
Zgrzewanie wysokπ czÍstotliwoúciπ
polega na ≥πczeniu folii z tworzyw
sztucznych (takich jak polichlorek

winylu PVC, poliuretan PU, poliamid i in-
nych). Materia≥ jest zgrzewany przez pod-
danie go dzia≥aniu oscylujπcego pola o wy-
sokiej czÍstotliwoúci oraz prasy. Pole
oscylujπce jest generowane przez genera-
tor czÍstotliwoúci na sta≥ym poziomie
27,12 MHz o stabilnoúci czÍstotliwoúci
±0,6%. 

Technologia 
zgrzewania

Zgrzewane materia≥y (tkaniny plastycz-
ne) uk≥adane sπ pod elektrodπ zgrzewajπ-
co-dociskajπcπ, do ktÛrej doprowadzany
jest prπd wysokiej czÍstotliwoúci. Trans-
misja energii wysokiej czÍstotliwoúci od-
bywa siÍ od generatora do elektrody zgrze-
wajπcej, przez materia≥ i stÛ≥, a nastÍpnie
jest odprowadzana do masy za poúrednic-
twem elektrody uziemiajπcej. Energia wy-
sokiej czÍstotliwoúci wytwarza ciep≥o we-
wnπtrz zgrzewanego materia≥u na po-
wierzchni odpowiadajπcej powierzchni
elektrody zgrzewajπcej. Elektroda zgrze-
wajπca oprÛcz przekazywania energii za-
pewnia zgrzanie warstw materia≥u poprzez
docisk. ZwiÍksza siÍ wÛwczas amplituda
drgaÒ czπsteczek materia≥Ûw podlegajπ-
cych zgrzewaniu, co przek≥ada siÍ na
wzrost temperatury zgrzewanych materia-
≥Ûw aø do osiπgniÍcia stanu plastycznego.
Poprzez jednoczesne podgrzanie i docisk
nastÍpuje wysokiej jakoúci po≥πczenie ma-
teria≥Ûw i uformowanie trwa≥ego zgrzewu
(spoiny). Zgrzewanie tπ metodπ pozwala
na produkcjÍ m.in. hal namiotowych, plan-
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Produkty Lapp Kabel
w zgrzewarkach firmy Fiab
Henryk Pałys, Rafał Jabłoński

Firma Fiab produkuje zgrzewarki wysokiej czÍstotliwoúci do ≥πczenia materia≥Ûw PVC. Na
przestrzeni ponad 60 lat dzia≥alnoúci szwedzkie przedsiÍbiorstwo sta≥o siÍ jednym z g≥Ûwnych
dostawcÛw tego rodzaju maszyn. W 2010 roku firmÍ kupi≥ polski inwestor. Przeniesienie pro-
dukcji do Polski zaowocowa≥o wdroøeniem nowych produktÛw oraz rozwiniÍciem wspÛ≥pra-
cy z polskim oddzia≥em Lapp Kabel.

Rys. 1. Zgrzewarki Fiab by≥y wykorzystywane np. przy realizacji projektu Anisha Kapoora pt. Levia-
than w hali Grand Palais w Paryøu czy przy spajaniu struktury zadaszenia stadionu narodowego
w Warszawie

Rys. 2. Zgrzewarka Fiab 900 w wersji jezdnej



dek samochodÛw, zadaszeÒ, materacy,
odzieøy ochronnej przeciwdeszczowej
i wielu innych produktÛw.

Zgrzewarka Fiab 900

G≥Ûwnym produktem firmy Fiab jest
zgrzewarka Fiab 900 (rys. 2). Urzπdzenie
produkowane jest zarÛwno w wersji sta-
cjonarnej jak i jezdnej. Charakteryzuje siÍ
bardzo d≥ugπ elektrodπ (2000 mm) oraz za-
kresem mocy od 10 do 26 kW. DziÍki za-
stosowaniu tak d≥ugiej elektrody zgrzewar-
ka moøe byÊ wykonywana w kilku wer-
sjach, w zaleønoúci od wskazaÒ odbiorcy.
WszechstronnoúÊ zgrzewarki, bÍdπca plu-
sem dla klienta, jest jednoczeúnie wyzwa-
niem konstrukcyjnym dla inøynierÛw fir-
my. Na tym etapie rozwinÍ≥a siÍ wspÛ≥pra-
ca Fiab i Lapp Kabel. Do produkcji zosta-
≥y wykorzystane d≥awiki z grupy Skintop
MS-M (rys. 3) pozwalajπce zapewniÊ od-
powiedniπ jakoúÊ d≥awienia przewodÛw.
RÛwnie waøne okaza≥o siÍ w≥aúciwe dobra-
nie przewodÛw z uwagi na warunki pracy,
a w szczegÛlnoúci wysokπ czÍstotliwoúÊ.
Podstawowym przewodem wykorzystywa-
nym do budowy wszystkich zgrzewarek
Fiab jest ÷lflex 191 CY (rys. 4). Jest on po-
kryty ekranem o niskiej impedancji transfe-
rowej (maksymalnie 250 Ω/km przy
30 MHz). Dodatkowo, ze wzglÍdu na po-
siadanie dopuszczeÒ na rynki europejskie,
amerykaÒski oraz rosyjski, pozwala na

produkcjÍ zgrzewarek dla dowolnego
klienta na ca≥ym úwiecie.

Seria zgrzewarek Fiab 1400

Kolejnym mocno rozwijanym produk-
tem Fiab jest seria zgrzewarek Fiab 1400.
Urzπdzenia te charakteryzujπ siÍ zakresem
mocy 13-32 kW i pozwalajπ na zgrzewanie
wielkogabarytowych elementÛw z PVC. 

Fiab 1400 L

Jednym z modeli, ktÛry zosta≥ zmoderni-
zowany juø w Polsce, jest maszyna z serii
Fiab 1400 L. Posiada ona g≥owicÍ obroto-
wπ o zasiπgu 350 stopni i moøliwoúci po-
ruszania siÍ w zakresie 600 mm w przÛd
i ty≥ od osi sto≥u. RÛwnieø w tym przypad-
ku pojawi≥a siÍ koniecznoúÊ zastosowania
odpowiednich przewodÛw, z uwagi na
przemieszczanie siÍ g≥owicy zgrzewarki.
Po analizie, do tego urzπdzenia wykorzy-
stany zosta≥ przewÛd ÷lflex Classic FD
810 CP (rys. 5a) ñ pozwalajπcy na pracÍ
w prowadnicy ≥aÒcuchowej nawet do 8
mln cykli. Z kolei do zasilania silnikÛw
uøyto uniwersalny przewÛd ÷lflex Servo
709 CY, rÛwnieø posiadajπcy miÍdzynaro-
dowe aprobaty.

Fiab 1400 L XS

Fiab wprowadzi≥ takøe na rynek najnow-
szy model z tej grupy ñ Fiab 1400 L XS
(rys. 6). Zgrzewarka ta pod wzglÍdem

p r o d u k t y  L a p p  K a b e l  w  z g r z e w a r k a c h  f i r m y  F i a b

Rys. 3. 
D≥awnica 
Skintop MS-M

Rys. 4. PrzewÛd ÷lflex 191 CY pokryty ekranem o niskiej impedancji transferowej

Rys. 5. PrzewÛd:
a ñ ÷lflex Classic FD 810 CP
b ñ ÷lflex FD 855 CP
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funkcjonalnoúci jest bliüniaczo podobna do
modelu Fiab 1400 L, ale znacznie mniejsza
i o 50% løejsza. Przy zmniejszaniu maszy-
ny pojawi≥y siÍ problemy takie jak m.in.
mniej miejsca w prowadnicy ≥aÒcuchowej
czy mniejsze promienie giÍcia przewodÛw.
Wymusi≥o to zastosowanie jeszcze bar-
dziej giÍtkiego i trwa≥ego przewodu z gru-
py produktÛw dedykowanych do prowad-
nic, a mianowicie ÷lflex FD 855 CP (rys.
5b). Charakteryzuje siÍ on mniejszymi
promieniami giÍcia oraz o moøliwoúciπ
zginania nawet do 10 mln cykli.

Fiab HPS

Dotychczasowe maszyny Fiab by≥y albo
stacjonarne, albo porusza≥y siÍ po torze.
Model Fiab HPS (rys. 7) zmieni≥ to podej-
úcie. Zgrzewarka ta, dziÍki zdalnemu ste-
rowaniu, jest pierwszym urzπdzeniem
swobodnie poruszajπcym siÍ zarÛwno po
g≥adkim, jak i nierÛwnym pod≥oøu. W pe≥-
ni samojezdny model jest przydatny przy
spajaniu skomplikowanych struktur
w miejscu ich tworzenia. By≥ wykorzysty-
wany np. przy realizacji artystycznego pro-
jektu Leviathan w hali Grand Palais w Pa-
ryøu czy choÊby przy realizacji struktury
zadaszenia stadionu narodowego w War-
szawie.

Wszystkie zastosowane przewody oraz
akcesoria Lapp Kabel pozwalajπ na pracÍ
maszyn w bardzo trudnych warunkach
oraz przy wymagajπcej technologii. Szcze-
gÛ≥owe informacje na temat urzπdzeÒ oraz
przewodÛw moøna uzyskaÊ na stronach in-
ternetowych obu firm.
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Rys. 6. Zgrzewarka Fiab 1400 L XS

Rys. 7. Samojezdna zgrzewarka Fiab HPS

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


