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Produkty Lapp 
w pojazdach typu MEMU

W po bli żu ka mie nio ło mów oraz miejsc bu do wy tu ne li czę sto moż na zo ba czyć cięż kie po jaz dy
z nie spo ty ka ną i skom pli ko wa ną za bu do wą. Wo zy te, na zy wa ne MEMU (Mo bi le Explo si ve Ma nu -
fac tu ring Unit), to ru cho me jed nost ki do pro duk cji ma te ria łów wy bu cho wych. Po jaz dy prze zna -
czo ne do trans por tu ma te ria łów nie bez piecz nych, oprócz wy ma ga nych ba dań tech nicz nych
i świa dectw, wy ma ga ją spe cjal ne go wy po sa że nia i ozna ko wa nia. Kwe stie te re gu lu je od po wied -
nia umo wa eu ro pej ska po przez okre śle nie klas ADR. Fir ma Biu ro Han dlo we Ru da Sp. z o.o. Sp. k.
pro du ku je po jaz dy MEMU wy ko nu jąc za bu do wę tech no lo gicz ną na pod wo ziu sa mo cho du cię ża -
ro we go klas EX/III. W ma szy nach BH Ru da od po wied nie pa ra me try są uzy ski wa ne m.in. dzię ki za -
sto so wa niu roz wią zań Lapp.

Fir ma Biu ro Han dlo we Ru da Sp.
z. o.o. Sp. k. za po cząt ko wa ła swo ją
dzia łal ność w ro ku 1989. Po cząt -

ko wo pro wa dzi ła dzia łal ność han dlo wą

do star cza jąc do ko palń KGHM Pol ska
Miedź S.A. no wo cze sne pod ziem ne ma -
szy ny gór ni cze. W 1997 ro ku w Lu bi nie
otwar to od dział ser wi so wo -re mon to wy za -

pew nia ją cy pro fe sjo nal ny ser wis pra cu ją -
cym w ko pal niach ma szy nom, a tak że pro -
wa dze nie kom plek so wych re mon tów ma -
szyn.

Wojciech Zając

Rys. 1. Samojezdny wóz strzelniczy typ RTB15 produkowany przez BH Ruda



W ro ku 2006, ba zu jąc na du żym do -
świad cze niu w re mon tach i eks plo ata cji
ma szyn w pod ziem nych wy ro bi skach ko -
palń, fir ma za pro jek to wa ła i wy pro du ko -
wa ła pierw szy eg zem plarz z se rii ma szyn
prze zna czo nych do wy twa rza nia i za ła dun -
ku no wo cze snych emul syj nych ma te ria łów
wy bu cho wych znacz nie skra ca ją cych czas
za ła dun ku i uła twia ją cych pra cę w pro ce-
sie wy do by wa nia rud me ta li. Emul syj ne
ma te ria ły wy bu cho we (EMW) to no wo -
cze sna for ma ma te ria łów wy bu cho wych
któ re moż na wy twa rzać w miej scu ich uży -
cia (przo dek gór ni czy; wy ro bi sko w ka mie -
nio ło mach) z sub stan cji, któ re nie są wy -
bu cho we.

W dal szych la tach kon ty nu owa no pra ce
pro jek to we nad in ny mi ty pa mi ma szyn
gór ni czych, cze go re zul ta tem by ło wy pro -
du ko wa nie in no wa cyj nych pro to ty pów
ma szyn wier cą cych oraz ko twią cych.
Ostat nie la ta dzia łal no ści fir my to ko lej ne
pro jek ty re ali zo wa ne pod kon kret ne wy -
ma ga nia klien tów. Za pro jek to wa no i wy -
pro du ko wa no zmo der ni zo wa ną se rię ma -
szyn prze zna czo nych dla ko pal ni KGHM

Pol ska Miedź S.A. ty pu RTB15 (rys. 1),
a tak że ma szy ny dla klien ta z Ukra iny
prze zna czo ne do wy twa rza nia i za ła dun ku
emul syj nych ma te ria łów wy bu cho wych
w dłu gich (20 do 35 m) otwo rach strza ło -
wych wier co nych w ukła dzie wa chla rza
– ma szy na ty pu RTCh23 (rys. 2).

Po jazd ty pu MEMU

Obec nie fir ma zdo by wa do świad cze nie
na no wych ryn kach, gdzie wy ko rzy sty wa ne
są emul syj ne ma te ria ły wy bu cho we.
W 2015 ro ku wy pro du ko wa no no wy ro dzaj
ma szy ny tj. po jazd ty pu MEMU (rys. 3). Jest
to ma szy na wy ko na na na pod wo ziu sa mo -
cho du cię ża ro we go z do pusz cze niem jed -
nost ko wym do po ru sza nia się po dro gach.
Pod wo zie to 4-osio wa cię ża rów ka o DMC
32 000 kg w wy ko na niu spe cjal nym EX/III wg
ADR. ADR to mię dzy na ro do wa kon wen -
cja do ty czą ca dro go we go prze wo zu to wa -
rów i ła dun ków nie bez piecz nych usta no -
wio na w 1957 r. w Ge ne wie i cią gle no we -
li zo wa na, aby na dą żyć za dy na micz nie
zmie nia ją cy mi się po trze ba mi ryn ku prze -
wo zów ma te ria łów nie bez piecz nych.

W ro ku 2009 w prze pi sach ADR wy od -
ręb nio no typ po jaz du prze wo żą ce go ma te -
ria ły nie bez piecz ne o ozna cze niu MEMU.
Ma szy na ta prze wo zi na swo im po kła dzie
pół pro duk ty, któ re nie ma ją wła ści wo ści
wy bu cho wych, a do jeż dża jąc na miej sce
od po wied nio je mie sza ją, spo rzą dza jąc go -
to wy pro dukt EMW. Nie mniej wy ko na nie
ta kiej ma szy ny we dług wy ma gań ADR jest
bar dzo trud ne, a te go wy zwa nia pod ję ła się
fir ma BH RUDA uzy sku jąc za twier dze nia

ty pu Trans por to we go Do zo ru Tech nicz ne -
go na pro du ko wa nie ta kich po jaz dów. Jak
cięż kie są to wy ma ga nia mo że świad czyć
fakt, że pol ska fir ma sta ła się jed nym z nie -
licz nych pro du cen tów po jaz dów ty pu ME-
MU w Eu ro pie. Obec nie fir ma BH RUDA
przy go to wu je pro jek ty do pro duk cji no -
wych ty pów po jaz dów MEMU kla sy SMS.

In sta la cja elek trycz na po jaz dów
kla sy EX/III

Ca ła in sta la cja elek trycz na po jaz dów kla-
sy EX/III po win na speł niać wy ma ga nia
prze pi sów od 9.2.2.2 do 9.2.2.6 umo wy ADR
(za łącz nik B, część 9). Skrót EX/III ozna cza
we dług de fi ni cji po jazd prze zna czo ny
do prze wo zu ma te ria łów i przed mio tów wy -
bu cho wych (kla sy 1). Pod wo zie po jaz du
w wy ko na niu EX/III do star cza ne jest z do -
dat ko wym wy po sa że niem, a do dys po zy cji
za bu do wy wy ko na ny jest głów ny od pływ
prą do wy z za bez pie cze niem to pi ko wym
ty pu MEGA VAL. Prze kro je prze wo dów
po win ny być do bra ne tak, aby nie do cho -
dzi ło do prze grze wa nia in sta la cji elek trycz -
nej. Prze wo dy po win ny być od po wied nio
izo lo wa ne. Wszyst kie ob wo dy po win ny
być za bez pie czo ne bez piecz ni ka mi to pi ko -
wy mi lub au to ma tycz ny mi z wy łą cze niem
ob wo dów sil no prą do wych do roz ru chu,
ła do wa nia ukła du zwal nia cza elek trycz ne -
go i me cha ni zmu pod no sze nia osi. Nie za -
bez pie czo ne ob wo dy po win ny być jed nak
jak naj krót sze. Wiąz ki prze wo dów po win -
ny być pew nie za mo co wa ne i po pro wa dzo -
ne w spo sób za pew nia ją cy ich od po wied -
nie za bez pie cze nie przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi i ter micz ny mi. In sta la cja
elek trycz na wy ko ny wa na na eta pie za bu -
do wy tzn. umiesz czo na za tyl ną ścia ną ka -
bi ny po win na być wy ko na na w ta ki spo -
sób, aby wy eli mi no wać zwar cia oraz
iskrze nia w nor mal nych wa run kach oraz
zmi ni ma li zo wać te zja wi ska w przy pad -
kach lo so wych zda rzeń uszko dzeń me cha -
nicz nych. Sto pień ochro ny wy po sa że nia
elek trycz ne go po wi nien za pew niać po ziom
szczel no ści mi ni mum IP54.

Prze wo dy Ölflex fir my Lapp
In sta la cja elek trycz na we dług po wyż szych

wy tycz nych zo sta ła za pro jek to wa na i wy ko -
na na do dłu go trwa łe go dzia ła nia w spe cy -
ficz nych, trud nych wa run kach ko pal ni od -
kryw ko wych. Za kres tem pe ra tur pra cy za -
wie ra się w prze dzia le od -30OC do +50OC.
Pro du cent zde cy do wał się na za sto so wa nie
spraw dzo nych prze wo dów Ölflex He at 180
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Rys. 3. Po jazd MEMU wy twa rza ją cy ma te ria ły wy -
bu cho we

Rys. 2. Sa mo jezd ny wóz strzel ni czy RTCh23 z wy się gni kiem ro bo czym słu żą cym do ła do wa nia ma te -
ria łów wy bu cho wych w wa chla rzu otwo rów strza ło wych



EWKF (rys. 4) oraz Ölflex 440 P (rys. 5) fir -
my Lapp.

Prze wo dy Ölflex He at 180 EWKF umoż -
li wia ją pra cę w tem pe ra tu rach od -50OC
do +180OC. Izo la cja żył oraz płaszcz ze -
wnętrz ny wy ko na ny zo stał ze spe cjal nej
mie szan ki si li ko nu EWKF, któ ry gwa ran -
tu je dłuż szą trwa łość w trud nych wa run -
kach w po rów na niu z kon wen cjo nal ny mi
prze wo da mi si li ko no wy mi. Kom po nen ty
si li ko no we, wy trzy ma łe na roz dzie ra nie
i pę ka nie, re du ku ją uszko dze nia spo wo do -
wa ne czyn ni ka mi me cha nicz ny mi. Ze
wzglę du na spe cjal ne do dat ki w izo la cji
prze wo du si li ko no we go EWKF nie ma po -
trze by sto so wa nia zbro je nia sta lo we go.
Do bra ela stycz ność uła twia in sta la cję
wszę dzie tam, gdzie prze strzeń jest ogra ni -
czo na. Po spa le niu pro dukt po sia da wła -
ści wo ści izo lu ją ce z po wo du po zo sta ło ści
po pio łów SiO2 na ży łach. Prze wód po sia-

da rów nież swój od po wied nik w wer sji
ekra no wa nej Ölflex He at 180 EWKF C –
oplot mie dzia ny za pew nia kom pa ty bil ność
elek tro ma gne tycz ną (EMC) oraz ekra nu je
przed za kłó ce nia mi elek tro ma gne tycz ny -
mi.

Prze wo dy Ölflex 440 P cha rak te ry zu ją
się pod wyż szo ną wy trzy ma ło ścią w trud -
nych wa run kach dzię ki od por ne mu na
ście ra nie i dzia ła nie pro mie nio wa nia UV
ze wnętrz ne mu płasz czo wi z PUR. Za sto -
so wa na izo la cja gwa ran tu je rów nież od -
por ność na kon takt z wie lo ma ro dza ja mi
sub stan cji smar nych na ba zie ole jów mi -
ne ral nych oraz na kon takt z roz cień czo -
ny mi kwa sa mi, al ka licz ny mi roz two ra mi
wod ny mi i in ny mi sub stan cja mi che -
micz ny mi, od por ność na hy dro li zę i dzia -
ła nie mi kro bów. Sze ro ki za kres tem pe ra -
tu ro wy dla po łą czeń nie ru cho mych
w prze dzia le od -40OC do +90OC umoż

li wia za sto so wa nie w su ro wych wa run -
kach kli ma tycz nych.

Prze wo dy se rii Lapp Uni tro nic
Sys te my ko mu ni ka cji in ter fej sów po łą -

czo ne są ze so bą z wy ko rzy sta niem prze wo -
dów se rii Uni tro nic – Uni tro nic BUS CAN
(rys. 6). Pro duk ty te go ty pu na da ją się do
sys te mów ko mu ni ka cyj nych CAN we dług
ISO 11898. Ma gi stra la CAN wy ko rzy stu je
dwu prze wo do wą skręt kę i pra cu je z mak sy -
mal ną pręd ko ścią trans mi sji 1 Mbit/s na dy -
stan sie do 40 m. Uni tro nic BUS CAN FD
P sto so wać moż na do bar dzo gięt kich apli -
ka cji (w pro wad ni cach łań cu cho wych i sta -
le ru cho mych ele men tach ma szyn). Pod -
wyż szo ną wy trzy ma łość w trud nych wa -
run kach uzy ska no dzię ki za sto so wa niu ze -
wnętrz ne go płasz cza z po li ure ta nu (PUR).

W pod wyż szo nych ob cią że niach me cha -
nicz nych i trud nym śro do wi sku pra cy ja-
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Rys. 4. Prze wód Ölflex He at 180 EWKF i je go ekra no wa ny od po wied nik Ölflex He at 180 EWKF C

Rys. 5. Prze wód ste row ni czy Ölflex 440 P, od por ny na ole je, ście ra nie i wa run ki at mos fe rycz ne

Rys. 6. Prze wo dy Uni tro nic BUS CAN, od gó ry: wer sja do po łą czeń nie ru cho mych oraz wy ko na nie FD do apli ka cji ru cho mych



ko prze wo dy czuj ni ko we spraw dza ją się
ko lej ne prze wo dy se rii Uni tro nic – kon fek -
cjo no wa ne prze wo dy Uni tro nic Sen sor
– wer sje z gwin tem M8 oraz M12 (rys. 7).

Prze wo dy Uni tro nic Sen sor gwa ran tu ją
oszczęd ność miej sca i kosz tów, dzię ki
kom pak to wym roz mia rom oraz szyb kiej
i ła twej in sta la cji. Złą cza po sia da ją zin te -
gro wa ne za bez pie cze nie an ty wi bra cyj ne
(blo ka dę me cha nicz ną), a ni ską re zy stan-
cję po łą cze nia za pew nia ją po zła ca ne sty ki.
Dzię ki za sto so wa nym dio dom sy gna li za -
cyj nym śle dze nie błę dów jest szyb kie i ła -
twe. Wy ko na nia PUR ce chu ją się bar dzo
do brą od por no ścią na ole je i che mi ka lia,
jak rów nież od por no ścią na pro mie nio wa -
nie UV.

Złą cza mo du ło we Epic MH Sys tem
Pew ny mon taż prze wo dów oraz ogra ni -

cze nie po trzeb ne go miej sca na ma szy nie
uzy skać moż na po przez za sto so wa nie
zgod ne go ze stan dar da mi ryn ko wy mi sys -
te mu złą czy mo du ło wych Epic MH Sys tem
(rys. 8). Pro sto kąt ne obu do wy Epic za pew -
nia ją sto pień ochro ny na po zio mie IP65,

a moż li wość za sto so wa nia w ich wnę trzu
wkła dów mo du ło wych gwa ran tu je wy so ką
ela stycz ność oraz moż li wość kom ple to wa -
nia in dy wi du al nych złą czy do róż nych za -
sto so wań. Sys tem mo du ło wy po zwa la
w jed nym złą czu sku pić za si la nie, ste ro wa -
nie oraz trans mi sję da nych. Każ dy mo duł
w ram ce mon to wa ny jest na klik nię cie.
Mo du ły firm trze cich moż na za mon to wać
za po mo cą de dy ko wa ne go ada pte ra.

Wę że osło no we Si lvyn, 
dław ni ce Skin top Inox
Wszyst kie prze wo dy pro wa dzo ne są

w kar bo wa nych wę żach osło no wych (pesz -
lach) ty pu Si lvyn Rill PA 12 (rys. 9). Po lia -
mid PA 12, z któ re go wy ko na ny zo stał pe -
szel Si lvyn Rill gwa ran tu je bar dzo wy so ką
gięt kość (rów nież w ni skich za kre sach tem -
pe ra tur do -50OC), wy trzy ma łość na ści ska -
nie oraz sta bil ność wy mia rów w trak cie
pra cy. Pe szel ce chu je rów nież sa mo ga śnię -
cie zgod nie z UL94 V2.

Trud ne wa run ki pra cy pro du ko wa nych
przez BH Ru da ma szyn sta wia ją bar dzo
wy so kie wy ma ga nia pod wzglę dem szczel -
no ści in sta la cji elek trycz nej. Wszę dzie tam,
gdzie prze wo dy oprócz me cha nicz ne go za -
bez pie cze nia pesz lem mu szą być do dat ko -
wo uszczel nio ne i za mo co wa ne za sto so wa -
no złącz ki Si lvyn Klick GPZ (rys. 9) de dy -
ko wa ne do pesz la Si lvyn Rill. Kor pus złącz -

ki z we wnętrz nym uszczel nie niem za pew -
nia sto pień ochro ny IP 68. Złącz ka od stro -
ny wę ża po sia da po łą cze nie za trza sko we
umoż li wia jąc bar dzo szyb ki mon taż i ła twy
de mon taż.

W miej scach, gdzie nie jest wy ma ga ne za -
bez pie cza nie prze wo dów pesz la mi, szczel -
ność na po zio mie IP 68 uzy ska no przy uży -
ciu od por nych che micz nie dław nic ze sta li
nie rdzew nej Skin top Inox (rys. 10).

Dław ni ce Skin top Inox sto so wa ne są
w ob sza rach ze szcze gól ny mi wy ma ga nia -
mi w za kre sie sta bil no ści me cha nicz nej,
od por no ści na ko ro zję i róż ne środ ki che -
micz ne. Ich uży cie za pew nia wy so ką
szczel ność (sto pień ochro ny IP 69), nie za -
wod ność, bar dzo szyb ki mon taż oraz opty -
mal ne od cią że nie prze wo du. Ko lej ną istot -
ną ce chą jest du ża swo bo da ma new ro wa -
nia prze wo dem pod czas mon ta żu, gład ka
po wierzch nia dław ni cy (brak ostrych kra -
wę dzi za po bie ga osa dza niu się bru du na
po wierzch ni dław ni cy) oraz du ży, zmien-
ny za kres za ci ska nia.

Woj ciech Za jąc
Au tor jest pra cow ni kiem fir my LAPP
Au tor ar ty ku łu skła da po dzię ko wa nia 

pa nu Ta de uszo wi Gar ba ci ko wi 
za kon sul ta cje i po moc 

w przy go to wa niu pu bli ka cji
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce 
tel.: (71) 330 63 00
fax: (71) 330 63 06
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl

Rys. 7. Prze wód Uni tro nic Sen sor M12 -M12: wtycz ka M12 na gniaz do M12

Rys. 8. Złą cze mo du ło we Epic MH

Rys. 9.
Kar bo wa ny pe szel SILVYN
RILL PA 12 wraz ze złącz ką 
Si lvyn Klick GPZ

Rys. 10. Od por na na ko ro zję dław ni ca ka blo wa ze sta li nie rdzew nej Skin top Inox


