
108

DziÍki zastosowaniu prowadnic uøyt-
kownik uzyskuje ochronÍ zarÛwno
dla przewodÛw elektrycznych czy

sterowniczych, jak rÛwnieø innych noúni-
kÛw mediÛw wymaganych do prawid≥owej
pracy maszyny. Zabezpiecza je w ten spo-
sÛb przed nadmiernym zuøyciem i ewentu-
alnym zniszczeniem na skutek zagniatania,
skrÍcania lub úcierania.

DobÛr prowadnicy

JakoúÊ ca≥ego systemu rozpoczyna siÍ
juø na etapie konstrukcji. Projektowanie
jest wiÍc jednym z najwaøniejszych eta-

pÛw procesu. Aby zapewniÊ optymalne
wykorzystanie zastosowanego rozwiπzania
konstruktor powinien wziπÊ pod uwagÍ na-
stÍpujπce parametry:
ï najkrÛtsze drogi przesuwu przy najmniej-

szych poruszajπcych siÍ masach,
ï ma≥π liczbÍ jak najbardziej ujednolico-

nych elementÛw konstrukcyjnych i kom-
ponentÛw,

ï niskie koszty materia≥owe i montaøowe,
ï minimalne zapotrzebowanie na miejsce,
ï dostÍpnoúÊ dla konserwacji i serwisu,
ï wysokπ niezawodnoúÊ i trwa≥oúÊ.

W celu zagwarantowania prawid≥owego
dzia≥ania prowadnicy oraz unikniÍcia
wszelkich uszkodzeÒ przewodÛw naleøy
zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na dodatkowe
szczegÛ≥y, takie jak: waga wszystkich
komponentÛw, ktÛre bÍdπ siÍ znajdowaÊ
wewnπtrz ≥aÒcucha, ich rozmiary, odle-
g≥oúÊ, na jakπ urzπdzenie bÍdzie siÍ prze-
suwaÊ, sposÛb zamocowania, kierunek
pracy ≥aÒcucha (pionowy lub poziomy).

Podstawowe informacje, ktÛre trzeba
uzyskaÊ to:
ï zdolnoúÊ samonoúnoúci prowadnicy ≥aÒ-

cuchowej w relacji do masy na metr prze-
wodu,

ï wymiary prowadnicy ≥aÒcuchowej w re-
lacji do wymiarÛw przewodÛw wewnπtrz,

ï promieÒ wygiÍcia prowadnicy ≥aÒcucho-
wej,

ï d≥ugoúÊ dystansu przesuwu LS.
Podstawowym elementem charakteryzu-

jπcym prowadnicÍ ≥aÒcuchowπ jest obciπ-
øenie wstÍpne. Determinuje ono zdolnoúÊ
do samonoúnoúci, ktÛra pozwala prowadni-
cy przenosiÊ nie tylko swojπ w≥asnπ masÍ,
ale takøe masÍ giÍtkich przewodÛw umiesz-
czonych wewnπtrz niej, pozostajπc jedno

czenie w po≥oøeniu rÛwnoleg≥ym lub lekko
wygiÍtym ku gÛrze. Dobierajπc prowadnicÍ
naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na wykres samono-
únoúci pokazujπcy maksymalne obciπøenie
prowadnicy przewodami. ZewnÍtrzne i we-
wnÍtrzne rozmiary prowadnicy uzaleønio-
ne sπ od rozmiarÛw i iloúci przewodÛw po-
prowadzonych wewnπtrz ≥aÒcucha.

Uk≥adanie 
przewodÛw

GwarancjÍ prawid≥owego dzia≥ania pro-
wadnicy ≥aÒcuchowej oraz unikniÍcia
wszelkich uszkodzeÒ przewodÛw zapew-
niπ dodatkowe kryteria. Dla przewodÛw
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RozwÛj przemys≥u wymusza coraz wiÍkszπ automatyzacjÍ procesÛw produkcyjnych. Jednym
z problemÛw z tym zwiπzanych jest doprowadzenie zasilania i sterowania do ruchomych czÍ-
úci maszyn. NajczÍúciej wybieranym sposobem prowadzenia zasilania i sterowania w aplika-
cjach ruchomych sπ prowadnice ≥aÒcuchowe wraz z niezbÍdnym wyposaøeniem ñ przewoda-
mi, wÍøami itp.
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elektrycznych naleøy zagwarantowaÊ odstÍp pomiÍdzy przewo-
dem a úciankπ wewnÍtrznπ prowadnicy wielkoúci co naj-
mniej 10% jego úrednicy zewnÍtrznej, a dla przewodÛw hydrau-
licznych nawet 20% jego úrednicy zewnÍtrznej. Naleøy rÛwnieø
wziπÊ pod uwagÍ koniecznoúÊ oddzielenia przewodÛw posiadajπ-
cych rÛøne wykoÒczenia p≥aszcza zewnÍtrznego aby wyelimino-
waÊ tarcie pomiÍdzy nimi. Stosowanie specjalnych separatorÛw
wewnπtrz ≥aÒcucha eliminuje to zagroøenie. 

Jeúli to moøliwe naleøy tak dobraÊ prowadnicÍ, aby przestrzeÒ
wewnÍtrzna by≥a na tyle ciasna, by nie dopuúciÊ do plπtania siÍ
przewodÛw ñ úrednica przewodu powinna byÊ wiÍksza od prze-
strzeni pozostajπcej ponad przewodem. 

Przewody naleøy uk≥adaÊ w prowadnicy w sposÛb symetrycz-
ny (zgodnie z ich wymiarami i masπ) umieszczajπc najwiÍksze
i najciÍøsze z nich po stronie zewnÍtrznej, zaú mniejsze i løejsze
wewnπtrz.

Wszystkie te dane bÍdπ potrzebne przy doborze optymalnej
wersji ≥aÒcucha do okreúlonej aplikacji. 

Dla zapewnienia optymalnego dzia≥ania uk≥adu prowadnic ka-
blowych oraz unikniÍcia pomy≥ek w doborze ≥aÒcucha moøe byÊ
wiÍc niezbÍdny kontakt ze specjalistπ. 

Oferta

Prowadnice oferowane przez firmÍ Lapp Kabel produkowane
sπ przez w≥oskπ firmÍ Brevetti Stendaldo. Firma oferuje szerokπ
gamÍ prowadnic do standardowych aplikacji, jak i do zadaÒ spe-
cjalnych, w tym prowadnice do stosowania w pomieszczeniach
czystych oraz prowadnice ognioodporne, samogasnπce i do stref
zagroøonych wybuchem. 
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Seria lekka

Bardzo g≥adkie prowadnice, nadajπce siÍ
zw≥aszcza do ma≥ych maszyn, takich jak
drukarki, urzπdzenia miernicze, itp., gdy
obciπøenie ≥aÒcucha nie przekracza kilku
kilogramÛw na metr prowadnicy.

Seria úrednia

Prowadnice nylonowe przeznaczone
do pracy przy wiÍkszych obciπøeniach. Po-
siadajπ system ram otwieranych od strony
promienia wewnÍtrznego lub zewnÍtrzne-
go oraz kilka rodzajÛw koÒcÛwek, co po-
woduje, øe sπ ≥atwe w montaøu i konser-
wacji. Ponadto dostÍpne sπ rÛwnieø piono-
we przek≥adki (separatory) oddzielajπce
przewody umieszczone wewnπtrz prowad-
nicy zapobiegajπc ich wzajemnemu tarciu. 

Seria ciÍøka 

Nylonowe prowadnice przeznaczone do
aplikacji gdzie waga przewodÛw umiesz-

czonych wewnπtrz ≥aÒcucha dochodzi na-
wet do kilkudziesiÍciu kilogramÛw na
metr. Konstrukcja wstÍgi bocznej i ramy
oparta jest na mocnym po≥πczeniu z≥πczem
mÍsko/øeÒskim z duøym potrÛjnym sworz-
niem zapobiegajπcym tarciu. DziÍki temu
prowadnica przy znacznym obciπøeniu
moøe pracowaÊ szybko i wydajnie (prÍd-
koúÊ 8 m/s, przyspieszenie 40 m/s2).

Seria úlizgowa

Prowadnice przeznaczone do transportu
przewodÛw na duøe odleg≥oúci. Przy uøy-
ciu odpowiednich kana≥Ûw prowadnico-
wych ñ nawet do kilkuset metrÛw.

Seria z zamkniÍciem

Prowadnice wyposaøone sπ w specjalne
pokrywy zabezpieczajπce przewody
od wp≥ywu czynnikÛw zewnÍtrznych.

Seria Robot

Prowadnice wykorzystywane do zasila-
nia i sterowania maszyn wykonujπcych
ruch obrotowy ñ w szczegÛlnoúci robotÛw.

Seria stalowa

Prowadnice wykonane ze stali ocynko-
wanej lub nierdzewnej. Przeznaczone sπ
do pracy przy najwiÍkszych obciπøeniach.

Inne

Obok standardowych typÛw w ofercie
znajdujπ siÍ rÛwnieø prowadnice w wyko-
naniach specjalnych, indywidualnie dosto-
sowane do wymagaÒ uøytkownika. MiÍ-
dzy innymi stosuje siÍ je w trudnych i nie-
sprzyjajπcych warunkach morskich. W ta-
kim wykonaniu spe≥niajπ wymagania jako-
úciowe i materia≥owe stawiane maszynom
i urzπdzeniom.

Przewody FD

Do pracy w prowadnicach przeznaczo-
ne sπ przewody, ktÛre ze wzglÍdu na swo-
jπ specjalnπ budowÍ oraz specjalne mate-
ria≥y, z ktÛrych sπ wykonane, sπ przystoso-
wane do pracy w ciπg≥ym ruchu. 

Przewody te powinny byÊ:
ï jak najcieÒsze ñ mniejsze zapotrzebowa-

nie na miejsce w prowadnicy,
ï jak najløejsze ñ mniejsze wymagania do-

tyczπce samonoúnoúci prowadnicy,
ï jak najbardziej giÍtkie ñ mniejszy pro-

mieÒ wygiÍcia prowadnicy,
ï jak najbardziej trwa≥e ñ d≥uøsza øywot-

noúÊ i wydajnoúÊ aplikacji.
Przewody spe≥niajπce powyøsze wymaga-

nia produkowane sπ z najcieÒszych drucikÛw
miedzianych wg normy VDE 0295 klasa 6.
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Rys. 13. Seria lekka
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Rys. 15. Seria ciÍøka 

Rys. 16. Seria úlizgowa

Rys. 17. Seria z zamkniÍciem
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Øy≥y skrÍcone sπ w linki o krÛtkim skoku skrÍtu. Taka budowa
zapewnia wytrzyma≥oúÊ na zginanie oraz uzyskanie minimalnych
promieni giÍcia. 

Przewody z grupy Olflex FD oraz Unitronic FD przeznaczone
sπ pod wzglÍdem konstrukcyjnym dla minimum 5 mln cykli giÍ-
cia naprzemiennego. Przewody typu FD przechodzπ surowe te-
sty, w ktÛrych (dla pojedynczego przewodu) uzyskujπ wyniki po-
nad 10 mln cykli pracy bez uszkodzenia.

Podstawowym produktem z grupy przewodÛw oznaczonych
symbolem FD jest Olflex FD Classic 810 (rÛwnieø w wersji ekra-
nowanej 810 CY). Wykorzystywane sπ one g≥Ûwnie przez produ-
centÛw maszyn, szczegÛlnie duøych centrÛw obrÛbczych. W ta-
kich urzπdzeniach wystÍpuje duøo ruchomych elementÛw wyma-
gajπcych zasilania, sterowania jak i podawania innych mediÛw
(powietrze, olej hydrauliczny). 

Podsumowanie

Szeroka gama prowadnic ≥aÒcuchowych oraz duøa iloúÊ typÛw
przewodÛw dedykowanych do pracy z nimi nie wyczerpuje ca≥ego
asortymentu Lapp Kabel. Obok opisanych w artykule produktÛw
zastosowanie w aplikacjach ruchomych znajdujπ rÛwnieø inne wy-
roby. Sπ to g≥Ûwnie giÍtkie wÍøe ochronne (jako alternatywa ≥aÒcu-
cha w miejscach gdzie prowadnica siÍ nie mieúci) oraz d≥awnice
kablowe. Inne elementy znajdujπce siÍ w ofercie firmy mogπ rÛw-
nieø znaleüÊ zastosowanie w tych, jak rÛwnieø innych aplikacjach. 

Piotr Michalski 

Autor jest pracownikiem 

firmy 

Lapp Kabel

Sp. z o.o.
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Rys. 19. 
Seria stalowa

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
info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


