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Konstruktorzy firmy Wood-Mizer,
úwiatowego producenta przewoü-
nych i stacjonarnych trakÛw tarta-

cznych, musieli dla swoich maszyn dokonaÊ
wyboru odpowiednich przewodÛw. Mia≥y
one spe≥niaÊ surowe kryteria. Duøa odpor-
noúÊ mechaniczna, odpornoúÊ na warunki
pogodowe, giÍtkoúÊ w szerokim zakresie
temperatur. Do tego powinny wystÍpowaÊ
w duøej liczbie wykonaÒ, wersjach z ekra-

nem i do ciπg≥ego ruchu. Tak rozpoczÍ≥a
siÍ wspÛ≥praca Wood-Mizer z firmπ Lapp-
Kabel.

Po wspÛlnych konsultacjach wybrano
grupÍ przewodÛw, ktÛra stanowi bazÍ do
produkcji bieøπcych serii trakÛw. W≥aú-
ciwoúci wybranych przewodÛw zostanπ
przedstawione na przyk≥adzie najbardziej
zaawansowanego technologicznie traka
Wood-Mizer ñ LT300, ktÛrego schemat

przedstawiono na rysunku 1. Na rysunku 2
przedstawiono juø zmontowane urzπdze-
nie podczas pracy.

Trak LT300

LT300 jest najbardziej wydajnym tra-
kiem jaki kiedykolwiek wyprodukowa≥a
firma Wood-Mizer. Przeznaczony do pro-
dukcji na skalÍ przemys≥owπ zosta≥ wypo-
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Przewody LappKabel 
w trakach Wood-Mizer
Mariusz Pajkowski

Kaøda maszyna jest tak trwa≥a, jak trwa≥a jest jej najs≥absza czÍúÊ. Dlatego w produkcji
urzπdzeÒ przemys≥owych kaødy element musi byÊ precyzyjnie dobrany pod kπtem najwiÍk-
szej funkcjonalnoúci i d≥ugoúci pracy. Jednπ z podstawowych sk≥adowych wspÛ≥czesnych
maszyn jest szeroko rozumiana instalacja elektryczna. S≥uøy ona do zasilania urzπdzeÒ, a jej
czÍúÊ sterownicza pozwala zsynchronizowaÊ pracÍ wszystkich elementÛw wykonawczych. 
To wszystko musi byÊ po≥πczone odpowiednimi przewodami elektrycznymi. 

Rys. 1. Schemat traka Wood-Mizer LT300



saøony w najwiÍkszπ g≥owicÍ tnπcπ oraz szybki system hydrauli-
czny. Jeøeli potencjalny klient chce wykorzystaÊ pe≥nπ wydajnoúÊ
traka LT300, na pewno zamontuje do niego kompletny zespÛ≥
manipulacji k≥odπ, czyli zespÛ≥ za≥adunku k≥ody, podajnik taúmo-
wy oraz podajnik rolkowy. Rysunek nr 3 pokazuje zbudowany
wed≥ug tego samego wzoru zespÛ≥ pracujπcy z trakiem LT70AC.

Dlaczego poliuretan?

Praktycznie ca≥a instalacja elektryczna maszyny poprowadzona
jest przewodami LappKabel, ktÛre rozchodzπ siÍ z g≥Ûwnej
skrzynki rozdzielczej. Bezpoúrednio na skrzynce zabudowany jest
panel sterowniczy, dlatego od stanowiska operatora wychodzπ
zarÛwno kable si≥owe, sterownicze i pomiarowe. Poniewaø traki
czÍsto pracujπ na wolnym powietrzu, najczÍúciej wybieranπ przez
konstruktorÛw Wood-Mizer izolacjπ przewodÛw jest poliuretan
(PUR). To tworzywo zachowuje giÍtkoúÊ i elastycznoúÊ w nis-
kich temperaturach ñ nawet do -40oC, a jednoczeúnie jest odporne
na uszkodzenia mechaniczne, takie jak otarcia czy zadrapania.
Podczas pracy z drewnem, w trudnych warunkach tartaku, odpor-
noúÊ mechaniczna przewodu jest cechπ poøπdanπ. Ponadto poli-
uretan jest odporny na promieniowanie UV. To odrÛønia go od
powszechnie stosowanego PCV, ktÛre naraøone na dzia≥anie
s≥oÒca szybko siÍ starzeje i pÍka.

ZespÛ≥ manipulacji k≥odπ, 
podajnik taúmowy

Jak wspomniano, system manewrowania i obracania k≥ody ma
napÍd hydrauliczny. Umieszczonπ pod stanowiskiem operatora
pompÍ hydraulicznπ zasila przewÛd ÷lflex Classic 400P 4G2,5.
Jest to najprostszy z oferty przewodÛw poliuretanowych LappKa-
bel, posiadajπcy wymienione zalety PUR. 

Warto przypomnieÊ, iø oznaczenie 4G2,5 okreúla przewÛd
sk≥adajπcy siÍ z czterech øy≥ o przekroju 2,5mm2 kaøda, a jedna
z tych øy≥ jest øy≥π ochronnπ, øÛ≥to-zielonπ. Przewody bez øy≥y
ochronnej oznaczane sπ 4 x 2,5.

ZespÛ≥ manipulacji k≥odπ jest zasilany i sterowany z pulpitu
operatora, dziÍki  czemu o pracy systemu decyduje jeden,
odpowiednio przeszkolony, cz≥owiek. ZespÛ≥ za≥adunku k≥ody
pod≥πczony jest przewodem ÷lflex Classic 400P 4G2,5. Nato-
miast pracujπcy na podajniku taúmowym silnik o mocy 1,1 kW
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Rys. 2. Trak LT 300 podczas pracy
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obs≥uguje cieÒsze wykonanie 4G1. W celu
zapewnienia obs≥udze traka wysokiego
bezpieczeÒstwa pracy, wokÛ≥ ca≥ego poda-
jnika taúmowego poprowadzony jest
ciÍg≥owy wy≥πcznik bezpieczeÒstwa. Jego
uøycie powoduje zatrzymanie pracy
wszystkich elementÛw traka. Znajdujπcy
siÍ na koÒcu procesu przerobu podajnik
rolkowy zasilany jest sprÍøonym powiet-
rzem z sieci zak≥adu i sterowany przewo-
dem ÷lflex Classic 400P 3G1,5.

G≥owica tnπca

O ile dotychczas wymieniane przewody
wytrzymujπ ruch sporadyczny i drgania,
o tyle kolejne prezentowane wyroby przez-
naczone sπ do ekstremalnych zastosowaÒ
ruchomych. Poniewaø g≥owica tnπca traka
przesuwa siÍ podczas pracy wzd≥uø k≥ody,
razem z niπ poruszajπ siÍ wszystkie prze-
wody elektryczne. Umieszczone sπ one
w specjalnej prowadnicy, zwanej takøe
gπsienicπ lub ≥aÒcuchem. Jednπ z firm pro-
dukujπcych prowadnice jest dystrybuowa-
na przez Lapp Kabel Brevetti Stendalto. 

Podczas intensywnej pracy g≥owica wy-
konuje kilkadziesiπt przejúÊ na godzinÍ, co
oznacza setki tysiÍcy ciÍÊ rocznie i tysiπce
metrÛw szeúciennych przetartego drewna.
Daje to obraz strat jakie moøe spowodo-
waÊ nieplanowany postÛj maszyny w wy-
niku awarii. Dlatego ten najwaøniejszy ele-
ment traka jest zbudowany z materia≥Ûw
najwyøszej jakoúci, do ktÛrych naleøy zali-
czyÊ takøe przewody elektryczne.

Stosowane w prowadnicach przewody
sπ projektowane na kilka milionÛw cykli giÍ-
cia. Øy≥y przewodzπce sk≥adajπ siÍ z super-
cienkich drucikÛw o úrednicach 0,10 mm ñ

0,15 mm. Øy≥y sπ ze sobπ ciasno skrÍcone,
aby ich wzajemne przemieszczanie pod-
czas pracy by≥o jak najmniejsze. CzÍsto
stosuje siÍ specjalne obwoje tekstylne utrzy-
mujπce ten ciasny skrÍt. Izolacja zewnÍtrz-
na przewodÛw do ruchu ciπg≥ego najczÍú-
ciej wykonywana jest z opisanego wczeú-
niej, odpornego na úcieranie poliuretanu,
a w wersjach ekonomicznych z PCV.

W nomenklaturze LappKabel przewody
do prowadnic oznaczone sπ literami FD
i moøna je znaleüÊ w grupie przewodÛw
si≥owych i sterujπcych ÷lflex ñ FD oraz
wúrÛd przewodÛw pomiarowych Unitronic
ñ FD. Wszystkie przewody biegnπce z g≥Ûw-
nej skrzynki elektrycznej do g≥owicy nale-

øπ do grupy FD. Silnik napÍdu pi≥y o mocy
22 kW ma rozruch trÛjkπt-gwiazda, dlate-
go zasilany jest przewodem 7-øy≥owym
o przekroju 6mm2.

Najwaøniejszy w ca≥ym urzπdzeniu,
g≥Ûwny przewÛd sterowniczy ÷lflex ñ FD
Classic 810P 25G1,5 odpowiedzialny jest
za dzia≥anie nastÍpujπcych funkcji w g≥o-
wicy tnπcej:
ï sterowanie elektrozaworami pneumaty-

cznymi naciπgu i hamulca brzeszczotu,
ï zasilanie laserowego wskaünika ciÍcia

pokazujπcego na k≥odzie liniÍ przejúcia
pi≥y,

ï ustawianie prowadnikÛw brzeszczotu
zapobiegajπcych jego drganiu podczas
ciÍcia,

ï przesy≥ danych z czujnikÛw naprÍøenia
brzeszczotu i g≥Ûwnego pasa napÍdowe-
go, czujnikÛw po≥oøenia g≥owicy na ≥oøu
i czujnikÛw bezpieczeÒstwa.
Liczba øy≥ w g≥Ûwnym przewodzie ste-

rujπcym jest nadmiarowa w stosunku do
liczby sygna≥Ûw, co pozwala w razie usz-
kodzenia pojedynczej øy≥y na szybkie
przywrÛcenie sprawnoúci traka bez potrze-
by wymiany ca≥ego przewodu.

Zasilanie silnikÛw, 
sterowanie

W tej samej prowadnicy prowadzone sπ
dwa przewody ÷lflex - FD Classic 810CP
4G1,5. Zasilajπ one z falownikÛw dwa sil-
niki o mocy 1,5 kW odpowiedzialne za
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Rys. 3. LT 70 z pe≥nym wyposaøeniem

Rys. 4. Test koÒcowy traka
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ruch g≥owicy tnπcej ÑgÛra - dÛ≥î i ÑprzÛd - ty≥î. Przewody te sπ
ekranowane plecionkπ z drucikÛw miedzianych w celu ochrony
sygna≥Ûw biegnπcych w sπsiednich przewodach pomiarowych
przed zak≥Ûceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez
falowniki.

Ostatnim przewodem u≥oøonym pomiÍdzy pulpitem sterujπcym
a g≥owicπ jest Unitronic ñ FD CP plus 4 x 0,34 transmitujπcy
sygna≥ proporcjonalny 4 ñ 20 mA z czujnika po≥oøenia gÛra ñ dÛ≥
g≥owicy na wejúcie sterownika PLC.

Peszle, d≥awnice kablowe

Powyøej przedstawiono wiÍkszoúÊ przewodÛw pracujπcych w
traku LT300. Nie sπ to jednak wszystkie produkty LappKabel
montowane w urzπdzeniach Wood-Mizer. Dla dodatkowej ochro-
ny przewodÛw przed uszkodzeniami uøywane sπ peszle Silvyn
typu Rill. Te wykonane z poliamidu wÍøe os≥onowe charakte-
ryzuje duøa odpornoúÊ chemiczna i mechaniczna. Zachowujπ
giÍtkoúÊ na mrozie, a dziÍki rozbudowanemu systemowi z≥πczek
zapewniajπ trwa≥e i szczelne (IP 66) pod≥πczenie do skrzynek
elektrycznych. Z poliamidu wykonane sπ takøe d≥awnice kablowe
Skintop ST o szczelnoúci IP 68, ktÛre dostÍpne sπ zarÛwno
z gwintem PG jak i w nowych wersjach z gwintem metrycznym M.

Przedstawione w artykule przewody zosta≥y wybrane z asorty-
mentu firmy Lapp Kabel. Firma Lapp Kabel jest takøe producen-
tem szerokiej gamy d≥awnic kablowych, z≥πczy przemys≥owych
i dystrybutorem prowadnic ≥aÒcuchowych Brevetti Stedalto.

Mariusz Pajkowski

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 5. Maszyna tnπca Mutthead z peszlami Rill

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
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