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Wkaødej maszynie lub urzπdze-
niu moøna wyodrÍbniÊ kilka
podstawowych miejsc pracy,

takich jak: pulpit sterowniczy, stÛ≥ trans-
portujπcy oraz obszar roboczy. Podzia≥ ten
jest charakterystyczny takøe dla urzπdzeÒ
i maszyn pracujπcych na liniach produk-
cyjnych wytwarzajπcych auta, motocykle
czy komponenty dla przemys≥u motoryza-
cyjnego.

Pulpit sterowniczy

Pulpit sterowniczy odpowiada za stero-
wanie ca≥ym procesem produkcyjnym
w danym urzπdzeniu. Sk≥ada siÍ on z wy-
úwietlacza, przyciskÛw lub klawiatury ste-
rowniczej ñ zamocowanych w obudowie.
Wewnπtrz pulpitu znajdujπ siÍ rÛønego ro-
dzaju styczniki, sterowniki, przekaüniki,
ktÛre z regu≥y sπ po≥πczone za pomocπ po-
jedynczych linek H05VK i H07VK. Firma
Lapp Kabel oferuje linki takiego typu cha-
rakteryzujπce siÍ wysokπ giÍtkoúciπ i ≥a-
twoúciπ montaøu. Po≥πczenia te sπ dostÍp-
ne w szerokiej gamie kolorystycznej oraz
w duøym wyborze rodzajÛw opakowaÒ do-
stosowanych do potrzeb uøytkownika. 

Do pulpitu sterowniczego z regu≥y do-
prowadzone sπ przewody zasilania, stero-
wania i transmisji danych z obszaru robo-
czego. Do zasilania i sterowania moøna za-
stosowaÊ produkty takie jak przewody
÷lflex Classic 100 lub ÷lflex Classic 110.
Charakteryzujπ siÍ one podwyøszonπ giÍt-
koúciπ, dobrπ odpornoúciπ chemicznπ,
p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie PVC sa-
mogasnπcego. Nominalne napiÍcia pracy
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Produkty Lapp Kabel
w maszynach dla przemysłu
motoryzacyjnego
Krzysztof Kowarski

Technologie stosowane w przemyúle motoryzacyjnym wymagajπ po≥πczeÒ elektrycznych od-
pornych na zak≥Ûcenia elektromagnetyczne, sprawnych, dok≥adnych i szybkich w dzia≥aniu
oraz zdolnych do pracy w ekstremalnych warunkach ruchu. Artyku≥ prezentuje produkty fir-
my Lapp Kabel dedykowane dla tego rodzaju aplikacji i úrodowisk eksploatacji.

Rys. 1. Zautomatyzowane linie produkcyjne w przemyúle motoryzacyjnym wymagajπ stosowania
przewodÛw o wielu specyficznych cechach, odpornych m.in. na trudne warunki pracy, agresywne
úrodowisko i zak≥Ûcenia elektromagnetyczne



to 300/500 w przypadku ÷lflex Classic 110 i 450/750 w przypad-
ku ÷lflex Classic 100. NapiÍcie prÛby obu wersji wynosi 
4 kV.

Wejúcia przewodÛw do skrzynki pulpitu zabezpiecza siÍ d≥aw-
nicami kablowymi. Moøna w tym celu wykorzystaÊ gamÍ d≥aw-
nic Lapp Kabel z poliamidu lub mosiπdzu niklowanego z gwinta-
mi metrycznymi lub PG. WiÍkszoúÊ z nich posiada stopieÒ ochro-
ny IP68, specjalny system antywibracyjny oraz bardzo szeroki
i p≥ynny zakres d≥awienia.

Do transmisji danych dedykowane sπ przewody z grupy Unitro-
nic. Jest to duøa gama wyrobÛw, poczynajπc od wersji Unitronic
LiYY poprzez wersje ekranowane Unitronic LiYCY, wersje z pa-
rami skrÍcanymi Unitronic LiYY i Unitronic LiYCY (TP), do
wersji o bardziej z≥oøonej konstrukcji ñ Unitronic FD. Do stero-
wania lub transmisji danych za pomocπ sieci przemys≥owych np.
Profibus, Interbus lub CAN firma Lapp Kabel oferuje szerokπ,
dostosowanπ do konkretnych protoko≥Ûw gamÍ przewodÛw
o ogÛlnej nazwie Unitronic Bus.

StÛ≥ transportujπcy

StÛ≥ transportujπcy sk≥ada siÍ z silnika, ktÛry napÍdza system
transportowy zbudowany z rolek lub prowadnic, oraz taúmy, na
ktÛrej przesuwajπ siÍ przedmioty. Do zasilania silnika moøna za-
stosowaÊ kilka rodzajÛw przewodÛw, dopasowanych do istniejπ-
cych warunkÛw pracy. Do standardowego zasilania przeznaczo-
ne sπ wspomniane wczeúniej przewody ÷lflex Classic 100 lub
÷lflex Classic 110. Dla silnikÛw o wiÍkszej mocy przeznaczony
jest przewÛd ÷lflex Classic 110 Black o nominalnym napiÍciu
pracy 0,6/1 kV, ktÛrego p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany jest z czar-
nego PVC odpornego na promieniowanie UV oraz warunki at-
mosferyczne. W przypadku zasilania silnika poprzez przemiennik
czÍstotliwoúci, tzw. falownik naleøy zastosowaÊ przewody ekra-
nowane w oplocie z ocynowanych drutÛw miedzianych, co po-
zwala na ochronÍ przed emisjπ i wp≥ywem zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych. Firma Lapp Kabel oferuje dla takich rozwiπzaÒ prze-
wody ÷lflex Classic 100 CY, 110 CY oraz Black 110 CY.

W celu zapewnienia kompatybilnoúci elektromagnetycznej
w systemach zasilania producent sugeruje wykorzystanie prze-
wodu ÷lflex Servo 2YSLCY posiadajπcego podwÛjne ekranowa-
nie øy≥: ekran miedziany dla niøszych czÍstotliwoúci do 300 MHz
oraz ekran z folii aluminiowej dla czÍstotliwoúci powyøej 300
MHz. PrzewÛd ten moøe byÊ wykonany w dwÛch wersjach: stan-
dardowej ñ z trzema øy≥ami zasilajπcymi i jednπ øy≥π ochronnπ
oraz przeüroczystym p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie PVC, oraz
niestandardowej ñ gdzie oprÛcz trzech øy≥ zasilajπcych do dys-
pozycji sπ trzy øy≥y ochronne a p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany
jest na bazie czarnego PVC odpornego na UV i warunki atmosfe-
ryczne. ÷lflex Servo 2YSLCY jest dedykowany do po≥πczeÒ tak-
øe przez wielu producentÛw falownikÛw.

Obszar roboczy

Obszar roboczy jest najwaøniejszym miejscem maszyny, po-
niewaø w jego obrÍbie odbywa siÍ montaø podzespo≥Ûw, elemen-
tÛw, gotowych produktÛw, jak rÛwnieø wszelkie pomiary. Z regu-
≥y ta czÍúÊ urzπdzenia jest doúÊ mocno zautomatyzowana i wystÍ-
pujπ tu rÛønego rodzaju manipulatory, roboty i prowadnice ≥aÒcu-
chowe. W takich warunkach bardzo istotna jest wysoka giÍtkoúÊ
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przewodÛw. O ile w normalnych warun-
kach giÍtkoúÊ klasy 5 jest wystarczajπca,
to w przypadku wspÛ≥pracy z robotami ko-
nieczna jest giÍtkoúÊ klasy co najmniej 6.
Klasa giÍtkoúci mÛwi o tym, z ilu pojedyn-
czych drucikÛw sk≥ada siÍ kaøda øy≥a prze-
wodu. Przewody, ktÛre znajdujπ szczegÛl-
ne zastosowanie w automatycznych liniach
to produkty z grupy FD (for driving ñ do
ruchu). W tych warunkach, a zw≥aszcza
w prowadnicach ≥aÒcuchowych mogπ pra-
cowaÊ przewody ÷lflex FD Classic 810
lub ekranowany ÷lflex FD Classic 810 CY
(o minimalnych promieniach giÍcia 7,5 x
úrednica dla po≥πczeÒ ruchomych i 4 x
úrednica przewodu dla po≥πczeÒ nierucho-
mych). Jeøeli dodatkowo wymagany jest
przewÛd o wysokiej odpornoúci na úciera-
nie i jeszcze mniejszym promieniu giÍcia,
konieczne jest zastosowanie wykonania
w izolacji zewnÍtrznej poliuretanowej
÷lflex FD 855 P (minimalny promieÒ giÍ-
cia 5 x úrednica przewodu dla po≥πczeÒ ru-
chomych).

W zakresie transmisji danych takøe do-
stÍpne sπ przewody odporne na zginanie:

Unitronic FD lub ñ w przypadku sterowa-
nia albo transmisji za pomocπ sieci prze-
mys≥owych ñ Unitronic Bus FD P.

W miejscach szczegÛlnie ekstremalnych
warunkÛw pracy, czyli na ruchomych/ob-
rotowych ramionach robotÛw, gdzie wy-
stÍpuje zarÛwno zginanie jak i skrÍcanie,
zaleca siÍ uøywanie przewodÛw klasy Ro-
bot. ÷lflex Robot 900 P to specjalnie za-
projektowana konstrukcja, ktÛra jest w sta-
nie wytrzymaÊ zarÛwno zginanie jak
i skrÍcanie wzd≥uøne nawet o kπt +/- 360o

na d≥ugoúci 1 m.

Gniazda / wtyczki

Poniewaø w konstrukcji robotÛw stoso-
wane sπ serwomotory i enkodery pozycjo-
nujπce ustawienie ramion i wyposaøone
w specjalne gniazda, zdarza siÍ rÛwnieø
potrzeba korzystania ze z≥πczy przemys≥o-
wych. W tego typu aplikacjach nie sπ to
z≥πcza prostokπtne lecz okrπg≥e. Sπ one
ustandaryzowane w zaleønoúci od produ-
centa napÍdu. Lapp Kabel oferuje moøli-
woúÊ dostarczenia: samych wtyczek, kom-
pletÛw wtyczka-gniazdo lub standardo-

wych przewodÛw wraz z wtyczkami, we-
d≥ug standardÛw Siemens, Lenze czy In-
dramat.

Prowadnice ≥aÒcuchowe

W obszarze roboczym mogπ rÛwnieø
wystÍpowaÊ systemy prowadzenia prze-
wodÛw elektrycznych jak rÛwnieø hydrau-
licznych w p≥aszczyznach pionowych lub
poziomych. W tym celu stosuje siÍ pro-
wadnice ≥aÒcuchowe, np. Brevetti Stendal-
to, w bardzo rÛønych wykonaniach.

Obs≥uga czujnikÛw

Do obs≥ugi czujnikÛw i elementÛw wy-
konawczych, ktÛre w obszarze roboczym
zwykle wystÍpujπ w duøym nagromadze-
niu, przeznaczone sπ specjalistyczne prze-
wody z grupy Unitronic Fieldbus. Istnieje
moøliwoúÊ dostarczenia gotowych prze-
wodÛw lub samych wtyczek.

Z≥πcza Epic

ElastycznoúÊ produkcji wymaga czÍste-
go demontaøu i przenoszenia maszyn
i urzπdzeÒ w rÛøne miejsca zak≥adu. Waø-
ne jest, aby poszczegÛlne czÍúci sk≥adowe
mog≥y byÊ szybko i bez uszkodzeÒ rozbie-
rane. Produktem u≥atwiajπcym tego typu
operacje sπ z≥πcza prostokπtne serii Epic.
DziÍki odpowiedniej konstrukcji moøliwe
jest spinanie i rozpinanie ich nawet kilka-
dziesiπt razy. Poniewaø zdarza siÍ, øe na
jednej maszynie wystÍpuje kilka jednako-
wych gniazd, aby uniknπÊ pomy≥ki i nie-
w≥aúciwego po≥πczenia, a w konsekwencji
uszkodzenia maszyny lub nawet poraøenia
prπdem, zaleca siÍ wykorzystanie do pro-
stokπtnych z≥πczy Epic pinÛw kodujπcych
Epic Codix, ktÛre uniemoøliwiajπ po≥πcze-
nie wtyczki z niew≥aúciwym gniazdem.

Krzysztof Kowarski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY ñ dwa warianty wykonania

Rys. 2. Przewody ÷lflex Classic 100 (u gÛry) i ÷lflex Classic 110

Rys. 4. Przewody (od gÛry): ÷lflex FD 810, 855 i ÷lflex Robot 900 P, DP

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


