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RozwÛj przemys≥u i technologii po-
woduje coraz wyøsze wymagania
wobec wytrzyma≥oúci i bezpie-

czeÒstwa instalacji elektrycznych. Obec-
nie projektanci i inwestorzy coraz czÍúciej
stajπ przed koniecznoúciπ dodatkowego
zabezpieczania instalacji.

Nowoczesna instalacja powinna nie tyl-
ko zapewniÊ bezpieczeÒstwo ludzi przy
niej pracujπcych, ale rÛwnieø byÊ nieza-
wodna i estetyczna. Przewody i kable wy-
korzystywane w maszynach czy ciπgach
produkcyjnych naraøone sπ na wiele czyn-
nikÛw zewnÍtrznych. Wszystkie te czyn-
niki, poczπwszy od ca≥ej gamy zwiπzkÛw
chemicznych poprzez warunki pogodowe,
dzia≥anie mrozu i promieni s≥onecznych
koÒczπc na urazach mechanicznych, deter-
minujπ koniecznoúÊ wykorzystywania sys-
temÛw os≥onowych.
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Systemy osłonowe 
dla przewodów
firmy Lapp Kabel
Michał Gorgol

Firma Lapp Kabel jest producentem systemÛw os≥onowych dla przewodÛw ñ wÍøy ochron-
nych oraz z≥πczek. W artykule przedstawiono kilka rozwiπzaÒ i nowoúci, przeznaczonych dla
przewodÛw i instalacji pracujπcych przy wysokich obciπøeniach mechanicznych.

Rys. 1. RozwÛj technologii powoduje coraz wyøsze wymagania wobec wytrzyma≥oúci i bezpieczeÒ-
stwa instalacji elektrycznych
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WÍøe metalowe

Silvyn LCC-2 i LCCH-2 to wysoce giÍt-
kie metalowe wÍøe ochronne z pow≥okπ
z tworzywa sztucznego. WewnÍtrznπ war-
stwÍ stanowi elastyczny wπø ze zwiniÍtej,
ocynkowanej taúmy stalowej. Warstwa ze-
wnÍtrzna to natomiast pow≥oka ze specjal-
nego tworzywa sztucznego, a w przypadku
LCCH-2 ñ tworzywa nie zawierajπcego
halogenÛw. 

DziÍki swojej budowie wÍøe te wykazu-
jπ duøπ odpornoúÊ na kwasy, olej i chemi-
kalia oraz dajπ wysokπ ochronÍ mecha-
nicznπ. Pasujπce z≥πczki Silvyn LGF i LGS
wykonane z mosiπdzu niklowanego za-
pewniajπ solidne zamocowanie wÍøa do
konstrukcji przy zachowaniu stopnia
ochrony IP 54.

Jako nowoúÊ dostÍpne sπ rÛwnieø mo-
siÍøne z≥πczki LCG i LCW ze specjalnym
uszczelnieniem zapewniajπcym IP 65.

Firma Lapp Kabel wprowadzi≥a do ofer-
ty wπø os≥onowy Silvyn SSUE wraz ze
z≥πczkami LGES-M i LGEF-M. Ten wy-
konany ze stali kwasoodpornej wπø za-
pewnia wysokπ odpornoúÊ mechanicznπ
i duøπ elastycznoúÊ przy jednoczesnej wy-
sokiej odpornoúci na korozjÍ.

W ofeercie firmy Lapp Kabel znajdujπ
siÍ rÛwnieø metalowe wÍøe stosowane
w przypadku ciÍøkich naprÍøeÒ mecha-
nicznych ñ Silvyn AS, EDU-AS oraz AS-P. 

Silvyn AS to elastyczny wπø ze zwiniÍ-
tej profilowanej i ocynkowanej taúmy sta-
lowej. Znajduje szczegÛlne zastosowanie
w ciÍøkich naprÍøeniach mechanicznych
wg DIN 49012, a dziÍki odpornoúci na
temperaturÍ do 220oC moøe byÊ uøywany
w miejscach naraøonych na wysokie tem-
peratury. 

Silvyn EDU-AS posiada takπ samπ bu-
dowÍ jak Silvyn AS, ale ma dodatkowy

oplot wykonany z ocynkowanego drutu
stalowego. 

Moøe byÊ stosowany w przypadku prze-
ciwnych naprÍøeÒ mechanicznych, zapew-
niajπc jednoczeúnie duøπ elastycznoúÊ i od-
pornoúÊ na rozciπganie i zgniatanie. 

Silvyn AS-P to wπø o identycznej struk-
turze jak AS. Posiada jednak dodatkowπ
zewnÍtrznπ pow≥okÍ z szarego PCV, nie
zawierajπcπ silikonu ani kadmu. DziÍki tej
pow≥oce odporny jest na wodÍ, oleje czy
kwasy, zachowujπc jednoczeúnie odpor-
noúÊ mechanicznπ. 

Nowoúciπ w ofercie firmy Lapp Kabel
jest z≥πczka Silvyn MSK-M, przeznaczo-
na do wÍøy typu AS i wykonana z mosiπ-
dzu niklowanego. Poza swojπ podstawowπ
funkcja, jakπ jest pewne po≥πczenie wÍøa
z urzπdzeniem, pozwala ona na dodatko-
we zad≥awienie przewodu u≥oøonego
w wÍøu z IP 68 oraz uziemienie ekranu
przewodu.

System Anaconda

Wodoszczelne wÍøe metalowe typu
Anaconda nazywane sπ czÍsto ÑgiÍtkπ ru-
rπî, poniewaø przy dobrej giÍtkoúci oferu-
jπ jednoczeúnie obciπøalnoúÊ sztywnych
rur os≥onowych. WewnÍtrzna stalowa rura
wykonana jest z wysokiej jakoúci ocynko-
wanej taúmy stalowej, a zewnÍtrzna g≥ad-
ka i wodoszczelna pow≥oka ñ w zaleønoúci
od przeznaczenia z PCV lub poliuretanu.

Silvyn EF to standardowe wykonanie
wÍøa Anaconda, odporne na nieagresyw-
ne oleje smarujπce i t≥uszcze w zakresie
temperatur od ñ25 do +70oC. 

Silvyn OR posiada specjalna pow≥okÍ
z PCV o podwyøszonej odpornoúci na ole-
je i t≥uszcze, zw≥aszcza na úrodki smarujπ-
ce i ch≥odzπce. Silvyn HTDL jest wykona-
niem ÑciÍøkimî, ze wzmocnionym rdze-
niem i pow≥okπ zewnÍtrznπ odpornπ na

ciep≥o i promieniowanie UV. Dodatkowo
w rurze prowadzony jest drut miedziany
s≥uøπcy do uziemiania. 

Wersja Silvyn HFX to wπø z zewnÍtrz-
na izolacjπ wykonanπ z poliuretanu, cha-
rakteryzujπcy siÍ odpornoúciπ na podwyø-
szone ciúnienie, uszkodzenia mechaniczne
i úcieranie. Moøe pracowaÊ w miejscach
naraøonych na oleje mineralne, benzynÍ
czy promienie s≥oneczne w zakresie tem-
peratur od ñ40 do +90oC.

Specjalne z≥πczki wraz z wÍøami typu
Anaconda tworzπ dobry system ochronny,
szczelny wobec cieczy i spe≥niajπcy wy-
mogi wyd≥uøonego uziemienia wg
VDE 0113/12.79. System zapewnia szczel-
noúÊ IP 67, duøπ odpornoúÊ na wyrwanie
wÍøa i brak ostrych kantÛw dziÍki wk≥ad-
kom ochronnym w z≥πczkach.

Z≥πczki wykonane sπ w trzech warian-
tach:
ï prostym, 
ï 45∞,
ï 90∞.

Umoøliwiajπ tym samym montaø w kaø-
dych warunkach. DostÍpne sπ w wersji
z gwintem calowym lub PG zarÛwno
w wykonaniu z øeliwa, jak i z mosiπdzu ni-
klowanego.

Systemy ochrony przewodÛw sπ tylko
jednym z elementÛw zabezpieczenia prze-
wodÛw i instalacji. Niemniej, dobrze do-
brany i zamontowany wπø os≥onowy wraz
ze z≥πczkπ czÍsto stanowiπ szybkπ, prostπ
i skutecznπ formÍ zabezpieczenia. 

Micha≥ Gorgol

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. 
Silvyn LCC

Rys. 3. 
Silvyn AS

Rys. 4. 
Silvyn 

RILL LCC AS

Rys. 5. 
Silvyn 

Anaconda

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


