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Firma LappKabel jest europejskim
producentem giÍtkich przewodÛw
elektrycznych oraz osprzÍtu niez-

bÍdnego do ich bezpiecznego prowadzenia
i zamocowania, takich jak wÍøe os≥onowe
i d≥awnice kablowe. Do pod≥πczania prze-
wodÛw LappKabel produkuje specjalne
z≥πcza elektryczne o wysokim stopniu
szczelnoúci IP65 lub IP67. Znakomita
wiÍkszoúÊ produkcji to przewody niskona-
piÍciowe do 1 kV. Jednak jaki zwiπzek
mogπ mieÊ te produkty z sieciami energe-
tycznymi 110 kV czy 20 kV?

Obwody sterowania

Dystrybucja energii, jak niemaløe kaøda
ga≥πü przemys≥u, podlega procesowi mo-
dernizacji, a co za tym idzie, automatyza-
cji. Nowoczesne systemy sterowania wy-
magajπ przewodÛw sterowniczych do
transmisji sygna≥Ûw analogowych lub cy-
frowych. A te sπ w≥aúnie sygna≥ami nisko-
napiÍciowymi. Z racji niewielkiego udzia-
≥u w ca≥kowitych kosztach inwestycji ener-
getycznych, przewody sterownicze wyda-
jπ siÍ byÊ czÍsto traktowane Ñpo macosze-
muî przez instalatorÛw ñ energetykÛw.
Jednakøe sprawna i bezawaryjna praca
uk≥adu automatyzacji zaleøy w rÛwnym
stopniu od jakoúci zastosowanych urzπ-
dzeÒ po stronie pierwotnej, jak i od odpo-

wiedniej jakoúci przewodÛw sterowni-
czych. Uk≥ad sterowania moøna wÛwczas
porÛwnaÊ do uk≥adu nerwowego cz≥owie-
ka, ktÛry ≥πczy sterownik (mÛzg) z ele-
mentami wykonawczymi (miÍúnie rπk, czy
nÛg).

Napowietrzna 
rozdzielnia sieciowa 20 kV

Jednym z pierwszych przyk≥adÛw zasto-
sowaÒ przewodÛw Lapp Kabel w Energia-
Pro S.A. by≥a inwestycja zwiπzana z auto-
matyzacjπ pracy rozdzielni sieciowej 20 KV
w miejscowoúci Kotla. W praktyce ozna-
cza≥o to budowÍ nowej rozdzielni, gdyø
poprzednia rozdzielnia wnÍtrzowa, zbudo-
wana jeszcze przed wojnπ, wymaga≥a ge-
neralnego remontu. Zapad≥a decyzja o bu-
dowie rozdzielni sieciowej napowietrznej,
czyli zabudowanej na s≥upach energetycz-
nych (rys. 1). W wÍüle tym nastÍpuje roz-
dzia≥ linii zasilajπcej na trzy linie odpro-
wadzajπce. Z racji tego, øe d≥ugie odcinki
linii przebiegajπ przez trudno dostÍpne te-
reny leúne, czas usuwania awarii zwiπza-
nych z uszkodzeniami by≥ stosunkowo d≥u-

gi i dokuczliwy dla odbiorcÛw energii
elektrycznej. Nowa rozdzielnia s≥upowa
potrafi realizowaÊ wiele funkcji zwiπza-
nych z automatycznπ lokalizacjπ uszko-
dzeÒ i zdalnych prze≥πczeÒ w sieci. Dodat-
kowo, dziÍki bezprzewodowej ≥πcznoúci
z Rejonowπ Dystrybucjπ Ruchu (RDR),
informacje o wszelkich dzia≥aniach wÍz≥a
zostajπ w czasie rzeczywistym przes≥ane
do Dyspozytora RDR. Dodatkowe funkcje
realizowane przez automatykÍ uk≥adu po-
zwalajπ na monitorowanie napiÍÊ zasilajπ-
cych wszystkie urzπdzenia, zdalne prze≥π-
czanie ≥πcznikÛw 20 kV, czy przeprogra-
mowywanie nastaw sterownikÛw w zaleø-
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Produkty LappKabel 
w systemach dystrybucji
energii SN
Mariusz Pajkowski

Produkty firmy LappKabel sπ wykorzystywane g≥Ûwnie w warunkach przemys≥owych. Wyni-
ka to z ich podstawowych parametrÛw, jak odpornoúÊ na oleje i inne zwiπzki chemiczne, czy
odpornoúÊ na wysokie temperatury. Po tego typu wyroby siÍgajπ rÛwnie czÍsto producenci
maszyn przemys≥owych, jak i firmy instalacyjne pracujπce na rzecz przemys≥u. Od wielu lat
produkty LappKabel stosowane sπ takøe w branøy energetycznej, lecz g≥Ûwnie przez produ-
centÛw energii, czyli elektrownie. W niniejszym artykule pokazano, jakie korzyúci z zastoso-
wania tych produktÛw mogπ mieÊ zak≥ady dystrybucyjne energii elektrycznej, zarzπdzajπce
sieciami wysokiego, úredniego i niskiego napiÍcia.

Rys. 1. Napowietrzna rozdzielnia sieciowa 20 kV

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 Black 0,6/1 kV



noúci o kierunku zasilania wÍz≥a (linia zasilajπca podstawowa lub
rezerwowa). Te wszystkie moøliwoúci uk≥adu automatyki pozwa-
lajπ na wykrycie, lokalizacjÍ uszkodzenia, od≥πczenie uszkodzo-
nego fragmentu linii i za≥πczenie linii sprawnych w zaledwie 14
sekund od wykrycia uszkodzenia. Oznacza to przywrÛcenie zasi-
lania dla oko≥o 75% odbiorcÛw obs≥ugiwanych przez rozdziel-
niÍ.[1]

Do budowy opisanej powyøej rozdzielni zewnÍtrznej zastoso-
wano produkty LappKabel. Poniewaø rozdzielnia pracuje na
otwartym powietrzu, w przys≥owiowym Ñpoluî, instalatorzy nie
dysponowali øadnπ infrastrukturπ do uk≥adania przewodÛw, typu
kana≥y kablowe, estakady. Dlatego zdecydowano o uk≥adaniu
przewodÛw w tradycyjny, najlepiej znany energetykom sposÛb,
czyli bezpoúrednio w wykopach ziemnych. Poniewaø pomiÍdzy
s≥upami zaistnia≥a potrzeba przesy≥ania nawet kilkudziesiÍciu sy-
gna≥Ûw, najwygodniejsze by≥yby przewody wieloøy≥owe, o ≥a-
twej identyfikacji øy≥. Nie bez znaczenia by≥a teø giÍtkoúÊ tych
przewodÛw, poniewaø po wyjúciu z wykopu naleøa≥o je poprowa-
dziÊ po s≥upach, a nastÍpnie pod≥πczyÊ do urzπdzeÒ sterujπcych
i wykonawczych. Do tych wymagaÒ dodaÊ naleøa≥o wymaganπ
odpornoúÊ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Rozwiπzaniem problemu okaza≥o siÍ wykorzystanie przewodu
÷lflex Classic 110 Black 0,6/1 kV (rys. 2.). Posiada on wszystkie
poøπdane w≥aúciwoúci:

ï dostÍpne sπ wykonania do 50 czarnych, bardzo czytelnie nume-
rowanych bia≥ymi liczbami øy≥,

ï øy≥y sπ giÍtkie ñ 5. klasa giÍtkoúci (jak np. przed≥uøacze domo-
we),

ï izolacja zewnÍtrzna przewodu wykonana na bazie czarnego
PVC jest odporna na warunki zewnÍtrzne i promieniowanie UV,

ï gruboúÊ izolacji umoøliwia bezpoúrednie zakopanie przewodu
w ziemi.
DziÍki temu, øe przewÛd zachowuje swojπ giÍtkoúÊ do -5∞C,

moøna go uk≥adaÊ w warunkach lekkiej zimy, co przy realizacji
omawianego projektu mia≥o znaczenie, gdyø czÍúÊ prac odbywa-
≥a siÍ w warunkach zimowych. Dodatkowπ, nieprzydatnπ w realiza-
cji tego projektu, w≥aúciwoúciπ przewodu ÷lflex Classic 110 Black
0,6/1kV jest jego odpornoúÊ na szerokπ gamÍ úrodkÛw chemicz-
nych, w tym olejÛw. Zdecydowano siÍ zastosowaÊ przewÛd
w wykonaniu 25G1,5, ktÛry optymalnie pasowa≥ do liczby sygna-
≥Ûw sterujπcych.
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Rys. 3. 
Uk≥ad 
sterowania 
≥πcznikiem 20 kV
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WnÍtrzowa 
rozdzielnia sieciowa

Opisana w poprzedniej czÍúci rozdziel-
nia napowietrzna jest jednπ z pierwszych
tego typu realizacji w Polsce. Tradycyjne
rozdzielnie SN sπ umieszczone w specjal-
nych budynkach i takich w dyspozycji
przedsiÍbiorstwa EnergiaPro S.A. jest bar-
dzo duøo. One rÛwnieø podlegajπ proce-
som modernizacji i automatyzacji. Poniø-
sza czÍúÊ artyku≥u przestawia zastosowa-
nie wyrobÛw LappKabel w trakcie moder-

nizacji, polegajπcej na umoøliwieniu Dys-
pozytorowi RDR zdalnego prze≥πczania
drogπ radiowπ linii 20 kV w rozdzielni
(rys. 3). Uk≥ad sk≥ada siÍ ze sterownika,
silnika oraz czujnikÛw potwierdzajπcych
zamkniÍcie lub otwarcie ≥πcznika

Prze≥πczanie moøe odbywaÊ siÍ takøe
rÍcznie, przy pomocy düwigni. Ca≥oúÊ po-
≥πczeÒ sterowniczych przebiega wewnπtrz
budynku rozdzielni, zatem przewody nie
sπ naraøone na niekorzystne warunki at-
mosferyczne, czy promieniowanie UV.
Dlatego w takich uk≥adach moøna stoso-
waÊ przewody z szarego PVC, nieodpor-
nego na promieniowanie UV. Z powodze-
niem wykorzystano tutaj podstawowy
przewÛd produkcji LappKabel ÷lflex
Classic 110. Wieloøy≥owy przewÛd z øy≥a-
mi numerowanymi w olejoodpornej izola-
cji na bazie PVC wygodnie uk≥ada siÍ
w ciasnych korytach kablowych i skrzyn-
kach przy≥πczeniowych.

Zagroøeniem dla przewodÛw sterowni-
czych w rozdzielniach 20 kV jest wysoka
temperatura ≥uku elektrycznego, ktÛry po-
wstaje przy otwieraniu ≥πcznikÛw. Dodat-
kowym niebezpieczeÒstwem moøe byÊ
uszkodzenie mechaniczne, spowodowane
nieumyúlnie przez pracownikÛw obs≥ugi
rozdzielni czy przez nieproszo-
nych goúci np. gryzonie. Dla-
tego ca≥a instalacja sterowni-
cza zosta≥a poprowadzona
w korytach kablowych, a nie
bezpoúrednio na tynku.
W miejscach podejúÊ do
skrzynki sterownika i silnika
zastosowano giÍtkie wÍøe
os≥onowe, tzw. peszle z rodzi-
ny Silvyn Rill. Wykonane
z poliamidu PA6 wytrzymujπ
nacisk 320N lub 750N (w za-
leønoúci od úrednicy wÍøa)
oraz szeroki zakres temperatur
(od -40oC do +115oC), co do-
skonale sprawdza siÍ w nie-
ogrzewanych, doúwiadczajπ-
cych licznych wahaÒ tempera-
tury, budynkach rozdzielni.

Aby zachowaÊ wysokπ
szczelnoúÊ skrzynek, peszle
wprowadzono przy zastosowa-
niu dedykowanych z≥πczek
systemu Silvyn Klick. Z jednej
strony sπ one solidnie zamoco-
wane na wÍøu, z drugiej oferu-
jπ gwint przy≥πczeniowy typu
metrycznego M lub PG, tak jak
tradycyjne d≥awnice kablowe.

Przy tego typu pod≥πczeniach przewody
elektryczne sπ os≥oniÍte na ca≥ej d≥ugoúci,
a szczelnoúÊ z≥πczek wynosi IP66, co ca≥-
kowicie zapobiega dostawaniu siÍ wody
do urzπdzeÒ. Takie prowadzenie instalacji
elektrycznej znacznie podnosi jej bezpie-
czeÒstwo, walory uøytkowe i estetyczne.

Zdalnie sterowany 
roz≥πcznik s≥upowy 20 kV

Zdalnie sterowany roz≥πcznik s≥upowy
(rys. 4) pozwala na roz≥πczanie linii bez-
poúrednio z Rejonowej Dyspozycji Ruchu,
bez potrzeby wysy≥ania elektromonterÛw.
Umoøliwia to w przypadku awarii frag-
mentu sieci prze≥πczanie zasilania na inne,
sprawne linie, co minimalizuje liczbÍ od-
biorcÛw pozbawionych prπdu. I rÛwnieø,
jak w przypadku rozdzielni napowietrznej,
ca≥a operacja trwa bardzo krÛtko, niepo-
rÛwnywalnie krÛcej, niø dojazd dyøurnej
ekipy Pogotowia Energetycznego. W tym
przypadku przewody sterownicze nieod-
porne na promieniowanie UV os≥aniajπ
dwa rodzaje peszli odpornych na warunki
pogodowe i promieniowanie UV.

Pierwszym jest Silvyn HCC jako kla-
syczny, karbowany wπø poliamidowy, po-
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Rys. 4. Zdalnie sterowany roz≥πcznik s≥upowy

Rys. 5. Dwudzielny wπø os≥onowy Silvyn Split Rys. 6. Przyk≥adowe zastosowanie przewodu serwisowego



dobny w≥aúciwoúciami do omawianego
wczeúniej Silvyn Rill, ale o grubszych
úciankach, a wiÍc znacznie wyøszej odpor-
noúci mechanicznej. Drugi to Silvyn Split
ñ ciekawa konstrukcja oparta na dwÛch
otwartych wÍøach, dajπcych siÍ z≥oøyÊ
w niemaløe idealnπ ca≥oúÊ (rys. 5). Daje to
moøliwoúÊ za≥oøenia wÍøa na pod≥πczony
juø z obu stron przewÛd lub na przewÛd
o úrednicy zbliøonej do úrednicy wewnÍ-
trznej peszla, tak øe przeciπgniÍcie prze-
wodu by≥oby niemoøliwe. Zastosowanie
tego produktu sprawdza takøe w sytu-
acjach serwisowych, kiedy trzeba wymie-
niÊ pojedynczy przewÛd bÍdπcy czÍúciπ
wiÍkszej, poprowadzonej w peszlu, wiπz-
ki. WÛwczas zachodzi koniecznoúÊ znisz-
czenia oryginalnego peszla. Po wymianie
uszkodzonego przewodu ponowne za≥oøe-
nie tradycyjnego peszla jest niemoøliwe,
co obniøa bezpieczeÒstwo instalacji. Uøy-
cie Silvyn Split rozwiπzuje ten problem.

Inne produkty

SpoúrÛd szerokiej gamy produktÛw Lap-
pKabel wartych polecenia jest jeszcze kil-
ka wyrobÛw, ktÛre mogπ znaleüÊ zastoso-
wanie w branøy dystrybucji energii. Do
uk≥adÛw sterowania, ktÛre muszπ mieÊ za-
pewnionπ odpornoúÊ na zak≥Ûcenia elek-
tromagnetyczne, moøna wykorzystaÊ ekra-
nowany przewÛd ÷lflex Classic 110 CY.
Sprawdzi siÍ on zw≥aszcza w okolicach
transformatorÛw, generujπcych silne pole
elektromagnetyczne.

Z tych samych powodÛw, do prowadze-
nia sygna≥Ûw pomiarowych, analogowych
lub cyfrowych, sugerowane jest zastoso-
wanie specjalnego przewodu do transmisji
danych Unitronic LiYCY (TP). PrzewÛd
ten, oprÛcz ekranu z plecionki miedzianej,
posiada øy≥y skrÍcone w pary, co skutecz-
nie redukuje sprzÍøenia i zak≥Ûcenia w sa-
mym przewodzie.

Ciekawym wykonaniem przewodu do
transmisji danych jest Unitronic Spiral. Jak
sugeruje nazwa, ma on postaÊ spirali, ktÛ-
rej d≥ugoúÊ moøna zwiÍkszaÊ oko≥o 3 razy
w stosunku do pierwotnej d≥ugoúci. G≥Ûw-
nym zastosowaniem tego typu przewodÛw
sπ po≥πczenia serwisowe ñ po≥πczenia po-
miÍdzy sterownikiem a laptopem serwi-
santa ñ programisty (rys. 8).

Przewodami, o ktÛrych takøe warto pa-
miÍtaÊ sπ ESUY ñ miÍkkie linki miedzia-
ne o duøych przekrojach, stosowane do
wszelkich uziemieÒ, takøe tymczasowych.
Produkty te sπ splecione z ekstremalnie
cienkich drucikÛw o gruboúci 0,1 mm co
pozwala na ich wygodne, wielokrotne pod-
≥πczanie, zw≥aszcza w ciasnych pomiesz-
czeniach rozdzielni. Uzupe≥nieniem pro-
pozycji sπ d≥awnice kablowe Skintop, na-
dajπce siÍ do montaøu wszelkich przewo-
dÛw elektrycznych, nawet o úrednicach
rzÍdu 90 mm.
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èrÛd≥a:
[1] Z wnÍtrzowej na napowietrznπ, czyli automatyza-

cja pracy rozdzielni sieciowej 20kV Kotla, Auto-
matyka Energetyczna Nr 1/2006,
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Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 CY

Rys. 8. PrzewÛd Unitronic Spiral

Rys. 9. PrzewÛd Unitronic LiYCY (TP)
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