przypadkach jest zastosowanie
d≥awnic Skintop ST wraz z wieloprzepu-
stowym wk≥adem Skintop DIX, pozwala-
jπcym skutecznie zad≥awiÊ kilka przewo-
dÛw w jednej d≥awnicy. Nieuøywane w da-
nym momencie przepusty moøna zabez-
pieczyÊ przy pomocy zaúlepek Skintop DV
(rys. 6, rys. 7). 

Podsumowanie

Produkcja cukru jest z≥oøonym, wielo-
etapowym procesem. DobÛr odpowiednich
urzπdzeÒ i komponentÛw instalacji jest
czynnikiem decydujπcym o niezawodno-
úci linii produkcyjnych podczas intensyw-
nej pracy w trakcie trwania kampanii cu-
krowniczej. Produkty oferowane przez fir-
mÍ Lapp Kabel, skonstruowane specjalnie
z myúlπ o aplikacjach przemys≥owych, bar-
dzo dobrze realizujπ swoje zadania w tego
typu wymagajπcych úrodowiskach.
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Rys. 5. ÷lflex Servo 2YSLCY i Skintop MS-SC-M Brush. Przyk≥ad aplikacji: pompa cukrzycy zarodowej

Rys. 6. D≥awnica Skintop ST, wk≥ady Skintop DIX
oraz zaúlepki Skintop DIX DV

Rys. 7. D≥awnice i akcesoria Skintop. Przyk≥ad aplikacji: szafka krosowa warnika cukrzycy
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