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Z≥πcza przemys≥owe bÍdπce w ofer-
cie Lapp Kabel sπ wytwarzane
przez jednego z najwiÍkszych pro-

ducentÛw tego typu produktÛw firmÍ Con-
tact Connectors, cz≥onka grupy Lapp. Z≥π-
cza Epic charakteryzujπ siÍ ma≥π rezystan-
cjπ stykÛw (2 mΩ), duøπ odpornoúciπ me-
chanicznπ oraz pozwalajπ na wykonanie
wielu cykli za≥πcz-roz≥πcz. W ofercie znaj-
dujπ siÍ dwie grupy z≥πcz:
ï z≥πcza okrπg≥e,
ï z≥πcza prostokπtne.

Z≥πcza prostokπtne dziÍki rÛønorodne-
mu wykonaniu wystÍpujπ w kilku warian-
tach. Moøna spotkaÊ proste z≥πcza wielopi-

nowe (rys. 3), ale takøe modu≥owe (rys. 2)
ñ takie moøliwoúci daje zastosowanie rÛø-
nych wk≥adÛw w jednej obudowie (rys. 1).

Waønym parametrem kaødego z≥πcza
pracujπcego w ciÍøkich warunkach jest je-
go stopieÒ szczelnoúci IP. DziÍki zastoso-
waniu d≥awnic z serii Skintop dla grupy
z≥πcz prostokπtnych uzyskano w nich sto-
pieÒ szczelnoúci na poziomie IP65.

Branøa spoøywcza ñ produkcja
praøynek ziemniaczanych

W przemyúle spoøywczym, ze wzglÍdu
na wysokie wymogi sanitarne oraz specy-

fikÍ branøy, obserwuje siÍ m.in. procesy
mycia instalacji elektrycznych na maszy-
nach czy teø modu≥Ûw samych maszyn.
Jednym z takich obszarÛw, gdzie wymaga
siÍ mycia modu≥Ûw maszyn jest produkcja
praøynek ziemniaczanych. Linia produk-
cyjna sk≥ada siÍ z kilku istotnych elemen-
tÛw, do ktÛrych naleøπ: smaøalnik, podaj-
nik smaku oraz bÍben mieszajπcy.

W procesie zamiany p≥atkÛw ziemnia-
czanych w praøynki wykorzystywany jest
wspomniany smaøalnik (rys. 4). Wysma-
øone praøynki trafiajπ, poprzez ciπg tech-
nologiczny gdzie podawany jest odpo-
wiedni sk≥adnik smaku (np. papryka, sÛl,
itp.), do bÍbna mieszajπcego. W tym mo-
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Zastosowania złącz
prostokątnych Epic 
w przemyśle
Henryk Pałys

Z≥πcza przemys≥owe znajdujπce siÍ w ofercie firmy Lapp Kabel majπ szerokie zastosowanie
w rÛønych ga≥Íziach przemys≥u. Artyku≥ przedstawia popularne typy oraz ich zastosowania
w branøy spoøywczej, chemicznej oraz medycznej.

Rys. 1. Rodzaje obudÛw z≥πczy prostokπtnych

Rys. 2. Przyk≥ad z≥πcza modu≥owego

Rys. 3. Typy wk≥adÛw. Od lewej: wk≥ad ze stykami Ñna úrubkÍî; wk≥ad ze stykami lutowanymi STA, sa-
mozaciskowymi HBE; wk≥ad na styki zaciskane ñ toczone



mencie produkt jest juø gotowy i pozosta-
je tylko jego zapakowanie.

Przedstawiony proces wydaje siÍ byÊ
ma≥o skomplikowany, ale obserwujπc pro-
blemy jakie napotyka≥y s≥uøby utrzymania
ruchu, widaÊ jego z≥oøonoúÊ. Dotyczy to
m.in. naraøenia z≥πcz na wysokie tempera-
tury, a takøe koniecznoúci mycia zarÛwno
smaøalnika, jak i pozosta≥ych elementÛw
tj. podajnika smaku (rys. 5), a przede
wszystkim bÍbna mieszajπcego.

Zastosowanie z≥πcz prostokπtnych szyb-
ko rozwiπza≥o napotkane problemy.
W procesie wykorzystano z≥πcza wielopi-

nowe z serii EPIC H-A oraz EPIC H-B.
SzczegÛlnie pomocne by≥y obudowy
z przykrywkami. Obecnie mycie modu≥Ûw
linii produkcyjnej odbywa siÍ w prosty
sposÛb przy wykorzystaniu wody bieøπcej.

Branøa chemiczna 
ñ przetwÛrstwo 

tworzyw sztucznych

Branøa chemiczna to bardzo szerokie
pojÍcie. Niniejsza publikacja podejmuje
temat jej wybranego, ma≥ego wycinka
ñ przetwÛrstwa tworzyw sztucznych. Wy-
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Rys. 4. Z≥πcze Epic na smaøalniku praøynek

Rys. 5. Podajnik smaku ñ ma≥e z≥πcze EPIC
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korzystywane sπ tu dwa podstawowe spo-
soby pracy: wtryskiwanie tworzywa do
form lub wydmuchiwanie okreúlonych
kszta≥tÛw z tworzywa.

Z punktu widzenia poruszanego zagad-
nienia z≥πcz przemys≥owych bardziej inte-
resujπcy jest proces formowania kszta≥tÛw
przy wykorzystaniu form wystÍpujπcych
na wtryskarkach. W takim procesie wyko-
rzystywane sπ dwa rodzaje form: do for-
mowania na ciep≥o oraz na zimno. W pro-
cesie formowania na zimno nie ma ko-
niecznoúci wykorzystania wspomnianych
wyøej z≥πcz, w przeciwieÒstwie do proce-
su formowania na ciep≥o. Pociπga on za so-
bπ koniecznoúÊ utrzymywania odpowied-
niej temperatury oraz ciπg≥ej kontroli nad
niπ.

Z≥πcza marki Epic sta≥y siÍ waønym ele-
mentem takiego procesu i sπ uøywane za-
rÛwno przez producentÛw form wtrysko-
wych, jak i przez pracownikÛw nadzorujπ-
cych pracÍ wtryskarek. Do najpopularniej-
szych wyrobÛw naleøπ z≥πcza w standar-
dzie Epic H-A oraz Epic H-B w wykona-
niu 16- oraz 24-pinowym.

Branøa medyczna

Krioterapia ñ leczenie zimnem w medy-
cynie ñ moøe byÊ stosowana miejscowo
lub ogÛlnie. W krioterapii ogÛlnej mamy
do czynienia ze specjalnymi komorami,
i w≥aúnie przy ich produkcji wykorzysty-
wane sπ produkty firmy Epic. Obiekty te-
go typu sπ najpierw sk≥adane kompletnie

u producenta i testowane. Dopiero przete-
stowana komora jest rozk≥adana i transpor-
towana do miejsca przeznaczenia. W celu
u≥atwienia sk≥adania oraz rozk≥adania pro-
duktu pos≥uøono siÍ z≥πczami prostokπtny-
mi Epic znacznie zmniejszajπc wymagany
czas montaøu. Ca≥a gama sygna≥Ûw stero-
wania oraz transmisji obrazu (w komorze
zainstalowana jest kamera) czy teø zasila-
nia jest wykonana za pomocπ z≥πcz prze-
mys≥owych. W zaleønoúci od parametrÛw
przesy≥anych sygna≥Ûw wykorzystywane
sπ z≥πcza o rÛønych iloúciach pinÛw.

Firma Lapp Kabel w swojej ofercie po-
siada ca≥y asortyment niezbÍdny przy za-
stosowaniach z≥πcz przemys≥owych: od
d≥awnic Skintop, poprzez przewody Olflex
i peszle Silvyn, koÒczπc na narzÍdziach
montaøowych do z≥πcz.

Henryk Pa≥ys

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 6. Forma wtryskowa wraz ze z≥πczem Epic 
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