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Pro wad ni ca łań cu cho wa to sys tem
me cha nicz ny, któ ry po zwa la
na pro wa dze nie, uło że nie i ochro nę

prze wo dów elek trycz nych (za si la nia, ste -
ro wa nia, trans mi sji da nych lub świa tło wo -
dów) oraz wę ży (hy drau licz nych, pneu -
ma tycz nych) w dy na micz nym ukła dzie.
Ruch w te go ro dza ju apli ka cji mo że mieć
róż ną spe cy fi kę i dy na mi kę, naj czę ściej
jest to ruch po su wi sto zwrot ny pro sto li -
nio wy lub po okrę gu. Pro wad ni ce łań cu -
cho we po zwa la ją za stą pić wie le wcze śniej -
szych roz wią zań pro wa dze nia oka blo wa -
nia, ta kich jak: „węd ki”, „fi ran ki ka blo we”
czy zwi ja ki bęb no we z na pę dem. Dzie je się
tak z uwa gi na szer szy wa chlarz moż li wo -
ści pra cy w ru chu przy du żych pręd ko -
ściach i przy śpie sze niach, zdol ność do
pro wa dze nia róż nych me diów, moż li wość
pra cy w trud nych wa run kach (kurz, wil -
goć, agre syw ne środ ki che micz ne, wa run -
ki at mos fe rycz ne itp.), ła twiej szą kon ser -

wa cję. Do dat ko wo pro wad ni ca łań cu cho -
wa chro ni za in sta lo wa ne w niej ele men ty
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi,
a w wer sjach kry tych rów nież przed czyn -
ni ka mi ze wnętrz ny mi.

Aby wła ści wie skon fi gu ro wać pro wad -
ni cę łań cu cho wą, ko niecz na jest zna jo -
mość ele men tów, z ja kich jest ona zbu do -
wa nia. Na rys. 2 zo sta ła przed sta wio -
na gra fi ka przy bli ża ją ca kon struk cję pro -
wad ni cy.

Pro wad ni ca łań cu cho wa 
w ośmiu pro stych kro kach

1. Da ne wej ścio we de ter mi nu ją ce 
typ pro wad ni cy łań cu cho wej
Klu czo wy mi in for ma cja mi, któ re po -

zwa la ją na wy bór od po wied nie go pro wad -
ni ka, są da ne o tym, ja kie go ro dza ju prze -
wo dy ma ją być za in sta lo wa ne w pro wad -
ni ku. Po zwa la to na wy bra nie od po wied -

nie go roz mia ru ogni wa. W przy pad ku
prze wo dów:

elek trycz nych istot ne są: śred ni ca prze -•
wo du (mm), ma sa prze wo du (kg/km),
mi ni mal ny pro mień gię cia (mm), ro dzaj
prze wo du oraz ma te riał z ja kie go jest
zbu do wa ny,
w przy pad ku prze wo dów hy drau licz -•
nych na le ży wziąć pod uwa gę: śred ni cę
prze wo du (mm), ma sę wła sną (kg/km),
cał ko wi ty cię żar (kg/km), mi ni mal ny
pro mień gię cia (mm), ci śnie nie ro bo cze,
li nio wą eks pan sję pod ci śnie niem (%),
roz sze rze nie pod ci śnie niem (%), ro dzaj
prze wo du oraz ma te riał z ja kie go jest
zbu do wa ny.

2. Układ prze wo dów 
w pro wad ni cy łań cu cho wej
Aby za pew nić od po wied nie funk cjo no -

wa nie pro wad ni cy, na le ży prze strze gać kil -
ku za sad. Dla ka bli elek trycz nych na le ży
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Gru pa Lapp ofe ru je prze wo dy do apli ka cji ru cho mych oraz pro wad ni ce łań cu cho we w ra mach
jed ne go ka ta lo gu Ölflex Con nect Cha in. Pu bli ka cja – za pre zen to wa na na tar gach SPS IPC Dri -
vers – ma wspie rać użyt kow ni ków w kon fi gu ra cji in dy wi du al nych sys te mów pro wad ni ków. Ka -
ta log obej mu je 350 stron za wie ra ją cych spe cja li stycz ną wie dzę in ży nier ską na te mat pro wad-
nic łań cu cho wych oraz 40-stro ni co wy ze staw wy tycz nych dla in ży nie rów – po zwa la ją cy za pro -
jek to wać kom plet ne roz wią za nie zło żo ne ze spraw dzo nych kom po nen tów.
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Rys. 1. 
Gru pa Lapp ofe ru je prze wo dy do apli ka cji ru cho mych
oraz pro wad ni ce łań cu cho we w ra mach jed ne go 
ka ta lo gu Ölflex Con nect Cha in

Gru pa Lapp ja ko je den z głów nych do staw ców
prze wo dów w sek to rze ma szyn i in sta la cji
prze my sło wych sta le po sze rza swo ją ofer tę,
aby za pew nić kom plek so wą i płyn ną ob słu gę
od bior ców. Każ de go ro ku port fo lio jest uzu -
peł nia nie o no we roz wią za nia z za kre su ochro -
ny, mo co wa nia oraz tech ni ki przy łą cze nio wej.
Na rzę dziem uła twia ją cym współ pra cę z ryn -
kiem jest kom plek so wy prze wod nik Ölflex
Con nect Cha in. Ce lem pu bli ka cji jest uła twie -
nie użyt kow ni ko wi za pla no wa nia i skon fi gu -
ro wa nia in dy wi du al nych pro wad nic łań cu cho -
wych.
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za gwa ran to wać co naj mniej 10% od stę pu
po mię dzy miej scem umiesz cze nia ka bla
a je go śred ni cą; dla hy drau licz nych prze -
wo dów gięt kich od stęp ten po wi nien wy -
no sić co naj mniej 20% (rys. 3a).

Na le ży uni kać umiesz cza nia obok sie bie
ka bli/prze wo dów gięt kich po sia da ją cych
róż ne wy koń cze nia osło no we, aby wy eli -
mi no wać tar cie (np. ka bli hy drau licz nych
i prze wo dów elek trycz nych) – rys. 3b.
W przy pad ku za sto so wa nia kil ku ka bli/
prze wo dów gięt kich le piej jest uni kać sy -
tu acji, w któ rej mo gły by się one o sie bie
na wza jem ocie rać, co moż na uzy skać po -
przez umiesz cza nie ich osob no w od po -
wied nich miej scach i od dzie la nie ich za po -
mo cą se pa ra to rów. Je śli jest to moż li we,
na le ży spraw dzić czy prze strzeń we wnętrz -
na jest na ty le cia sna, by nie do pu ścić
do plą ta nia się ka bli/prze wo dów gięt kich
(H < D) – rys. 3c.

Na le ży ukła dać ka ble/prze wo dy gięt kie
w spo sób sy me trycz ny, zgod nie z ich wy -
mia ra mi i ma są, umiesz cza jąc naj więk sze
i naj cięż sze z nich po stro nie ze wnętrz nej,
zaś mniej sze i lżej sze we wnątrz – rys. 3d.

3. Wy bór ty pu 
pro wad ni cy łań cu cho wej
Zna jąc miej sce pra cy pro wad ni cy łań cu -

cho wej oraz wa run ki pa nu ją ce w da nym
miej scu moż na do ko nać wy bo ru po mię dzy
pro wad ni cą z two rzy wa sztucz ne go (ny lo -
nu) lub sta li (dla bar dzo wy ma ga ją cych
wa run ków rów nież ze sta li nie rdzew nej).
Do dys po zy cji są pro wad ni ce lek kie, śred -
nie i cięż kie, w wie lu przy pad kach mo gą ce
pra co wać na du żych od le gło ściach ja ko
pro wad ni ce śli zgo we oraz pro wad ni ce ro -
bo to we. Na tym eta pie do brze jest sko rzy -
stać z ta bel do stęp nych w ka ta lo gu, któ re
znacz nie uła twia ją pod ję cie de cy zji. Ta be -
le za miesz czo no m.in. na stro nie interne-
towej www.lapp pol ska.pl. 

4. De fi nio wa nie pro mie nia gię cia
W ce lu zde fi nio wa nia pro mie nia gię cia

pro wad ni cy łań cu cho wej na le ży wziąć
pod uwa gę naj mniej szy pro mień gię cia
prze wo du lub wę ża, któ ry bę dzie w da nej
pro wad ni cy za mon to wa ny. Na le ży pa mię -
tać, że pro mie nie gię cia prze wo dów elek -
trycz nych są po da wa ne dla osi środ ko wej
prze wo du, a dla wę ży po da wa ny jest pro -
mień we wnętrz nej kra wę dzi wę ża (rys. 4).

5. Ob li cza nie dłu go ści 
pro wad ni cy łań cu cho wej
Punkt sta ły w środ ku dro gi prze su wu

(rys. 5a) – dłu gość pro wad ni cy (L) jest ob -
li cza na przez zsu mo wa nie po ło wy dłu go-
ści dro gi prze su wu (LS/2) i dłu go ści (M)

za gię cia pro wad ni cy. Ob li czo na war tość
jest za okrą gla na w gó rę do peł ne go ogni-
wa dla pro wad nic pla sti ko wych lub naj -
bliż sze go nie pa rzy ste go ogni wa dla pro -
wad nic sta lo wych.

Punkt sta ły prze su nię ty wzglę dem środ -
ka dro gi prze su wu (rys. 5b) – dłu gość pro -
wad ni cy (L) jest ob li cza na przez zsu mo wa -
nie po ło wy dłu go ści dro gi prze su wu (LS/2),
dłu go ści (M) za gię cia pro wad ni cy i prze su -
nię cia (DPF) wzglę dem środ ka dro gi prze -
su wu. Wartości zaokrąglamy jak w pierw-
szym przypadku.

6. Ob li cza nie sa mo no śno ści 
pro wad ni cy
Pod sta wo wym pa ra me trem pro wad nic

łań cu cho wych jest wy gię cie wstęp ne
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W prak ty ce prze my sło wej pro wad ni ce łań cu -
cho we by wa ją okre śla ne róż ne go ro dza ju po -
tocz ny mi sfor mu ło wa nia mi, ta ki mi jak: 

łań cuch,•
ela stycz ne ko ry to,•
ru cho me ko ry to,•
ru cho my ka nał,•
pro wad nik.•

Prowadnice – nazewnictwo

wstęga boczna
ramię
prowadzące
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skok

separatory
pionowe 
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Rys. 2. Kon struk cja pro wad ni cy łań cu cho wej

Rys. 3. Układ prze wo dów w pro wad ni cy łań cu -
cho wej:
a – za cho wa nie od stę pu,
b – wy eli mi no wa nie tar cia,
c – wy eli mi no wa nie tar cia i splą ta nia prze wo -

dów,
d – roz miesz cze nie prze wo dów z uwzględ nie -

niem wy mia rów i ma sy

Rys. 4. 
De fi nio wa nie pro mie nia 
gię cia pro wad ni cy

a)

b)

c)

d)



(rys. 6a). De ter mi nu je ono zdol ność do sa -
mo no śno ści, ce chę, któ ra po zwa la pro wad -
ni cy prze no sić nie tyl ko swo ją wła sną ma -
sę, ale tak że ma sę prze wo dów gięt kich
umiesz czo nych we wnątrz niej, przy po zo -
sta wa niu jed no cze śnie w po ło że niu rów -
no le głym lub lek ko wy gię tym ku gó rze
(rys. 6b). W przy pad ku, gdy ma sa na dłu -
gość nie pod par tą prze kra cza war tość mak -
sy mal ną, na le ży za sto so wać spe cjal ne rolki
podtrzymujące. W za sto so wa niach po zio -
mych, dla za sto so wań szcze gól nych (np.
dłu gich dy stan sów prze su wu pio no we go)
pro wad ni ce mo gą być do star czo ne tak że
bez wstęp ne go wy gię cia.

7. Spraw dze nie wy li czeń oraz wy bo ru. 
Po ca łym pro ce sie wy bo ru za le ca się we -

ry fi ka cję i spraw dze nie, czy do bra na pro -
wad ni ca łań cu cho wa speł nia wszyst kie
okre ślo ne i wy ma ga ne pa ra me try. 

8. Wy bór ak ce so riów
Aby spro stać róż nym wy ma ga niom apli -

ka cyj nym, do każ dej pro wad ni cy do stęp -
na jest sze ro ka ga ma ak ce so riów (rys. 7),
ta kich jak: 

uchwy ty koń co we z róż nych ma te ria łów•
oraz dla róż nych po zy cji mo co wa nia, 
ele men ty do mo co wa nia prze wo dów•
i wę ży,
spe cjal ne ram ki róż nych kon struk cji•
z kil ko ma opcja mi otwar cia, 
sys te my se pa ra cji prze wo dów pio no we•
oraz po zio me, 
rol ki pod trzy mu ją ce, •
ka na ły pro wa dzą ce, •
pło zy śli zgo we, kół ka jeż dżą ce oraz za bu -•
do wy ochron ne. 

Pod su mo wa nie

Po wyż szy ar ty kuł ak cen tu je je dy nie naj -
waż niej sze za gad nie nia, któ re na le ży wziąć

pod uwa gę przy do bo rze pro wad ni cy.
W przy pad ku wąt pli wo ści do ty czą cych
pro duk tu, moż na sko rzy stać z wie dzy
i wspar cia pra cow ni ków Lapp Pol ska, któ -
rzy ofe ru ją kom plek so wą po moc w wy bo -
rze roz wią zań od po wia da ją cych wy mo -
gom apli ka cji. 

Pa weł Kró li kow ski
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 5. 
Ob li cza nie dłu go ści pro wad ni cy łań cu cho wej:
a – punkt sta ły w środ ku dro gi prze su wu,
b – punkt sta ły prze su nię ty wzglę dem środ ka
dro gi prze su wu.
Ozna cze nia:
L – dłu gość pro wad ni cy,
LS/2 – po ło wa dro gi prze su wu,
M – dłu gość za gię cia (π x R) + (2 x P),
DPF – prze su nię cie punk tu mo co wa nia wzglę -
dem środ ka dro gi prze su wu,
P – dłu gość po je dyn cze go ogni wa,
R – pro mień gię cia pro wad ni cy

Rys. 6. Wy gię cie pro wad ni cy bez (a) i z ob cią że -
niem (b)

Rys. 7. Ak ce so ria sys te mu pro wad nic Lapp Ka bel:
a – uchwy ty koń co we,
b – ele men ty do mo co wa nia prze wo dów i wę ży,
c – ram ki o róż nych kon struk cjach,

d – sys tem se pa ra cji prze wo dów,
e – rol ki pod trzy mu ją ce,
f – ka na ły pro wa dzą ce,
g – pło zy śli zgo we

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
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