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Ciπg≥oúÊ pracy instalacji jest zasad-
niczym warunkiem efektywnego
i ekonomicznego dzia≥ania zak≥a-

dÛw przemys≥u celulozowego i papierni-
czego. Koszty napraw i remontÛw zwiπza-
nych z pracπ zak≥adu muszπ byÊ zminima-
lizowane i jest to realizowane zarÛwno po-
przez podnoszenie kwalifikacji za≥ogi jak
i przez taki dobÛr urzπdzeÒ i komponen-
tÛw, aby wyeliminowaÊ nieplanowe wy≥π-
czenia z powodu awarii. Zmniejsza siÍ
w ten sposÛb koszty produkcji, napraw
i obs≥ugi, lecz przede wszystkim pozwala
na prawid≥owe przeprowadzenie procesu.
Zastosowanie odpowiednich urzπdzeÒ
i elementÛw systemu jest istotne rÛwnieø
w aspekcie energoch≥onnoúci procesÛw ce-
lulozowo-papierniczych i zwiπzanych
z tym wymogÛw ochrony úrodowiska.

Przewody elektryczne stosowane w tym
obszarze przemys≥u z jednej strony nara-
øone sπ na dzia≥anie agresywnych czynni-
kÛw úrodowiskowych, z drugiej zaú w du-
øej mierze odpowiadajπ za bezawaryjne
dzia≥anie aplikacji. Poniøej zaprezentowa-
no kilka typowych, przeznaczonych dla
przemys≥u celulozowo-papierniczego pro-
duktÛw firmy Lapp Kabel.

Przewody ÷lflex Robust

÷lflex Robust 200

PrzewÛd ÷lflex Robust 200 posiada ko-
lorowe øy≥y. Wykorzystywany jest jako
wytrzyma≥y, giÍtki przewÛd przy≥πczenio-
wy do urzπdzeÒ i aparatury w obszarze we-
wnπtrz oraz na zewnπtrz pomieszczeÒ.
Dysponuje szerokim zakresem zastosowaÒ
z powodu zwiÍkszonej odpornoúci na wa-
runki atmosferyczne, wodÍ i substancje
chemiczne.

÷lflex Robust 210

÷lflex Robust 210 to wytrzyma≥y, giÍt-
ki przewÛd sterujπcy 300/500 V przysto-
sowany do wszelkich warunkÛw atmosfe-
rycznych. Nadaje siÍ do zastosowania
w trudnym úrodowisku, gdzie naraøony

jest na dzia≥anie olejÛw, smarÛw, woskÛw
na bazie roúlinnej, zwierzÍcej lub mineral-
nej. Wykorzystywany jest jako giÍtki prze-
wÛd sterujπcy do po≥πczeÒ u≥oøonych na
sta≥e oraz do po≥πczeÒ swobodnych, nie-
pracujπcych pod obciπøeniem mechanicz-

luty 2011

p r z e w o d y  O l f l e x  R o b u s t

48

Przewody Olflex Robust
w przemyśle papierniczym
Piotr Sobkowiak

Przemys≥ celulozowo-papierniczy wymaga stosowania przewodÛw odpornych na warunki
úrodowiskowe, dodatkowo charakteryzujπcych siÍ duøπ niezawodnoúciπ i trwa≥oúciπ. Zacho-
wanie ciπg≥oúci procesu technologicznego jest w tym obszarze jednym z najwaøniejszych
priorytetÛw. Artyku≥ prezentuje przewody z grupy ÷lflex Robust firmy Lapp Kabel przeznaczo-
ne dla tego typu aplikacji. 

Rys. 1. 
Aplikacje przemys≥u 

papierniczego wymagajπ
stosowania przewodÛw

odpornych na trudne
warunki úrodowiskowe

Rys. 2. Schemat blokowy maszyny do produkcji makulaturowej bibu≥ki higienicznej
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nym lub przy wymuszonym prowadzeniu
w obszarze wewnÍtrznym i na zewnπtrz.
Materia≥, z ktÛrego jest wykonany, nie za-
wiera halogenu.

÷lflex Robust 215 C

Wersja ÷lflex Robust 215 C to wytrzy-
ma≥y, giÍtki, ekranowany przewÛd sterujπ-
cy 300/500 V z øy≥ami numerowanymi,
przystosowany do rÛønorodnych warun-
kÛw atmosferycznych. Jest stosowany jako
giÍtki przewÛd sterujπcy do po≥πczeÒ sta-
≥ych i swobodnych. Posiada zwiÍkszonπ
odpornoúÊ na promieniowanie UV, wodÍ
i substancje chemiczne. Cechuje siÍ rÛw-
nieø wysokπ odpornoúciπ na zimnπ i cie-
p≥π wodÍ jak rÛwnieø na úrodki czyszczπ-
ce rozpuszczone w wodzie. W≥aúciwoúci
te dope≥nia niska pojemnoúÊ robocza, mie-
dziany oplot ekranujπcy zgodny z wymo-
gami EMV oraz wysoka wytrzyma≥oúÊ na-
piÍciowa.

÷lflex FD Robust, FD Robust C

GiÍtki przewÛd oponowy wleczony,
przeznaczony do stosowania w wyøszych
temperaturach, o wysokiej odpornoúci na
biooleje, substancje zmiÍkczajπce, ch≥o-
dzπce oraz czyszczπce. Ze wzglÍdu na
swoje parametry moøe byÊ wykorzystywa-
ny jako przewÛd przy≥πczeniowy i sterow-
niczy w prowadnicach ≥aÒcuchowych przy
temperaturach dochodzπcych do 105oC
oraz minimalnych promieniach zgiÍcia.
W temperaturach powyøej 80oC przewody
z p≥aszczem PVC lub PUR szybko tracπ
swojπ giÍtkoúÊ i stajπ siÍ ≥amliwe. ÷lflex

FD zachowuje swojπ giÍtkoúÊ rÛwnieø
w temperaturze powyøej 100oC oraz przy
duøej wilgotnoúci powietrza, zapewniajπc
w ten sposÛb w≥aúciwy przebieg waønych
procesÛw roboczych. 

Unitronic Bus L2 / FIP Robust

Unitronic Bus L2 / FIP Robust to
wzmocniony przewÛd Profibus do zasto-
sowania w problematycznych warunkach
otoczenia. Produkt moøe byÊ wykorzysty-
wany w sieciach Profibus-DP lub FIP
w surowym úrodowisku przemys≥owym,
do tworzenia po≥πczeÒ nieruchomych. Jest
odporny na wodÍ i substancje chemiczne
stosowane w przemyúle. Charakteryzuje
siÍ rÛwnieø wysokπ wytrzyma≥oúciπ na
rozciπganie.

Piotr Sobkowiak
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Rys. 3. PrzewÛd ÷lflex Robust 200

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex Robust 210

Rys. 5. PrzewÛd ÷lflex Robust 215 C

Rys. 6. PrzewÛd ÷lflex FD Robust

Rys. 7. PrzewÛd Unitronic Bus L2 / FIP Robust

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
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