
Przewody w urzπdzeniach do obrÛb-
ki mechanicznej drewna sπ naraøo-
ne na czÍste uszkodzenia mecha-

niczne. Aby temu zapobiec, w traku ta-
úmowym w miejscach szczegÛlnie zagro-
øonych zastosowano odporne mechanicz-
nie systemy os≥onowe ñ wÍøe z rodziny Sil-
vyn Rill PA6 (rys. 2). Silvyn Rill PA6 to
wπø ochronny drobnokarbowany o duøej
odpornoúci na oleje i wysokiej giÍtkoúciπ.
Produkt jest samogasnπcy i nie rozprze-
strzenia ognia zgodnie z UL94 V0, jest
takøe wytrzyma≥y na úcieranie i nacisk
(750N dla úrednic powyøej 20 mm). Uzu-
pe≥nieniem jest szeroka gama rÛønego ro-

dzaju akcesoriÛw potrzebnych do monta-
øu wÍøy: wyjúcia proste, kπtowe, trÛjniki,
uchwyty montaøowe (rys. 3). Rozwiπza-
nie, oprÛcz poprawy bezpieczeÒstwa,
zwiÍksza rÛwnieø estetykÍ instalacji. 

Sterowanie

G≥Ûwnym elementem kaødej maszyny
jest szafa sterujπca, ktÛra odpowiada za
ca≥y proces dzia≥ania urzπdzenia. W jej
sk≥ad wchodzπ rÛøne elementy, jak ste-
rowniki, wy≥πczniki nadprπdowe, styczni-
ki itp. Po≥πczenia wewnπtrz szafy wyko-
nano za pomocπ pojedynczych linek

H05V-K oraz H07V-K (rys. 4). Linki te
sπ pakowane w wygodne kartony, czytel-
nie opisane, dziÍki czemu do minimum
ograniczono moøliwoúÊ pomy≥ki podczas
montaøu, co zdecydowanie skraca czas
pracy. Øy≥a zbudowana jest w formie
skrÍtki z cienkich drucikÛw z czystej mie-
dzi (5 klasπ giÍtkoúci wed≥ug IEC 60228),
dziÍki czemu przewody charakteryzujπ siÍ
ma≥ymi promieniami giÍcia, a co za tym
idzie, po≥πczenia zajmujπ ma≥o miejsca.
Kolejnπ cechπ produktu jest szeroka gama
kolorÛw, co w prosty i szybki sposÛb po-
zwala zidentyfikowaÊ poszczegÛlne ob-
wody.
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Produkty Lapp Kabel
w maszynach Roltrac
do obróbki drewna
Rafał Zieliński

Roltrac jest producentem maszyn i urzπdzeÒ s≥uøπcych do obrÛbki mechanicznej drewna.
W swojej ofercie firma posiada rÛønego rodzaju pilarki stacjonarne i przejezdne, pi≥o-≥uparki
itp. Jednπ z produkowanych maszyn jest trak taúmowy R-70, na przyk≥adzie ktÛrego omÛwio-
ne zosta≥o zastosowanie rozwiπzaÒ Lapp Kabel w tego typu aplikacjach.

Rys. 1. Trak taúmowy R-70 



Zasilanie

Zasilanie g≥Ûwne maszyn wykonywane
jest przy wykorzystaniu przewodÛw z gru-
py Olflex Classic 110. W przypadku oma-
wianego urzπdzenia uøyto przewodu
w wersji 5g6 (rys. 5). Takøe po≥πczenia po-
zosta≥ych elementÛw wykonawczych roz-
prowadzono za pomocπ tych przewodÛw
(rys. 6). Produkty z tej grupy dobrze nada-
jπ siÍ do takich rozwiπzaÒ z kilku powo-
dÛw:

ï øy≥y wykonane sπ z bardzo cienkich dru-
cikÛw i sπ bardzo giÍtkie, przez co w ≥a-
twy sposÛb moøna je uk≥adaÊ (budowa
øy≥y klasa 5 wed≥ug IEC 60228),

ï øy≥y sπ czarne z bia≥ymi numerami, przez
co ogranicza siÍ moøliwoúÊ pope≥nienia
b≥Ídu,

ï dostÍpna jest bardzo duøa iloúÊ wykonaÒ,
nawet do 100 øy≥ w jednym przewodzie,
dziÍki czemu moøna zrealizowaÊ bardzo
rozbudowanπ aplikacjÍ,

ï poprzez zastosowanie specjalnej mie-
szanki PVC do produkcji izolacji zopty-
malizowano úrednicÍ przewodu (w nie-
ktÛrych przypadkach jest ona o blisko
30% mniejsza, w zwiπzku z czym rÛw-
nieø waga przewodu jest niøsza w sto-
sunku do przewodÛw zharmonizowa-
nych). Pozwala to m.in. oszczÍdzaÊ miej-
sce w kana≥ach (korytkach).
Przewody Olflex Classic 110 posiadajπ

certyfikat zgodnoúci VDE z nadzorem pro-
dukcji. Certyfikat ten jest miÍdzynarodo-
wym znakiem i niejednokrotnie ma zna-

czenie w przypadku inwestycji, stanowiπc
potwierdzenie jakoúci i pewnoúci wykona-
nej instalacji. W przypadku instalacji prze-
mys≥owych istotna jest rÛwnieø olejood-
pornoúÊ przewodÛw zgodnie z DIN EN
50290-2-22. Dla bezpieczeÒstwa poøarowe-
go instalacji ma znaczenie, øe produkt jest
samogasnπcy zgodnie z IEC 60332-1-2.

Wyprowadzenia przewodÛw

Wyprowadzenia przewodÛw elektrycz-
nych z szafki sterowniczej wykonano przy
pomocy d≥awnic kablowych Skintop ST-M.
D≥awnice tego typu zosta≥y zastosowane
w trudnodostÍpnych miejscach a takøe na
elementach, ktÛre podczas normalnej eks-
ploatacji sπ naraøone na drgania. We-
wnπtrz g≥Ûwki d≥awnicy znajduje siÍ ele-
ment antywibracyjny w formie wypustÛw,
ktÛry zapobiega samoodkrÍceniu podczas
pracy, dziÍki czemu d≥awnica nie ulega
rozszczelnieniu. Przez zastosowanie pier-
úcienia neoprenowego d≥awnice Skintop
ST-M majπ wysoki stopieÒ szczelnoúci
IP68. Jednπ z charakterystycznych cech
d≥awnic jest szeroki zakres d≥awienia, co
moøe mieÊ znaczenie przy wyborze roz-
wiπzaÒ. Parametr ten daje moøliwoúÊ za-
stosowania mniejszej iloúci wykonaÒ
w danej maszynie oraz wp≥ywa na ograni-

czenie stanÛw magazynowym (tabela 1).
Obecnie d≥awnice Skintop ST-M posiada-
jπ takøe aprobatÍ IP69K, co oznacza ich
szczelnoúÊ rÛwnieø podczas czyszczenia
maszyn i instalacji gorπcπ wodπ pod wy-
sokim ciúnieniem. 

W przypadku wprowadzania kilku prze-
wodÛw do jednego przepustu (sytuacja ta-
ka jest widoczna na rys. 6), producent zde-
cydowa≥ siÍ na uøycie wielowpustowych
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Tabela 1. Zakresy d≥awienia d≥awnic Skintop ST-M

Oznaczenie M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Zakres
d≥awienia

3,5 ñ 7 4,5 ñ 10 7,0 ñ 13 9,0 ñ 17 11 ñ 21 19 ñ 28 27 ñ 35 34 ñ 45

Rys. 2. Zastosowany w urzπdzeniu wπø ochronny Silvyn Rill PA6

Rys. 3. Akcesoria systemu Silvyn Rill PA6



wk≥adÛw uszczelniajπcych z grupy Skin-
top DIX. Wk≥ad uszczelniajπcy z otworami
(rys. 7) montowany jest w miejscu uszczel-
ki d≥awnicy. 

Po≥πczenia ruchome

PoszczegÛlne ruchome elementy ma-
szyn ≥πczy siÍ najczÍúciej przy pomocy
prowadnic kablowych. W przypadku traka
taúmowego R-70 do po≥πczenia rucho-
mych modu≥Ûw uøyto prowadnicy kablo-

wej Brevetti Stendalto z serii lekkiej
SR325LE o promieniu R = 150 mm oraz
uchwytÛw montaøowych AN325L (rys. 1).
Jest to prowadnica kablowa wykonana
z nylonu, z otwieranymi ramkami od stro-
ny zewnÍtrznej promienia giÍcia. Prowad-
nica charakteryzuje siÍ prÍdkoúciπ pracy do
10 m/s oraz przyspieszeniem do 10 m/s2.

Wszystkie opisane produkty firmy Lapp
Kabel spe≥niajπ szereg miÍdzynarodowych
norm i aprobat, w zwiπzku z czym mogπ
byÊ stosowane prawie na ca≥ym úwiecie.

Na zglobalizowanym rynku moøe byÊ to
niejednokrotnie czynnikiem decydujπcym
o moøliwoúci wspÛ≥pracy.

Rafa≥ ZieliÒski 
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firmy Lapp Kabel

Autor dziÍkuje p. Micha≥owi NÍdzy,
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podczas tworzenia publikacji
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Rys. 4. Okablowana szafka sterownicza traka taúmowego

Rys. 5. PrzewÛd zasilajπcy Olflex Classic 110
w wersji 5g6

Rys. 6. Po≥πczenia elementÛw wykonawczych
rozprowadzone za pomocπ przewodu Olflex
Classic 110 w wersji 5g6

Rys. 7. Wk≥ady uszczelniajπce z grupy Skintop DIX

Lapp Kabel Sp. z o.o.
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