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Proces produkcji jogurtu w uprosz-
czeniu polega na zmieszaniu mleka
z w≥aúciwymi bakteriami fermenta-

cji mlekowej oraz owocami. Masowa pro-
dukcja dziesiπtek ton litrÛw powtarzalnego
w smaku i wartoúciach odøywczych pro-
duktu wymaga jednak wysokiego reøimu
technologiczno-sanitarnego. Jego utrzyma-
nie moøe zapewniÊ jedynie w pe≥ni zauto-
matyzowany proces produkcji, w ktÛrym
b≥Ídy Ñczynnika ludzkiegoî sπ ograniczo-
ne do minimum. 

Zbiorniki

Przy wjeüdzie na ulicÍ Ch≥odniczπ
w Opolu widaÊ wysokie, srebrzyste zbior-
niki, w ktÛrych Zott gromadzi sch≥odzone
mleko, kupione od starannie wybranych
producentÛw. Zbiorniki oplecione sπ sie-
ciπ czujnikÛw temperatury, bo tylko sta≥e
warunki przechowywania gwarantujπ wy-
sokπ jakoúÊ produktu koÒcowego. Do pod-
≥πczenia czujnikÛw stosowane sπ przewo-
dy grupy Unitronic, w ktÛrej moøna zna-
leüÊ zarÛwno najprostszπ skrÍtkÍ typu
LiYY, jak i wersje ekranowane LiYCY.
Obecnie, w dobie transmisji cyfrowej, naj-
czÍúciej stosuje siÍ przewody z øy≥ami
skrÍconymi w pary np. Unitronic LiYCY
(TP), ktÛre zapewniajπ dobrπ ochronÍ sy-
gna≥Ûw pomiarowych przed zak≥Ûceniami
elektromagnetycznymi. 

Jeøeli przewody pomiarowe mia≥yby
przebiegaÊ na zewnπtrz pomieszczeÒ, przy
jednoczesnej ekspozycji na promienie s≥o-
neczne, producent poleca wersjÍ w izolacji
poliuretanowej Unitronic PUR CP. Wyso-
kie zbiorniki, kominy, maszty wymagajπ
dodatkowo oúwietlenia przeszkodowego,
do zasilania ktÛrego nadajπ siÍ przewody

w izolacji zewnÍtrznej z czarnego PCV,
odpornej na promieniowanie UV ale
znacznie taÒszej od poliuretanu. Szeroki
zakres wykonaÒ oferuje grupa giÍtkich
przewodÛw Olflex Classic 110 Black.

Przesy≥ mleka

Z samochodÛw dostawczych surowiec
sp≥ywa grawitacyjnie, jednakøe do jego
dalszego przesy≥u w strefÍ produkcji uøy-
wane sπ juø pompy. W zaleønoúci od mo-
cy pompy elektrycy Zott stosujπ przewo-
dy zasilajπce odpowiedniego przekroju,
najczÍúciej z grupy Olflex Classic 100.
DziÍki niewielkim úrednicom zewnÍtrz-
nym ≥atwo moøna je u≥oøyÊ w korytach ka-
blowych przy jednoczesnej redukcji masy
ca≥ej instalacji. 

Wykonanie cieÒszej izolacji zewnÍtrz-
nej by≥o moøliwe dziÍki zastosowaniu spe-

cjalnej mieszanki PCV o symbolu P8/1,
ktÛra z powodzeniem przechodzi napiÍcie
prÛby 4kV.

Po odwirowaniu i rozdzieleniu mleka
surowego na frakcjÍ úmietanki, mleko zo-
staje poddane obrÛbce termicznej, po ktÛ-
rej jest w pe≥ni bezpieczne i gotowe do
produkcji jogurtu. NapÍdy wirÛwki zasila-
ne sπ z falownikÛw, dlatego do ich pod≥π-
czenia stosowane sπ przewody ekranowa-
ne. LappKabel produkuje kilka grup wy-
robÛw do takiego zastosowania. Najpopu-
larniejsze sπ przewody Olflex Classic 100
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Wyroby Lapp Kabel 
w fabryce jogurtów Zott
Mariusz Pajkowski

Jednπ z bardziej znanych firm niemieckich dzia≥ajπcych w branøy spoøywczej jest firma Zott,
producent jogurtÛw Jogobella. Powsta≥a ona w 1926 roku, a od 1999 roku produkuje wyroby
w polskiej fabryce w Opolu. W artykule zaprezentowano uøywane w tej fabryce w procesie pro-
dukcji przewody i akcesoria firmy Lapp Kabel.

Rys. 1. W wysokich zbiornikach firma Zott gromadzi sch≥odzone mleko

Rys. 2. PrzewÛd Unitronic LiYY

Rys. 3. PrzewÛd Unitronic LiYCY

Rys. 4. PrzewÛd Olflex Classic 110 Black
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CY gwarantujπce poprawnπ pracÍ napÍ-
dÛw w wiÍkszoúci typowych zastosowaÒ. 

Dla miejsc, w ktÛrych przewody zasila-
jπce sπ u≥oøone blisko przewodÛw sygna-
≥owych zaleca siÍ stosowanie zasilania
w podwÛjnym ekranie ñ z folii aluminio-
wej i plecionki miedzianej. Przyk≥adem sπ
przewody grupy Olflex Servo, np. Olflex
Servo 730 lub Olflex Servo 2YSLCY-JB.
Ten drugi wystÍpuje takøe w wersji z trze-
ma øy≥ami si≥owymi u≥oøonymi syme-
tryczne. Sprzyja to wzajemnej kompensa-
cji zak≥ÛceÒ generowanych w przewodach
fazowych. 

W tego typu przewodzie wystÍpujπ trzy
øy≥y ochronne øÛ≥to-zielone, u≥oøone w ze-
wnÍtrznej warstwie przewodu, pomagajπc
uzyskaÊ przekrÛj przewodu najbardziej
zbliøony do ko≥a.

Pakowanie

Z mleka poddanego w zbiorniku proce-
sowi fermentacji przy pomocy bakterii fer-
mentacji mlekowej otrzymuje siÍ jogurt
naturalny, ktÛry moøe byÊ pakowany jako
gotowy produkt lub ñ po dodaniu owocÛw
ñzamieniony w jogurt owocowy Jogobella.
Do pakowania jogurtu w kubeczki opolski
Zott posiada kilka maszyn nape≥niajπcych,
na ktÛrych w zaleønoúci od typu urzπdze-
nia, moøna produkowaÊ jednoczeúnie od

dwÛch do czterech smakÛw jogurtÛw. Jo-
gurt naturalny mieszany jest z owocami
i nalewany do zdezynfekowanych kubecz-
kÛw. NastÍpnie kubeczki, poprzez zgrza-
nie, sπ szczelnie zamykane kolorowymi
wieczkami z folii aluminiowej. 

Wszystkie produkty przechodzπ testy
szczelnoúci i po nadrukowaniu daty pro-
dukcji sπ pakowane w kartony, a te z kolei
na palety. Na tym etapie przydajπ siÍ prze-
wody odporne na wysokie temperatury,
ktÛrymi zasilane sπ grza≥ki w zgrzewarce.
LappKabel posiada szerokπ gamÍ takich
wyrobÛw: Silflex ñ przewody w izolacji si-
likonowej o odpornoúci do 180oC i Olflon
ñ w izolacji teflonowej, ktÛrej odpornoúÊ
siÍga do 260oC.

W takich miejscach moøna takøe stoso-
waÊ opatentowane przez LappKabel, choÊ
jeszcze ma≥o popularne w Polsce, przewo-
dy grupy Lapptherm. W zaleønoúci od
wersji mogπ one pracowaÊ w temperatu-
rach do 105 lub 145oC. Sπ zdecydowanie
bardziej odporne mechanicznie niø delikat-
ne przewody w izolacji silikonowej, a jed-
noczeúnie duøo taÒsze od przewodÛw te-
flonowych.

Prowadnice

Przewody LappKabel pracujπ w wyso-
kowydajnych maszynach. Ruchome ele-
menty pakowaczek i paletyzerÛw wyma-
gajπ zasilania i sterowania przy uøyciu pro-
wadnic kablowych zwanych gπsienicami
lub ≥aÒcuchami. Jednym z producentÛw
prowadnic kablowych jest reprezentowa-
na w Polsce przez LappKabel w≥oska fir-
ma Brevetti Stendalto. Konstruuje ona pro-
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Rys. 5. Do przesy≥u mleka w strefÍ produkcji uøywane sπ pompy

Rys. 6. PrzewÛd Olflex Servo 2YSLCY

Rys. 7. PrzewÛd Olflex Classic 100 CY

Rys. 8. PrzewÛd Olflex Classic 100
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wadnice nylonowe i stalowe w ca≥ej gamie
rozmiarÛw i promieni giÍcia ñ od naj-
mniejsze SR200 o przekroju wewnÍtrz-
nym 12 x 12 mm, poprzez seriÍ úredniπ,
np. SR355A (45-95 x 31 mm) do potÍø-
nych stalowych, gdzie do dyspozycji uøyt-
kownika jest przestrzeÒ rzÍdu 600
x 182 mm. 

Do pracy w prowadnicach, ktÛre wyko-
nujπ nawet kilkadziesiπt ruchÛw ñ cykli na
minutÍ, LappKabel zaprojektowa≥ specjal-
nπ grupÍ przewodÛw. Zosta≥y one wyko-
nane w oparciu o øy≥y miedziane w 6. kla-
sie skrÍtu. Oznacza to, øe na kaødπ z øy≥

o okreúlonym przekroju przypada oko≥o
trzy razy wiÍcej drucikÛw niø w przewo-
dach klasy 5. ñ uznawanych ogÛlnie za
bardzo giÍtkie. Przyk≥adowo, øy≥a 2,5 mm2

w klasie 5. sk≥ada siÍ z 50 drucikÛw, a ta-
ki sam przekrÛj w klasie 6. to juø 140 dru-
cikÛw ñ oczywiúcie odpowiednio cieÒ-
szych. DziÍki zastosowaniu takich øy≥, ich
ciasnemu wzajemnemu skrÍceniu w prze-
wodzie oraz dodaniu wytrzyma≥ej na úcie-
ranie izolacji zewnÍtrznej, przewody grupy
FD pracujπ w prowadnicy przez piÍÊ i wiÍ-
cej milionÛw cykli. Przek≥ada siÍ to na d≥u-
gπ, bezawaryjnπ pracÍ maszyn pakujπcych,
ktÛre sπ najczÍúciej Ñwπskim gard≥emî
w procesie produkcji i jako takie podlega-
jπ szczegÛlnej uwadze s≥uøb utrzymania
ruchu. 

LappKabel produkuje przewody do ciπ-
g≥ego ruchu zarÛwno w grupie Olflex-FD
ñ do sterowania i zasilania, jak i w grupie
Unitronic-FD ñ do transmisji danych.

Po przejúciu ca≥ego procesu produkcyj-
nego zgromadzony na paletach jogurt
umieszczany jest w klimatyzowanym ma-
gazynie, skπd niezw≥ocznie wyrusza do
sklepÛw i hurtowni.

Podsumowanie

Aby zapewniÊ czytelnoúÊ opisu procesu
produkcji, nie wymieniono do tej pory kil-
ku produktÛw LappKabel uøywanych
przez automatykÛw firmy Zott. Sπ to
przede wszystkim d≥awnice kablowe grupy
Skintop, ktÛre zapewniajπ ca≥kowitπ
(IP68) szczelnoúÊ instalacji elektrycznej
przed cieczπ i py≥em. Poniewaø maszyny
spoøywcze wielokrotnie sπ myte, ochrona
zawartoúci szaf sterowniczych i urzπdzeÒ
przed agresywnymi detergentami jest
szczegÛlnie istotna. Naleøy takøe wspo-
mnieÊ o instalacji Profibus, ktÛra zarzπdza
ca≥ym procesem. Do jej wykonania wyko-
rzystano certyfikowane przewody Unitro-
nic BUS w rÛønych wersjach izolacji ze-
wnÍtrznej ñ uk≥adane na sta≥e w korytach
kablowych, ale takøe pracujπce w ciπg≥ym
ruchu w prowadnicach. 

System sterowania w miejscach o znacz-
nym zagÍszczeniu czujnikÛw korzysta
z koncentratorÛw i konfekcjonowanych
przewodÛw standardu M8/M12 firmy
Lumberg. 

Peszlae os≥onowe chroniπ instalacjÍ
w miejscach szczegÛlnie naraøonych na
uszkodzenia mechaniczne. Przyk≥adem
jest grupa Silvyn Anaconda, ktÛrej peszle
majπ g≥adkπ powierzchniÍ zewnÍtrznπ.
DziÍki temu nie gromadzπ siÍ na nich za-
nieczyszczenia.

Mariusz Pajkowski 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 9. Ruchome elementy pakowaczek i paletyzerÛw wymagajπ zasilania i sterowania przy uøyciu
prowadnic kablowych zwanych gπsienicami lub ≥aÒcuchami

Rys. 10. Prowadnica kablowa Brevetti

Rys. 11. 
System 
sterowania 
w miejscach
o znacznym 
zagÍszczeniu 
czujnikÛw 
korzysta 
z urzπdzeÒ 
firmy 
Lumberg

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
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


