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Systemy ochrony przewodÛw przed
uszkodzeniami mechanicznymi naj-
czÍúciej kojarzone sπ ze stalowymi

os≥onami w postaci peszli czy blach stano-
wiπcych mechanicznπ ochronÍ danej insta-
lacji elektrycznej. SposÛb zabezpieczenia
instalacji przed urazami mechanicznymi
wydaje siÍ stosunkowo prosty. Problemy
pojawiajπ siÍ, gdy przewody naleøy ochro-
niÊ przed zwiπzkami chemicznymi, media-
mi ch≥odzπcymi, olejami czy promieniami
UV. DobÛr wÍøy, w takim przypadku, wy-
maga pewnej wiedzy i doúwiadczenia.

Firma Lapp Kabel jest producentem
specjalistycznych wÍøy ochronnych
i peszli oraz posiada duøe doúwiadczenie
w ich doborze. System ochrony firmy
Lapp Kabel to nie tylko sam peszel, ale
rÛwnieø odpowiednie koÒcÛwki czy sys-
temy mocujπce np.: do urzπdzenia. Wyso-
ka jakoúÊ wykonania poszczegÛlnych ele-
mentÛw przyczynia siÍ do zabezpieczenia
instalacji elektrycznej na odpowiednim
poziomie i zapewnienia wysokiej estetyki
wykoÒczenia, dziÍki czemu instalacja jest
Ñczytelnaî.

Firma Lapp Kabel posiada w ofercie
szerokπ gamÍ peszli i wÍøy os≥onowych.
Prezentowane wykonania wÍøy sπ tylko
czÍúciπ ca≥ej produkcji. Jednak sπ one naj-
czÍúciej wykorzystywane w aplikacjach
przemys≥owych, w ktÛrych panujπ rÛøne
warunki ñ zaczynajπc od sterylnych a koÒ-
czπc na takich gdzie chemia, olej i inne
media sπ duøym zagroøeniem dla popraw-
nego dzia≥ania aplikacji przemys≥owej.

W instalacjach elektrycznych, w miej-
scach gdzie przewody naraøone sπ na wy-
sokie obciπøenia mechaniczne, moøna za-
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Peszle i węże osłonowe
oraz ich zastosowanie
w aplikacjach przemysłowych
Krzysztof Wilk

W zak≥adach przemys≥owych powszechnie stosowane sπ systemy ochrony przewodÛw w po-
szczegÛlnych aplikacjach przemys≥owych. CzÍsto aplikacje te i ≥πczπce je przewody pracujπ
w trudnych warunkach przemys≥owych, gdzie naraøone sπ na zwiπzki chemiczne, oleje czy
uszkodzenia mechaniczne. Dobry system ochrony to nie tylko sam peszel, ale rÛwnieø odpo-
wiedni sposÛb jego zarobienia. Rozwiπzaniami takimi dysponuje firma Lapp Kabel.



stosowaÊ dodatkowπ ochronÍ w postaci
wÍøy stalowych. Producentem takich sys-
temÛw ochrony dla przewodÛw jest firma
Lapp Kabel.

Ochrona mechaniczna 
ñ peszle stalowe

WÍøe ochronne sπ coraz czÍ-
úciej stosowane na liniach produk-
cyjnych. Istotnπ zaletπ decydujπcπ
o ich wyborze i zastosowaniu jest nie
tylko skutecznoúÊ ochrony jakπ moøe
zapewniÊ dany wπø, ale rÛwnieø funkcjo-
nalnoúÊ oraz jakoúÊ wykonania, a co za
tym idzie ñ pÛüniejsza estetyka ca≥ej insta-
lacji. Zastosowanie wÍøy ochronnych fir-
my Lapp Kabel z grupy Silvyn to przede
wszystkim dobra ochrona mechaniczna
i chemiczna (oleje, smary, ch≥odziwa).
Wysoka jakoúÊ wykonania oraz dostÍpny
system z≥πczek umoøliwia ≥atwe i szybkie
zakoÒczenie danego wÍøa, a nastÍpnie za-
montowanie go w maszynie, urzπdzeniu
czy puszce. Do obciπøeÒ czÍsto spotyka-
nych na liniach produkcyjnych moøna za-
liczyÊ np.: nadepniÍcie przez osobÍ, ude-
rzenie m≥otkiem, spadajπce czÍúci czy na-
rzÍdzia, przejechanie wÛzkiem wid≥owym,
przeciÍcia przez spadajπce ostre przedmio-
ty. Produktami, ktÛre chroniπ przewody
przed obciπøeniami mechanicznymi sπ: Si-
lvyn LCC-2, Silvyn LCCH-2, Silvyn AS-
-P, Silvyn AS, Silvyn EDU-AS, Silvyn
Anaconda.

Silvyn LCC-2, Silvyn LCCH-2

Silvyn LCC-2 to giÍtki wπø stalowy zbu-
dowany ze specjalnie profilowanej, ocyn-
kowanej taúmy stalowej, ktÛra wytrzymu-
je wysokie obciπøenia mechaniczne. Wπø
ten dodatkowo pokryty jest czarnπ pow≥o-
kπ wykonanπ ze specjalnej mieszanki
PVC, ktÛra jest odporna na zwiπzki che-
miczne np. olej, nie stÍøone zasady czy
kwasy. DziÍki odpornoúci na te zwiπzki
przewody znajdujπce siÍ w úrodku wÍøa sπ
dobrze chronione. Wπø ten charakteryzuje
siÍ wysokπ giÍtkoúciπ, co u≥atwia jego
pod≥πczenie do urzπdzenia. Wπø ochronny
Silvyn LCC-2 posiada rÛwnieø system
koÒcÛwek, ktÛry usprawnia pracÍ osoby
wykonujπcej instalacjÍ. Dwie koÒcÛwki
metalowe LGF i LGS pozwalajπ na pewne
i szybkie zakoÒczenie wÍøa oraz na przy-
mocowanie go do maszyny. Silvyn LCC-2
dostÍpny jest rÛwnieø w wersji, w ktÛrej
pow≥oka zewnÍtrzna jest w kolorze szarym
(Silvyn AS-P). Natomiast w miejscach,

gdzie g≥Ûwnπ wagÍ przywiπzuje siÍ do sto-
sowania materia≥Ûw wykonanych ze spe-
cjalnej mieszanki nie zawierajπcej haloge-
nÛw, moøna zastosowaÊ wπø Silvyn
LCCH-2, w ktÛrym zewnÍtrzna pow≥oka
wykonana jest z takiego w≥aúnie materia≥u.

Silvyn AS, Silvyn EDU-AS

Silvyn EDU-AS jest zbudowany z profi-
lowanej stalowej taúmy, ktÛra zapewnia
wysokπ giÍtkoúÊ wÍøa i jego wytrzyma≥oúÊ
mechanicznπ. Dodatkowym wzmocnie-
niem konstrukcji jest specjalny oplot z dru-
tÛw stalowych zapewniajπcy wysokπ od-
pornoúÊ mechanicznπ. Silvyn AS jest taÒ-
szπ wersjπ wÍøa Silvyn EDU-AS, ale bez
dodatkowego wzmocnienia w postaci siat-
ki stalowej.

Silvyn Anaconda

Przy doborze wÍøy ochronnych moøna
rÛwnieø wziπÊ pod uwagÍ szereg wÍøy EF,
OR, HTDL, HCX, HFX z grupy Silvyn
Anaconda. WÍøe te posiadajπ wewnπtrz
stalowπ rurÍ ochronnπ wykonanπ z ocyn-
kowanej taúmy stalowej. ZewnÍtrznπ po-
w≥okÍ stanowi natomiast g≥adkie PVC.
WÍøe te przy dobrej giÍtkoúci oferujπ jed-
noczeúnie obciπøalnoúÊ sztywnych rur
os≥onowych. DobÛr okreúlonego rodzaju
wÍøa zaleøy przede wszystkim od warun-
kÛw panujπcych w miejscu jego pracy.
WÍøe te mogπ byÊ stosowane wszÍdzie
tam, gdzie naraøone sπ na dzia≥anie pro-
mieniowania UV, t≥uszczy, úrodkÛw sma-
rujπcych i ch≥odzπcych. Mogπ rÛwnieø
pracowaÊ w bardzo szerokim zakresie tem-
peratur nawet od -55oC do +145oC. Do-
stÍpna jest rÛwnieø wersja, w ktÛrej
p≥aszcz zewnÍtrzny wykonany jest z poli-
uretanu. Wersja ta odporna jest na úciera-
nie, oleje mineralne, benzynÍ, promienio-
wanie UV i jest to wersja wÍøa, ktÛry jest
w standardzie bezhalogenowy.
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Wszystkie wÍøe ochronne, tak jak jest to
w przypadku wykonania Silvyn LCC-2,
posiadajπ koÒcÛwki umoøliwiajπce spraw-
ne zarobienie i pod≥πczenie wÍøa do urzπ-
dzenia.

Ochrona chemiczna i olejowa
ñ peszle z tworzywa

Firma Lapp Kabel posiada rÛwnieø sze-
rokπ gamÍ wÍøy os≥onowych z tworzywa,
ktÛre sπ dobrym rozwiπzaniem dla aplika-
cji, w ktÛrych dzia≥anie zwiπzkÛw che-
micznych, olei czy promieni UV moøe
zniszczyÊ przewody sterujπce czy zasila-
jπce. Dodatkowym atutem tych peszli sπ
koÒcÛwki, dziÍki ktÛrym w pewnych wy-
konaniach moøna uzyskaÊ maksymalny
stopieÒ szczelnoúci czyli IP 68.

Sylvyn Rill, Sylvyn HCC

Peszle Sylvyn Rill i HCC charakteryzu-
jπ siÍ przede wszystkim wysokπ odporno-
úciπ na oleje, benzyny, kwasy i rozpusz-
czalniki zapewniajπc jednoczenie niepal-
noúÊ i samogaúniÍcie (VO wed≥ug UL94).
DziÍki swoim w≥aúciwoúciom mogπ pra-
cowaÊ w szerokim zakresie temperatur
ñ Rill od -40oC do +115oC a w przypadku

HCC od -25oC do +100oC. WÍøe te sπ kar-
bowanymi rurkami, wykonanymi ze spe-
cjalnego poliamidu, nie zawierajπcego ha-
logenÛw. DziÍki duøej giÍtkoúci oraz wy-
trzyma≥oúci na úcieranie i naciski znajdujπ
one zastosowanie w instalacjach maszyno-
wych, szczegÛlnie przy sterowaniach ru-
chomych czÍúci maszyn, jak rÛwnieø
w wewnÍtrznych po≥πczeniach w szafach
sterowniczych i rozdzielczych.

Do wÍøa Sylvyn Rill firma Lapp Kabel
oferuje bardzo szerokπ gamÍ ≥atwych
w montaøu z≥πczek zapewniajπcych sto-
pieÒ ochrony IP67. Poza z≥πczkπ prostπ do-
stÍpne sπ rÛw-
nieø z≥πczki kπ-
towe i rozga≥Íü-
niki pozwalajπ-
ce po≥πczyÊ trzy
peszle ze sobπ.
Wπø HCC
umoøliwia dodat-
kowo osiπgniÍcie
stopnia ochrony IP
68 oraz mocne po≥π-
czenie nie przenoszπce
na przewody obciπøeÒ
wzd≥uønych i skrÍcajπ-
cych.

Sylvyn Split

Warty uwagi jest rÛwnieø dwuczÍúcio-
wy wπø poliamidowy Sylvyn Split. Jest to
wπø, ktÛry znajduje zastosowanie przy za-
bezpieczeniu istniejπcych instalacji bez ko-
niecznoúci ich roz≥πczania, jak rÛwnieø
w przypadku gdy poza ochronπ chemicznπ
czy mechanicznπ instalacji niezbÍdny jest
jej czÍsty serwis lub rozbudowa. Warto
podkreúliÊ, iø mimo swej dwuczÍúciowej
budowy oraz rozk≥adalnej z≥πczki, Sylvyn
Split zapewnia wysoki stopieÒ szczelnoúci
IP 43. Wπø Split moøe pracowaÊ rÛwnieø
w trudnych warunkach przemys≥owych,
gdzie temperatura moøe wahaÊ siÍ od 
-40oC do +120oC. Wπø charakteryzuje siÍ
rÛwnieø wysokπ odpornoúciπ na oleje czy
zwiπzki chemiczne organiczne czy nie-
organiczne.

Sylvyn PS, Sylvyn FD-PU

Sylvyn FPS jest to elastyczny wπø os≥o-
nowy sk≥adajπcy siÍ z rurki z elastycznego
PCV, w úrodku ktÛrej znajduje siÍ spirala
z izolowanego drutu stalowego. DziÍki
swojej budowie jest on lekki, posiada wy-
sokπ stabilnoúÊ kszta≥tu i zapewnia duøπ
szczelnoúÊ. Zastosowane materia≥y sπ od-
porne na kwasy, oleje i nie zawierajπ sili-
konu, dziÍki czemu moøna stosowaÊ go
podczas niektÛrych procesÛw technolo-
gicznych (np. w lakierniach). Pasujπce do
wÍøa FPS z≥πczki z tworzywa sztucznego
gwarantujπ pewny i ≥atwy montaø oraz sto-
pieÒ szczelnoúci IP65.

Interesujπcym rozwiπzaniem jest wπø
Sylvyn FD-PU, ktÛry wykonany jest po-
dobnie do FPS, przy czym zewnÍtrzna po-
w≥oka wykonana jest z niebieskiego poli-
uretanu. Materia≥ ten zapewnia wysokπ od-
pornoúÊ na oleje, kwasy, zasady i paliwa
oraz moøe pracowaÊ w szerokim zakresie
temperatur od -40oC do +100oC. DziÍki
odpornoúci wÍøa FD-PU na promienie ul-
trafioletowe, moøna stosowaÊ go na ze-
wnπtrz budynku.
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Rys. 2. CzÍsto aplikacje te i ≥πczπce je przewody pracujπ w trudnych warunkach przemys≥owych,
gdzie naraøone sπ na zwiπzki chemiczne, oleje czy uszkodzenia mechaniczne

Rys. 3. Sylvyn Split



Sylvyn EL, Sylvyn ELO, Sylvyn ELT

Wπø ochronny Sylvyn EL zbudowany jest z pow≥oki z miÍkkie-
go PCV z wtopionπ spiralπ z twardego PCV, ktÛra zapewnia sta-
bilnoúÊ kszta≥tu przy zachowaniu duøej giÍtkoúci. DziÍki g≥adkim
wewnÍtrznym úcianom wÍøa, przeciπganie przez niego przewo-
dÛw lub linek jest u≥atwione. Lapp Kabel oferuje takøe wykona-
nia o podwyøszonej olejoodpornoúci Sylvyn ELO, ktÛry dziÍki
zastosowaniu specjalnej mieszanki PVC jest odporny na wiÍk-
szoúÊ olejÛw mineralnych i t≥uszczÛw oraz wπø o podwyøszonej
odpornoúci termicznej Sylvyn ELT. Wπø Sylvyn ELO nadaje siÍ
szczegÛlnie do zastosowaÒ w obrabiarkach lub w miejscach, gdzie
moøe wykazaÊ siÍ bardzo dobrπ odpornoúciπ na uøywane tam
úrodki ch≥odzπce czy oleje i t≥uszcze.

Sylvyn SP-PU

Warto rÛwnieø wspomnieÊ o wykonanym z poliuretanu wÍøu
Sylvyn SP-PU. Jest on w wysokim stopniu odporny na oleje, pa-
liwa czy zmiÍkczacze, zachowujπc jednoczeúnie stabilnoúÊ kszta≥-
tu dziÍki zastosowaniu spirali z twardego PCV. DziÍki w≥aúciwo-
úciom materia≥u, z ktÛrego zosta≥ wykonany, Sylvyn SP-PU bar-
dzo dobrze sprawdza siÍ rÛwnieø w ca≥orocznych warunkach po-
godowych dziÍki szerokiemu zakresowi temperatur pracy od -
20oC do +90oC i odpornoúci na promieniowanie ultrafioletowe.
Poza tym jest szczelny oraz wytrzyma≥y na úcieranie i rozciπga-
nie.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule informacje nie wyczerpujπ w pe≥nym
zakresie tematu dotyczπcego wÍøy ochronnych i peszli. Przybli-
øajπ jedynie moøliwoúci ochrony instalacji w aplikacjach prze-
mys≥owych. Zastosowanie wÍøy ochronnych stanowi niewπtpli-
wie bardzo dobre zabezpieczenie zarÛwno przewodÛw jak i kabli,
a materia≥y wykorzystane w ich produkcji pozwalajπ na odpo-
wiedni dobÛr w danej aplikacji.

Firma Lapp Kabel dysponuje w swojej ofercie szerokπ gamπ
wÍøy i peszli, ktÛre moøna wykorzystaÊ w kaødych, nawet naj-
trudniejszych, warunkach przemys≥owych. Trudno jest zdefinio-
waÊ, ktÛry wπø posiada lepszπ czy gorszπ odpornoúÊ chemicznπ
czy mechanicznπ. DobÛr wÍøa pozostaje w gestii projektanta, in-
stalatora czy osoby zajmujπcej siÍ utrzymaniem ruchu, ktÛra de-
cyduje o konkretnej os≥onie w zaleønoúci od warunkÛw pracy da-
nej aplikacji przemys≥owej.

Krzysztof Wilk

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) 346 73 80
fax (71) 315 22 65

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


