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Zak≥ady papiernicze wykorzystujπ
ogromne iloúci úrodkÛw chemicz-
nych stanowiπcych zagroøenie za-

rÛwno dla úrodowiska naturalnego, jak
i maszyn i urzπdzeÒ uøywanych do pro-
dukcji. RozwÛj techniki pomiarowej i ste-
rujπcej doprowadzi≥ do stworzenia syste-
mÛw przetwarzania danych oraz sterowa-
nia procesami stosowanymi w przemyúle
celulozowo-papierniczym. Nowoczesna
technika pomiarowo-sterujπca daje moøli-
woúci automatyzacji procesÛw produkcyj-
nych, a tym samym zapewnia szybszπ i je-
dnolitπ produkcjÍ. Wymaga jednoczeúnie

monitorowania procesÛw produkcyjnych
jak rÛwnieø samych maszyn papierni-
czych. 

Konieczny staje siÍ odpowiedni dobÛr
przewodÛw i kabli oraz ich umiejÍtne za-
bezpieczenie zarÛwno chemicznie jak i me-
chanicznie.

Olflex, Unitronic

Produkcja papieru rozpoczyna siÍ na
placu drzewnym, gdzie rusza proces wy-
twarzania celulozy, a drewno po przetwo-
rzeniu na zrÍbki podawane jest przenoúni-
kami do celulozowni i bielarni. Tutaj w≥aú-
nie instalacja elektryczna po raz pierwszy
naraøona jest na dzia≥anie chemikaliÛw
i wysokiej temperatury. 

Pod ich wp≥ywem zrÍbki zmieniajπ siÍ
w masÍ celulozowπ, ktÛra poddawana zo-
staje bieleniu w celu usuniÍcia i chemicz-
nego odbarwienia zawartych w niej sub-
stancji. Wykorzystuje siÍ do tego nadtle-
nek wodoru, dwutlenek chloru, siarczan
magnezu czy wodorotlenek sodu oraz
kwas octowy. 

W tych warunkach stosowane sπ prze-
wody firmy Lapp Kabel w izolacji zew-
nÍtrznej, wykonanej ze specjalnej mieszan-
ki P8/1 na bazie PCV. Przewody z grupy
Olflex oraz Unitronic ñ zarÛwno w wersji
z ekranem miedzianym jak i bez ñ odporne
sπ na oleje i chemikalia oraz spe≥niajπ wy-
sokie wymagania elektryczne i mechanicz-

ne. Odporne sπ takøe miÍdzy innymi na na
magnezyt czy wÍglan wapnia, stosowane
jako wype≥niacze w celu nadania papiero-
wi bia≥oúci, miÍkkoúci i g≥adkoúci.

Olflex 110 i 110 CY

Gotowa masa celulozowa kierowana jest
bezpoúrednio do maszyn papierniczych
gdzie poddawana jest obrÛbce mechanicz-
nej i chemicznej. Towarzyszy jej miejsca-
mi wysoka temperatura i wilgotnoúÊ, a in-
stalacja naraøona jest na dzia≥anie eterÛw
glikolowych, wodnego roztworu chlorku
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Zastosowanie produktÛw 
firmy Lapp Kabel
w przemyúle papierniczym
Micha³ Gorgol

Na op≥acalnoúÊ produkcji w przemyúle papierniczym i chemicznym duøy wp≥yw majπ takie zja-
wiska, jak korozja, zwarcia, nieplanowane przestoje czy koszty wymiany urzπdzeÒ. Firma Lapp
Kabel oferuje szeroki wybÛr przewodÛw i akcesoriÛw, niezbÍdnych do rozwiπzania tych pro-
blemÛw. W artykule ñ na przyk≥adzie zak≥adÛw celulozowo-papierniczych ñ przedstawiono
cykle produkcyjne papieru, zwracajπc uwagÍ na miejsca, w ktÛrych przewody naraøone sπ na
dzia≥anie zwiπzkÛw chemicznych.

Przewody z grupy Olflex sπ odporne na oleje
i chemikalia

Przewody Unitronic spe≥niajπ wysokie wymaga-
nia elektryczne i mechaniczne



sodu wÍglowodorÛw alifatycznych czy
kwasu fosforowego. Ten ostatni wyklucza sto-
sowanie przewodÛw w p≥aszczu poliuretano-
wym, ale w warunkach tych dzia≥ajπ przewo-
dy sterownicze Olflex 110 czy 110 CY (do
temperatur rzÍdu 70o C). 

Silflex

Podczas suszenia i prasowania roúnie
wilgotnoúÊ i temperatura otoczenia. Moøna
wtedy stosowaÊ przewody z grupy Silflex.
Przewody w p≥aszczach zewnÍtrznych na
bazie silikonu charakteryzujπ siÍ odpor-
noúciπ na wysokie temperatury do 200o C
przy jednoczeúnie duøej odpornoúci na
chemikalia.

Olflon

W jednym z etapÛw prasowania celulozy
wykorzystuje siÍ takøe kwas solny, ≥ug so-
dowy czy dwutlenek siarki. Dobrym rozwiπ-
zaniem jest stosowanie tu przewodÛw
w p≥aszczu teflonowym z grupy Olflon. Sto-
suje siÍ je w miejscach, gdzie temperatury
przekraczajπ 180o C lub ciecze czy opary
chemiczne niszczπ inne rodzaje przewodÛw.

Skintop, Skindicht

Istotnπ sprawπ jest rÛwnieø zad≥awienie
przewodÛw i zachowanie szczelnoúci. W tak
trudnych chemicznie warunkach spraw-
dzajπ siÍ poliamidowe d≥awnice Skintop
firmy Lapp Kabel. Zaleca siÍ jednak sto-
sowanie uszczelnieÒ z Vitonu odpornego,
w przeciwieÒstwie do standardowego usz-
czelnienia z gumy neoprenowej, na dzia≥a-
nie kwasu solnego czy azotowego. Stoso-
wane sπ rÛwnieø d≥awnice Skindicht CNñM,

wykonane ze stali chromoniklowej od-
pornej na dzia≥anie agresywnych mediÛw.

Silvyn SSUE

W celu dodatkowego zabezpieczenia me-
chanicznego przewodÛw pracujπcych w agre-
sywnym úrodowisku Lapp Kabel oferuje
wÍøe os≥onowe Silvyn SSUE wraz ze z≥πcz-
kami. Wykonany z nierdzewnej stali, za-
pewniajπcy wysoki stopieÒ szczelnoúci
wπø stanowi dobre zabezpieczenie mecha-
niczne oraz chemiczne.

Prowadnice

Papier schodzπcy z maszyn papierni-
czych w postaci kilkunastotonowego zwo-
ju przekazywany jest do wykaÒczalni. Zo-
staje tam krojony na mniejsze zwoje bπdü
arkusze oraz pakowany przez s≥uøπce do
tego zautomatyzowane krajarki i przekra-
wacze. Wykorzystywane w nich zarÛwno
prowadnice ≥aÒcuchowe, jak i przewody
przeznaczone do ciπg≥ego ruchu dostarczane
sπ przez firmÍ Lapp Kabel. DziÍki zastoso-
waniu øy≥ klasy 6, minimalnemu skrÍtowi
tych øy≥ oraz dodatkowym oplotom przewo-
dy zapewniajπ ma≥e promienie giÍcia i d≥u-
gotrwa≥π bezawaryjnπ pracÍ ca≥ej maszyny.

Micha≥ Gorgol
Autor jest pracownikiem 
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Przewody z grupy Silflex charakteryzujπ siÍ odpornoúciπ na wysokie temperatury do 200o C przy jed-
noczesnej duøej odpornoúci na chemikalia

Przewody w p≥aszczu teflonowym z grupy Olflon stosuje siÍ w miejscach, gdzie temperatury przekra-
czajπ 180o C lub ciecze czy opary chemiczne niszczπ inne rodzaje przewodÛw

W trudnych
chemicznie
warunkach
moøna
stosowaÊ
poliamidowe
d≥awnice
Skintop

Silvyn AS ñ wπø metalowy do zastosowaÒ w przy-
padku ciÍøkich naprÍøeÒ mechanicznych
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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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