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Przemys≥ chemiczny jest jednπ z waø-
niejszych ga≥Ízi przemys≥u prze-
twÛrczego. Ze wzglÍdu na czÍsto

trudne warunki pracy (np. obecnoúÊ wody,
olejÛw, chemikaliÛw, wysokπ temperatu-
rÍ, wystÍpowanie duøych si≥ mechanicz-
nych), a jednoczeúnie stosunkowo niewiel-
ki stopieÒ komplikacji procesu produkcyj-
nego, zak≥ady chemiczne sπ w duøej mie-
rze wyposaøone w zautomatyzowane linie.
Istotnego znaczenia w tym wypadku na-
bierajπ odpowiednie w≥aúciwoúci zastoso-
wanego osprzÍtu elektrycznego oraz za-
bezpieczeÒ kabli i przewodÛw, dziÍki ktÛ-
rym moøliwe jest unikniÍcie awarii i prze-
stojÛw i ograniczenie powstawania niepo-
trzebnych kosztÛw.

D≥awnice kablowe

Skintop

Skintop to szeroko rozbudowana grupa
d≥awnic przewodowych zarÛwno plastiko-
wych, jak i metalowych, posiadajπcych sze-
roki zakres d≥awienia oraz IP68 (do 5 ba-
rÛw). Kszta≥t d≥awnicy Skintop (z syste-
mem antywibracyjnym) jest opatentowa-
nym rozwiπzaniem firmy Lapp Kabel.

Skindicht CN-M 

Typ Skindicht CN-M to d≥awnica kablo-
wa ze stali chromoniklowej z gwintem me-
trycznym, przeznaczona do pracy w bar-

dzo trudnych warunkach, np. w przemyúle
farmaceutycznym, petrochemicznym, spo-
øywczym. D≥awnica wykonana jest ze sta-
li nierdzewnej i kwasoodpornej, a jej uszczel-
nienie z Vitonu. Jest odporna na dzia≥anie
agresywnych mediÛw.

Skintop MS-M

D≥awnica Skintop MS-M znajduje zasto-
sowanie w budowie maszyn i aparatÛw,
w technice regulacyjnej i pomiarowej, w che-
mii i urzπdzeniach medycznych oraz w wie-
lu innych obszarach wymagajπcych stabilno-
úci i pewnoúci funkcjonowania. DostÍpna
jest rÛwnieø w wykonaniu MS-M XL ñ
z d≥ugim gwintem przy≥πczeniowym, oraz
MS-M 63 Plus ñ do przewodÛw o duøej
úrednicy zewnÍtrznej: od 44 do 55 mm.

Dławnice i węże osłonowe
dla przemysłu chemicznego

Artyku≥ prezentuje d≥awnice i wÍøe os≥onowe (peszle) firmy Lapp Kabel s≥uøπce do zabezpie-
czenia przewodÛw i kabli w trudnych warunkach przemys≥owych. Tego typu ochrona ma
szczegÛlnie znaczenie np. w przemyúle chemicznym, gdzie oprÛcz udarÛw mechanicznych
przewody sπ bardzo czÍsto naraøone na dzia≥anie agresywnego úrodowiska pracy. 

Piotr Sobkowiak

Rys. 1. 
D≥awnica 
Skintop

Rys. 2. D≥awnice Skintop MS-M i MS-M XL oraz MS-M 63 Plus ñ do przewodÛw o duøej úrednicy ze-
wnÍtrznej



D≥awnice Atex

Specjalne typy d≥awnic kablowych zgodnych z Atex przezna-
czone sπ do tworzenia obwodÛw iskrobezpiecznych w obszarze
zagroøonym wybuchem.

Skintop MS-M Atex / MSR-M Atex

Oba modele przeznaczone sπ do obwodÛw iskrobezpiecznych
w obszarach zagroøonych wybuchem o podwyøszonym stopniu
bezpieczeÒstwa Ñeî, szczegÛlnie w przemyúle chemicznym i pe-
trochemicznym. Pod wzglÍdem konstrukcji i budowy d≥awnice
odpowiadajπ sprawdzonemu modelowi MS-M o szerokim zakre-
sie i wysokiej pewnoúci d≥awienia.
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Rys. 3. D≥awnice Skintop MS-M Atex / MSR-M Atex przeznaczone do obwo-
dÛw iskrobezpiecznych

Rys. 4. D≥awnica Skintop K-M Atex

Rys. 5. D≥awnice MS-SC-M z ochronπ EMC
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Skintop K-M Atex / KR-M Atex

Konstrukcja d≥awnic Skintop K-M Atex
i KR-M Atex z trapezowym gwintem za-
pewnia ≥atwy i bezpieczny montaø. Wyro-
by te posiadajπ rÛwnieø opatentowane za-
bezpieczenie przeciw wykrÍcaniu. Prze-
znaczone sπ do obwodÛw iskrobezpiecz-
nych w obszarach zagroøonych wybuchem
o podwyøszonym stopniu bezpieczeÒstwa
Ñeî. Ich g≥Ûwne cechy to: wytrzyma≥oúÊ
dynamiczna, odpornoúÊ na uderzenia, wy-
soki stopieÒ ochrony. Obszar zastosowa-
nia to urzπdzenia, maszyny oraz instalacje
o podwyøszonym stopniu wytrzyma≥oúci
np. w przemyúle chemicznym i petroche- micznym. Typ KR-M Atex jest wyposaøo-

ny w uszczelkÍ redukcyjnπ d≥awiπcπ prze-
wody o mniejszej úrednicy zewnÍtrznej.

D≥awnice z ochronπ EMC

W przemyúle chemicznym uøywane sπ
rÛwnieø d≥awnice MS-SC-M ñ jako ele-
ment do jednoczesnego d≥awienia i uzie-
miania przewodÛw ekranowanych. Samo-
czynny, pewny kontakt z ekranem uzyski-
wany jest dziÍki zintegrowanym z d≥awni-
cπ sprÍøystym blaszkom. DostÍpna jest
takøe wersja MS-SCM-XL, z d≥ugim
gwintem przy≥πczeniowym ñ dla szaf ste-
rowniczych z grubymi úciankami.

WÍøe os≥onowe

Rodzina produktÛw Silvyn sk≥ada siÍ
z wÍøy os≥onowych, potocznie zwanych
peszlami, oraz akcesoriÛw wspÛ≥pracujπcych
z nimi, jak koÒcÛwki, uchwyty itp. W grupie
tej znajdujπ siÍ wÍøe os≥onowe plastikowe,
plastikowe wzmacniane spiralπ plastikowπ
lub stalowπ, metalowe, oraz metalowe po-
kryte PCV olejoodpornym. Wszystkie wÍøe
posiadajπ swoje indywidualne parametry,
ktÛre okreúlajπ ich stosowanie.

Silvyn AS-P

Silvyn AS-P to metalowy wπø ochronny
z p≥aszczem zewnÍtrznym z PVC, zgodny

sierpieÒ 2008

d ≥ a w n i c e  i  w Í ø e

76

Rys. 6. 
Silvyn AS-P (po lewej) 
ñ metalowy wπø ochronny 

z p≥aszczem zewnÍtrznym z PVC 
oraz Silvyn LCC-2 

ñ giÍtki wπø z pow≥okπ 
z tworzywa sztucznego

Rys. 7. 
Grupa wÍøy 
Silvyn: 
EF, OR, HTDL, 
HCX, HFX

R E K L A M A

Rys. 8. Silvyn SP-PU (po lewej) ñ poliuretanowy
wπø ochronny ze spiralπ z twardego PVC, oraz Si-
lvyn AS / EDU-AS ñ elastyczny, metalowy wπø ze
zwiniÍtej, profilowanej, ocynkowanej taúmy sta-
lowej
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z DIN49012 i przeznaczony do najwyøszych obciπøeÒ. Posiada do-
brπ odpornoúÊ na oleje, kwasy, wodÍ morskπ. Nie zawiera silikonu,
kadmu, charakteryzuje siÍ duøπ giÍtkoúciπ, odpornoúciπ na rozciπga-
nie i úciskanie. NajczÍúciej bywa stosowany w maszynach i eksplo-
atowany w miejscach, gdzie istnieje koniecznoúÊ zabezpieczenia
przed wilgociπ i innymi wp≥ywami úrodowiska.

Silvyn LCC-2

WewnÍtrznπ warstwÍ wÍøa Silvyn LCC-2 stanowi elastyczny
metalowy wπø ze zwiniÍtej, profilowanej, ocynkowanej taúmy
stalowej, a warstwÍ zewnÍtrznπ pow≥oka ze specjalnego tworzy-
wa sztucznego. DziÍki tej budowie wykazuje on duøπ odpornoúÊ
na kwasy, oleje i chemikalia oraz pozwala uzyskaÊ wysokπ ochro-
nÍ mechanicznπ. Wπø ten stosuje siÍ w uciπøliwych warunkach,
np. pod dzia≥aniem wody, olejÛw, rÛønych chemikaliÛw, przy wy-
sokich obciπøeniach mechanicznych i zmiennych temperaturach.
Jednoczeúnie spe≥nia on wymagania wysokiej elastycznoúci.

Silvyn EF, OR, HTDL, HCX, HFX 

Grupa wÍøy Silvyn oznaczonych jako EF, OR, HTDL, HCX,
HFX posiada wewnÍtrznπ stalowπ rurÍ z wysokiej jakoúci ocyn-
kowanej taúmy stalowej, a na zewnπtrz g≥adkπ, wodoszczelnπ po-
w≥okÍ z miÍkkiego PVC. WÍøe te, przy dobrej giÍtkoúci, oferujπ
jednoczeúnie obciπøalnoúÊ charakterystycznπ dla sztywnych rur
os≥onowych. Stosowane sπ w maszynach pracujπcych w trudnych
warunkach, gdzie naraøone sπ na oddzia≥ywanie chemikaliÛw. 

Silvyn SP-PU

Silvyn SP-PU to czarny wπø ochronny wykonany z czystego po-
liuretanu z wtopionπ w úcianki spiralπ z twardego PVC. Wykazu-
je on duøπ stabilnoúÊ kszta≥tu, a g≥adkie úciany wewnÍtrzne u≥a-
twiajπ przeciπganie przewodÛw. Wπø jest w wysokim stopniu od-
porny na oleje, paliwa, plastyfikatory, mikroby, warunki pogodo-
we i promieniowanie ultrafioletowe.

Silvyn AS / EDU-AS

Silvyn AS / EDU-AS jest elastycznym, metalowym wÍøem ze
zwiniÍtej, profilowanej, ocynkowanej taúmy stalowej. Ma on za-
stosowanie szczegÛlnie w przypadku wystÍpowania ciÍøkich na-
prÍøeÒ mechanicznych. DziÍki swojej odpornoúci na wysokie
temperatury (do 220OC) moøe byÊ uøywany wszÍdzie tam, gdzie
w procesie produkcyjnym wydzielane jest ciep≥o. Wπø jest od-
porny na rozciπganie, skrÍcanie, zginanie i rÛwnoczeúnie bardzo
giÍtki.

Piotr Sobkowiak

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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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
info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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