
Jednπ z inwestycji przeprowadzonych
w roku 2010 w Victaulic Polska by≥
projekt ÑStacja przerobu mas formier-

skich SPM-160î. Praca zwiπzana z wdro-
øeniem produkcji nowego asortymentu
elementÛw z≥πcznych systemÛw rurowych
dotyczy≥a zaprojektowania, montaøu i uru-
chomienia stacji przerobu mas formier-
skich oraz montaøu linii formierskich do
formowania bezskrzynkowego. Komplek-
sowej realizacji projektu podjÍ≥a siÍ firma
Technical z Nowej Soli.

Stacja SPM-160

Stacja SPM-160 (rys. 3) zosta≥a urucho-
miona w Odlewni w Drezdenku w roku
2011. W jej sk≥ad wchodzπ m.in. nastÍpu-
jπce urzπdzenia:
ï mieszarka turbinowa: 2 x MTP-3000,
ï uk≥ad nawaøania z wagami tensome-

trycznymi WTM-3000, WTD-150,
ï system automatycznego pomiaru i regu-

lacji parametrÛw masy formierskiej Ve-
dimat 4 firmy Michenfelder (Niemcy),

ï system automatycznego pomiaru i regu-
lacji wilgotnoúci masy formierskiej Mi-
comp Uni typ G-CH w mieszarce turbi-
nowej MTP-3000,

ï ch≥odziarka masy formierskiej Multi-Co-

oler typu CM-150 firmy Simpson
(Szwajcaria).
Aspekt bezawaryjnej pracy maszyn two-

rzπcych liniÍ technologicznπ jest jednym
z waøniejszych czynnikÛw w funkcjono-

waniu zak≥adu, gdyø wp≥ywa bezpoúred-
nio na efektywnoúÊ i koszty procesu pro-
dukcyjnego. Z tego powodu w projekcie
konieczne by≥o uwzglÍdnienie okablowa-
nia spe≥niajπcego rygorystyczne kryteria
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SpÛ≥ka Victaulic Polska z Drezdenka jest czÍ-
úciπ miÍdzynarodowej grupy Victaulic z siedzi-
bπ g≥Ûwnπ w Easton w stanie Pensylwania
w USA. Victaulic specjalizuje siÍ w rozwiπza-
niach mechanicznego ≥πczenia rur. Firma zo-
sta≥a za≥oøona w Nowym Jorku w 1925 roku.
W wyniku ekspansji, w 1999 roku zdecydowa-
≥a siÍ na inwestycjÍ w odlewniÍ w Drezdenku.

Firma Victaulic

Produkty Lapp Kabel
w przemyśle odlewniczym
Dominik Duda

Przemys≥ odlewniczy wymaga stosowania przewodÛw odpornych na trudne warunki úrodo-
wiskowe, pracujπcych w podwyøszonej temperaturze, dodatkowo charakteryzujπcych siÍ du-
øπ niezawodnoúciπ i trwa≥oúciπ. Komponenty elektryczne w bardzo duøym stopniu odpowia-
dajπ za zapewnienie ciπg≥oúci pracy w procesie produkcyjnym. Artyku≥ prezentuje grupy pro-
duktÛw firmy Lapp Kabel zastosowanych przez firmÍ Technical przy realizacji projektu ÑSta-
cja przerobu mas formierskich SPM-160î dla Victaulic Polska.

Rys. 1. Firma Victaulic w Drezdenku

Rys. 2. Montaø stacji przerobu mas formierskich SPM-160 zosta≥ zrealizowany przez firmÍ Technical



odpornoúci i trwa≥oúci, charakterystyczne dla tego typu aplikacji.
Firma Technical podjÍ≥a decyzjÍ o zastosowaniu przewodÛw i ka-
bli wraz z osprzÍtem z oferty firmy Lapp Kabel. Produkty te spe≥-
niajπ wymagania stawiane komponentom pracujπcym w trudnych
úrodowiskach przemys≥owych. 

Zasilanie silnikÛw

Do pod≥πczenia czÍúci silnikÛw wspÛ≥pracujπcych z przemien-
nikami czÍstotliwoúci zastosowano przewody ÷lflex Servo 2YSL-
CY-JB (rys. 5). W celu zapewnienia kompatybilnoúci elektroma-
gnetycznej w systemach zasilania producent sugeruje wykorzysta-
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Rys. 3. Stacja przerobu mas formierskich SPM-160

Rys. 4. Silniki turbin
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nie przewodu ÷lflex Servo 2YSLCY po-
siadajπcego podwÛjne ekranowanie øy≥:
ekran miedziany dla niøszych czÍstotliwo-

úci do 300 MHz oraz ekran z folii alumi-
niowej dla czÍstotliwoúci powyøej 300
MHz. WystÍpujπ dwie wersje tego prze-
wodu: standardowa z trzema øy≥ami zasila-
jπcymi i jednπ øy≥a ochronnπ w przeüro-
czystym p≥aszczu zewnÍtrznym na bazie
PVC oraz niestandardowa, gdzie oprÛcz
trzech øy≥ zasilajπcych do dyspozycji sπ
trzy øy≥y ochronne, a p≥aszcz zewnÍtrzny
wykonany jest na bazie czarnego PVC od-
pornego na UV i warunki atmosferyczne.
÷lflex Servo 2YSLCY jest dedykowany
do po≥πczeÒ przez wielu producentÛw fa-
lownikÛw.

Po≥πczenia si≥owe i sterownicze

Najbardziej znane produkty firmy Lapp
Kabel, czyli ÷lflex Classic 100 (rys. 6)
oraz ÷lflex Classic 110 (rys. 7) znalaz≥y
zastosowanie przy po≥πczeniach si≥owych
i sterowniczych (rys. 4; 8). Przewody te
charakteryzujπ siÍ podwyøszonπ giÍtko-
úciπ, dobrπ odpornoúciπ chemicznπ oraz
p≥aszczem zewnÍtrznym na bazie PVC sa-
mogasnπcego. Nominalne napiÍcia pracy
to 300/500 V w przypadku ÷lflex Classic
110 i 450/750 V w przypadku ÷lflex Clas-
sic 100. Wysokie bezpieczeÒstwo instala-
cji zapewnia odpornoúÊ izolacji na napiÍ-
cie prÛby 4 kV.

Przewody s≥aboprπdowe 
i sieciowe

Kolejna grupa przewodÛw w ofercie
Lapp Kabel to przewody s≥aboprπdowe.
Przy transmisji sygna≥Ûw analogowych
wykorzystano przewÛd Unitronic LIYCY

(rys. 9). Grupa Unitronic to przewody de-
dykowane do transmisji sygna≥Ûw i da-
nych. Wykorzystywana jest g≥Ûwnie
w urzπdzeniach elektronicznych, gdzie ko-
nieczne jest stosowanie przewodÛw ekra-
nowanych o ma≥ych wymiarach. WúrÛd
tych wyrobÛw wystÍpujπ rÛønego rodzaju
wersje: bez ekranu, z ekranem, parowane,
do bezpoúredniego u≥oøenia w ziemi, do
pracy w ruchu ciπg≥ym. 

Przewody Lapp Kabel zastosowano
rÛwnieø w przypadku instalowania sieci
przemys≥owej. Wykorzystano tu produkt
o nazwie Etherline P PiMF CAT. 6e. 
(rys. 10). PrzewÛd ten, dedykowany dla
sieci przemys≥owej Ethernet, zastosowano
m.in. do po≥πczeÒ miÍdzy sterownikami
PLC a panelami operatorskimi HMI. Prze-
wÛd zarobiono wtyczkπ FM45 klasy RJ45
(rys. 11). Wtyczka ta, przeznaczona do
montaøu obiektowego, umoøliwia bezna-
rzÍdziowe zarabianie kabli. Zosta≥a za-
montowana wraz ze stykami IDC. Z≥πcze
8-stykowe zapewnia pewne i wielokrotnie
powtarzalne, odporne na drgania po≥πcze-
nia. Moøe byÊ stosowane zarÛwno na ka-
blach ekranowanych i nieekranowanych
o úrednicy kabla do 8 mm. 

SzczegÛ≥owe informacje techniczne do-
tyczπce produktÛw przedstawionych
w tekúcie moøna znaleüÊ na stronie inter-
netowej www.lapppolska.pl. 

Dominik Duda

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Firma Technical od 20 lat zajmuje siÍ projekto-
waniem i produkcjπ maszyn, urzπdzeÒ i linii
technologicznych dla przemys≥u odlewnicze-
go. PrzedsiÍbiorstwo prowadzi w≥asne prace
badawczo-rozwojowe oraz projektowe w za-
kresie rozwoju nowych maszyn, urzπdzeÒ oraz
technologii odlewniczych. Oferta produkcyjna
kierowana dla odlewnictwa zawiera wiele roz-
wiπzaÒ innowacyjnych, opracowanych i wdro-
øonych przez zespÛ≥ inøynierÛw pracowni pro-
jektowo-konstrukcyjnych. Wytwarzane przez
firmÍ maszyny sπ sprzedawane na rynku pol-
skim oraz m.in. do Niemiec, Rosji, Serbii,
Ukrainy, Czech, Chin, Indii. Profil produkcji
przedsiÍbiorstwa obejmuje maszyny do prze-
robu mas formierskich, systemy transportu po-
ziomego i pionowego, maszyny formierskie
czy urzπdzenia do oczyszczania odlewÛw.

Firma Technical

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex Classic 100

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 

Rys. 8. Po≥πczenia si≥owe i sterownicze

Rys. 9. PrzewÛd Unitronic LIYCY

Rys. 10. PrzewÛd Etherline P PiMF CAT. 6e

Rys. 11. Wtyczka FM45 klasy RJ45

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


