
Wpływ błędów w doborze 
przewodów i osprz ętu elektrycznego 
na bezpieczeństwo użytkowania instalacji

VII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego
Łódź, 4-5 grudnia 2014 



Uczestnicy Konferencji ze strony sponsora - firmy Lapp Kabel

Paweł
Królikowski

Mariusz
Pajkowski



1. LAPP KABEL – CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

2. NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY

3. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ LAPP KABEL



Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne

ÖLFLEX® UNITRONIC® ETHERLINE® HITRONIC®



Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne

EPIC® SKINTOP® SILVYN® FLEXIMARK®



Brak projektu, dobór przez osoby nieuprawnione 

Modernizacja urządzeń bez projektuModernizacja urządzeń bez projektu

• dobór przekrojów żył 

• dobór izolacji zewnętrznych

• otwory pod dławnice kablowe

⇒ za małe (!) lub za duże ($) przekroje żył

⇒ przewody zużywają sie przedwcześnie

⇒ nieszczelne dławnice kablowe



Przekroczone minimalne promienie gięcia przewodu 

• Przewód zgięty nadmiernie• Przewód zgięty nadmiernie

• Ruch przewodu częstszy niż zakładano

• Przeładowanie prowadnic łańcuchowych

⇒ uszkodzenia żył lub izolacji



Grupa ÖLFLEX® FD oraz ÖLFLEX® CHAIN
Przewody do ciągłego ruchu

Typowy przewód giętki dopuszcza 

przy ruchu R = 10 x ø

Przewody specjalne 

R = 7,5x ø a nawet 

R = 5 x ø

np.

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

• ÖLFLEX® FD 855 CP 



Za wysoka temperatura eksploatacji

Jak długo może pracować przewód?Jak długo może pracować przewód?

• 100 000 godzin => ok 11 lat

• przy założeniu optymalnej temperatury

• temperatura bliska górnemu zakresowi

• spadek żywotności nawet o 80%

• po 2 latach przewód „nie trzyma” parametrów
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Grupa ÖLFLEX® HEAT
Przewody na podwyższone temperatury

• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

• UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

• ÖLFLEX® HEAT 205 MC

• ÖLFLEX® HEAT 260 GLS



ÖLFLEX® HEAT 125 SC 
Nowa jakość rozdzielni elektrycznych

• Aktualizacja normy IEC 61439-1

• Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe. 

Postanowienia ogólne

• zmiana współczynników 

obciążalności prądowej

• konieczność zmiany przekrojów lub 

klasy temperaturowej przewodu



Nieszczelność rozdzielni - korozja

Penetracja wnętrza rozdzielni przez wilgoć i chemięPenetracja wnętrza rozdzielni przez wilgoć i chemię

• korozja styków

• korozja płytek drukowanych (elektroniki)

• przebicia (kondensacja)

• korozja obudowy



Dławnice SKINTOP®
IP 68 + IP69K

SKINTOP® INOX 

• rozmiar gwintu od M16 do M32

• stal nierdzewna 316L (1.4404)

SKINTOP® COLD

• rozmiar gwintu od M12 do M63

• od -70°C do +100°C



Odpowietrznik SKINDICHT®

Podstawowe parametry

• zapobiega tworzeniu się skroplin

• stal nierdzewna 303 (1.4305)

• rozmiar gwintu M12x1,5

• membrana wyrównująca ciśnienie



Eksploatacja uszkodzonych przewodów

Płaszcz przewodu jest uszkodzonyPłaszcz przewodu jest uszkodzony

• niebezpieczeństwo porażenia

• przetarcie, nacięcie

• działanie chemii



Węże osłonowe SILVYN®

Węże z tworzywa lub z metalu

• SILVYN® RILL

• SILVYN® LCC-2



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszam do stoiska po materiały


