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Niespodziewane awarie maszyn pro-
dukcyjnych sπ przyczynπ wielu
k≥opotÛw i wymiernych strat. Sta-

ny magazynowe tworzy niewielu produ-
centÛw, a wiÍkszoúÊ dostaw odbywa siÍ na
zasadzie just in time. Nag≥y postÛj spowo-
dowany awariπ moøe wiÍc zadecydowaÊ
o przysz≥oúci ca≥ej firmy. Dlatego tak istot-
ne sπ systematyczne przeglπdy techniczne
i zaplanowanie postojÛw remontowych,
podczas ktÛrych wymienia siÍ najistotniej-
sze dla maszyny elementy.

Instalacje elektryczne

Aby ograniczyÊ czÍstotliwoúÊ kosztow-
nych przeglπdÛw i remontÛw, producenci
stosujπ w swoich urzπdzeniach dobrane
pod kπtem d≥ugiej eksploatacji komponen-
ty ñ od g≥Ûwnych podzespo≥Ûw napÍdo-
wych, poprzez elementy wspomagajπce na
drobnym oprzyrzπdowaniu i sterowaniu
skoÒczywszy. Jednym z elementÛw ma-
jπcych duøy wp≥yw na bezawaryjnπ pracÍ
nowoczesnych urzπdzeÒ jest instalacja
elektryczna, rozumiana zarÛwno jako uk-
≥ad sterowania, jak i zasilania.

Duøe wymagania stawiajπ instalacji ele-
ktrycznej maszyny odlewnicze. Przewody
elektryczne pracujπce w odlewniach nara-
øone sπ na uszkodzenia mechaniczne,
wp≥yw wysokiej temperatury oraz szkodli-
we dzia≥anie úrodkÛw hydraulicznych

i smarujπcych. Firma NTP, zajmujπca siÍ
remontami maszyn odlewniczych i produk-
cjπ urzπdzeÒ peryferyjnych, zdecydowa≥a
siÍ na stosowanie w swoich wyrobach prze-
wodÛw elektrycznych LappKabel. 

Maszyny odlewnicze

Podczas remontu kapitalnego maszyny
odlewniczej ñ oprÛcz przeglπdu i wymiany
uszkodzonych elementÛw mechanicznych
i hydraulicznych ñ pracownicy NTP wy-
mieniajπ ca≥e oprzyrzπdowanie maszyny,
≥πcznie z kablami i skrzynkami po≥πczenio-
wymi. Budowana jest nowa szafa sterowni-
cza, zawierajπca nowoczesny uk≥ad stero-
wania oparty na sterowniku programowal-
nym PLC firmy Siemens, Allen Bradley

lub PEP wraz z pe≥nπ wizualizacjπ pracy
maszyny. Powstaje nowy schemat elektry-
czny i nowe oprogramowanie. W artykule
przedstawiono przewody i akcesoria uøy-
wane przy remoncie zimno-komorowej
ciúnieniowej maszyny odlewniczej oraz do
produkcji automatycznego urzπdzenia za-
lewajπcego liniowego.

Zimnokomorowe maszyny odlewnicze
s≥uøπ do odlewania skomplikowanych, cien-
koúciennych elementÛw ze stopÛw alumi-
nium i ñ coraz czÍúciej ñ magnezu. Urzπdze-
nie posiada poziomπ komorÍ prasowania.

÷lflex Classic

Hydrauliczny zespÛ≥ napÍdowy (rys. 2
obszar 1) jest sercem maszyny odlewni-
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Systemy okablowania
LappKabel w maszynach
odlewniczych NTP
Mariusz Pajkowski

Inwestor przed zakupem maszyny produkcyjnej zwraca uwagÍ na wiele czynnikÛw. WydajnoúÊ,
koszty eksploatacji, ≥atwoúÊ obs≥ugi i wreszcie cena ñ to najczÍúciej stosowane kryteria wy-
boru. Przy podejmowaniu decyzji warto rozwaøyÊ jeszcze jedno zagadnienie ñ trwa≥oúÊ i beza-
waryjnπ pracÍ urzπdzenia. Od tego zaleøy zapewnienie sta≥ej jakoúci wyrobÛw i ciπg≥oúci pro-
dukcji. W artykule omÛwiono zastosowanie przewodÛw elektrycznych LappKabel w wyrobach
firmy NTP, zajmujπcej siÍ kompleksowymi remontami maszyn odlewniczych i produkcjπ
urzπdzeÒ peryferyjnych.

Rys. 1. Zimnokomorowa ciúnieniowa maszyna odlewnicza



czej, odpowiadajπcym za funkcjonowanie
uk≥adu zwierania i wtrysk metalu do for-
my. Dlatego przewody elektryczne zasila-
jπce silnik napÍdzajπcy pompÍ hydrauliki
muszπ byÊ szczegÛlnie trwa≥e, odporne na
uszkodzenia chemiczne i mechaniczne. 

Dobre do takiego zastosowania sπ prze-
wody grupy ÷lflex Classic 100 SY i 110
SY, ktÛrych izolacja zewnÍtrzna na bazie
PCV jest odporna na wiÍkszoúÊ olejÛw
maszynowych i cieczy hydraulicznych.
Plecionka z oksydowanych drucikÛw sta-
lowych stanowi solidnπ ochronÍ mechani-
cznπ i czÍúciowe ekranowanie elektromag-
netyczne. Pancerz stalowy nie zmniejsza
giÍtkoúci przewodÛw, co u≥atwia ich mon-
taø i eksploatacjÍ. 

÷lflex Classic 100 SY posiada øy≥y ko-
lorowe i wystÍpuje w bardzo szerokiej ga-

mie przekrojÛw. Moøna nim realizowaÊ
zasilanie odbiornikÛw duøej mocy, wyma-
gajπcych stosowania øy≥ o przekroju do 90
mm2 (np. 4 x 35 mm2) czy rozruch gwiaz-
da ñ trÛjkπt (np. 7 x 10 mm2). ÷lflex
Classic 110 SY ma øy≥y czarne z bia≥ymi
numerami i dziÍki wykonaniom do 80 øy≥
wybierany jest jako przewÛd sterowniczy
lub do zasileÒ mniejszych mocy.

Silflex

Wspomniany wczeúniej uk≥ad wtrysku
metalu do formy (rys. 2. obszar 4) jest
ürÛd≥em niebezpiecznie wysokiej tempera-
tury. Dlatego kaøda maszyna jest wyposa-
øona w efektywny system ch≥odzenia. Na
pracÍ w podwyøszonej temperaturze naraøo-
ne sπ jednak elektrozawory sterujπce rdze-

niami i wyrzutnikiem. Sterowanie zawora-
mi nie moøe byÊ zrealizowane za pomocπ
zwyk≥ych przewodÛw. Automatycy z NTP
stosujπ do tego przewody silikonowe grupy
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Rys. 2. Zimnokomorowa ciúnieniowa maszyna odlewnicza ñ szkic: obszar 1 ñ hydrauliczny zespÛ≥ napÍdowy (silnik elektryczny + pompa hydrauliki),
obszar 2 ñ podstawa (zawiera zbiornik medium hydraulicznego), obszar 3 ñ uk≥ad zwierania ( p≥yta tylnia + uk≥ad kolanowy + p≥yta ruchoma), obszar 4 ñ
uk≥ad wtryskowy ( blok II i III fazy wtrysku, butle i akumulator wtrysku, cylinder wtryskowy, t≥ok strza≥owy

R E K L A M A

Rys. 3. Automatyczne urzπdzenie zalewajπce
liniowe 
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Silflex. Charakteryzujπ siÍ one duøπ od-
pornoúciπ temperaturowπ (od -50oC do
+180oC) oraz bogatπ gamπ wykonaÒ. Naj-
czÍúciej uøywane sπ podstawowe wersje
SiHF. Niemniej przy koniecznoúci dodat-
kowej ochrony sygna≥Ûw pomiarowych
przed zak≥Ûceniami dostÍpne sπ wersje
ekranowane Silflex EWKF+C lub pancer-
ne Silflex SiHF/GLS.

Przewody temperaturoodporne produk-
cji LappKabel majπ jeszcze jednπ zaletÍ.
DziÍki cynowaniu øy≥ przewodzπcych uzys-
kano sta≥π obciπøalnoúÊ prπdowπ przewodu
aø do 150oC. Pozwala to na stosowanie
znacznie mniejszych przekrojÛw øy≥ niø
dla przewodÛw w PCV.

D≥awnice 

Wszystkie podzespo≥y maszyny, z wyjπt-
kiem szafy sterowniczej, zabudowane sπ
na podstawie (rys. 2. obszar 2). W niej po-
prowadzone sπ kana≥y dla oleju smarujπ-
cego i wody ch≥odzπcej. W podstawie
montuje siÍ takøe elektryczne skrzynki
rozdzielcze wraz z gniazdami dla przewo-
dÛw pod≥πczonych do szafy sterowniczej.
Elektrycy z NTP wprowadzajπ przewody
do urzπdzenia stosujπc d≥awnice Skintop
ST wyposaøone w system antywibracyjny,
zapewniajπcy sta≥π szczelnoúÊ IP68 nawet
na drgajπcej maszynie. Aby chroniÊ prze-
wody przed nadmiernym zginaniem,
w uzasadnionych przypadkach stosujπ d≥aw-
nice kπtowe Skindicht RWV.

Unitronic

Poniewaø czÍúÊ podstawy zajÍta jest
przez zbiornik medium hydraulicznego,
istnieje koniecznoúÊ monitorowania jego
poziomu i temperatury. Do czujnikÛw do-
prowadzone sπ ekranowane przewody gru-
py Unitronic LiYCY (4 x 0,75 mm2).
Dobrze nadajπ siÍ one do przenoszenia
analogowych lub cyfrowych sygna≥Ûw po-
miarowych, chroniπc je przed zak≥Ûcenia-
mi elektromagnetycznymi wytwarzanymi
przez uk≥ad zasilania maszyny. Do szyb-
szych transmisji cyfrowych na wiÍksze
odleg≥oúci polecane sπ wykonania z øy≥ami
skrÍcanymi w pary lub przewody typu
BUS. 

Spirex i linki

Ruchome drzwi ochronne maszyny od-
lewniczej, wyposaøone w gumowπ listwÍ
bezpieczeÒstwa, zasilane sπ za pomocπ

specjalnego przewodu Spirex
540P. Ten poliuretanowy prze-
wÛd poruszajπcy siÍ na zasa-
dzie sprÍøyny, potrafi trzykrot-
nie zwiÍkszyÊ swojπ pierwotnπ
d≥ugoúÊ.

Po≥πczenia wewnπtrz nowo-
czesnej szafy sterowniczej,
konstruowanej na bazie stero-
wnika programowalnego PLC,
wykonywane sπ pojedynczymi
linkami H07V-K (LgY) takøe
produkcji LappKabel. Gwaran-
tujπ one wygodnπ i szybkπ pra-
cÍ oraz, dziÍki jednakowej ko-
lorystyce obwodÛw, wysokπ
estetykÍ szafy.

WspÛ≥praca szafy sterown-
iczej z pulpitem operatorskim i maszynπ
realizowana jest na giÍtkich przewodach
wieloøy≥owych ÷lflex Classic 110. Ich
izolacja odporna jest na oleje i wiele
zwiπzkÛw chemicznych.

Dla sygna≥Ûw wymagajπcych szczegÛl-
nej ochrony przed zak≥Ûceniami poleca siÍ
ekranowanπ wersjÍ Ñsto dziesiπtkiî, czyli
÷lflex Classic 110 CY. Aby maksymalnie
skrÛciÊ montaø i rozruch maszyny u klien-
ta, pod≥πczenia przewodÛw sterowniczych
realizowane sπ za pomocπ z≥πczy wielosty-
kowych. Zapewniajπ one szczelnoúÊ na
poziomie IP65, bardzo ma≥π rezystancjÍ
stykÛw (<2mΩ), a co najwaøniejsze ñ
ca≥kowicie eliminujπ pomy≥ki przy wielo-
krotnym pod≥πczaniu poszczegÛlnych øy≥.
Jednym z producentÛw takich z≥πczy jest
Contact Connectors, spÛ≥ka naleøπca do
LappKabel. 

Urzπdzenie 
zalewajπce liniowe

Konstrukcjπ w≥asnπ firmy NTP jest
automatyczne urzπdzenie zalewajπce linio-
we (rys. 4). Moøe ono wspÛ≥pracowaÊ
z praktycznie kaødπ zimnokomorowπ ma-
szynπ odlewniczπ, niezaleønie od stosowa-
nego w niej napiÍcia sterowania.

Urzπdzenie produkowane jest z komplet-
nym okablowaniem. Klient musi jedynie
pod≥πczyÊ g≥Ûwne zasilanie. Przewody
uøyte w tym urzπdzeniu w znacznej czÍúci
pokrywajπ siÍ z przedstawionymi przy
okazji omawiania maszyny zimno-komo-
rowej. Zasilanie i sterowanie ruchami ≥yøki
realizowane jest za pomocπ falownikÛw.
Zapewnia to w pe≥ni kontrolowany, p≥ynny
ruch ≥yøki, bez szarpniÍÊ. Taki napÍd wy-
maga stosowania przewodÛw ekranowa-

nych ÷lflex Classic 110 CY, poniewaø
w tych samych profilach konstrukcyjnych
prowadzone sπ przewody Unitronic LiYCY
z sygna≥ami pochodzπcymi z n-kodera
(rys. 4. obszar 1).

Poniewaø czerpak zanurza siÍ w p≥yn-
nym metalu, aby nie doprowadziÊ do jego
utoniÍcia stosuje siÍ podwÛjny system za-
bezpieczajπcy. Tak wysokie temperatury
znoszπ tylko przewody silikonowe grupy
Silflex i takie w≥aúnie pod≥πczone sπ do
elektrycznego czujnika poziomu metalu
(rys. 4. obszar 3). Najciekawszym wyro-
bem LappKabel wystÍpujπcym w tym urzπ-
dzeniu jest przewÛd zapewniajπcy komu-
nikacjÍ miÍdzy konstrukcjπ noúnπ, a ru-
chomym ramieniem czerpaka (rys. 4.
obszar 2). Jest to Unitronic-FD CP (TP).
Moøe on pracowaÊ w ciπg≥ym ruchu zgina-
jπcym (FD), posiada ekran miedziany i od-
porny na uszkodzenia i chemiÍ p≥aszcz
poliuretanowy (CP). Dodatkowo jego øy≥y
sπ skrÍcone w pary (TP), co zazwyczaj po-
prawia jakoúÊ transmisji danych.

Mariusz Pajkowski

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. Automatyczne urzπdzenie zalewajπce liniowe ñ szkic

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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