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Bohdan Szafrański Pierwsze łańcuchy składające się z połączo-

nych metalowych pierścieni zaczęto wykorzy-

stywać już w III wieku p.n.e. do wyciągania wiadra 

wody ze studni. Najstarszym znanym napędem 

łańcuchowym jest opisany w III wieku p.n.e. przez 

greckiego inżyniera Philona z Bizancjum i służący 

do napędu kuszy automatycznej. Napęd wyko-

rzystujący łańcuch znaleziono też na jednym ze 

szkiców Leonarda da Vinci z XVI wieku. Podaje się, że 

pierwszy ciągły pracujący łańcuch do przekazywania 

mocy został przedstawiony w pisemnym traktacie 

horoskopów dynastii Song (lata 960–1279) przez 

chińskiego inżyniera Su Song (lata 1020–1101), który 

użył go do napędu w zegarowej wieży astronomicz-

nej. Jednak dopiero postęp w technologii obróbki me-

talu w XIX wieku pozwolił na pełne wykorzystanie 

możliwości, jakie daje takie przeniesienie napędu. 

Pod koniec XIX wieku pojawiły się łańcuchy 

stalowe wyposażone w tuleje, co zrewolucjonizowało 

możliwości wykorzystania łańcuchów. Łańcuchy 

z tulejami miały znacznie większą odporność na 

ścieranie. Tuleja działała jak łożysko, chroniąc swo-

rzeń. To dzięki temu usprawnieniu łańcuch z tuleją 

stalową mógł być użyty na przykład w 1903 roku do 

napędu śmigieł w samolocie braci Wright. 

Obecnie w zależności od budowy i przeznaczenia 

wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje łańcuchów: 

drabinkowe, płytkowe oraz pierścieniowe. Łańcu-

chy drabinkowe dzieli się zgodnie z ich budową na: 

sworzniowe, tulejkowe, czyli bezrolkowe i rolkowe. 

Obecnie często stosowanym rodzajem łańcuchów 

napędowych są łańcuchy rolkowe. Również stosun-

kowo często stosuje się łańcuchy płytkowe. 

Firma analityczna Research And Markets ocenia, 

że w latach 2018–2022 globalny rynek przemysło-

wych napędów łańcuchowych będzie rósł średnio 

rocznie o 3,20%. Analitycy zwracają uwagę, że jed-

nym z głównych czynników ograniczających rozwój 

tego typu napędów są wysokie koszty związane ze 

smarowaniem i powiązane z tym usługi. Korzystanie 

z typowych przemysłowych napędów łańcuchowych 

wiąże się z kosztami smarowania, częstą konser-

wacją i stosunkowo szybkim ich zużywaniem. Na 

przykład łańcuchy przenośników wymagają ciągłego 

smarowania podczas pracy, aby zmniejszyć straty 

energii wynikające z tarcia. W niektórych rozwią-

zaniach poprawiono te parametry, ale są to wyjątki. 

W opracowaniu Research And Markets wśród klu-

czowych dostawców przemysłowych napędów łań-

cuchowych wymienia się firmy: Regal Beloit, Renold, 

Rexnord, SKF, Timken i Tsubakimoto Chain. Firma 

analityczna Arizton wymienia wśród takich firm 

jeszcze: Hangzhou Donghua Chain Group, Tyma, 

Brammer, Diamond, Ramsey, John King, Wipper-

mann, Suzhou Universal, Chiaravalli i Ewart. Zwraca 

się też uwagę na dostępność lepszych produktów do 

smarowania łańcuchów. Oczekuje się, że będzie rósł 

rynek napędów łańcuchowych dla przenośników ( 

do 2022 roku średnio rocznie o 5,5%). Analitycy firmy 

Technavio wśród znaczących dostawców łańcuchów 

wymieniają też firmę IWIS, która już w 1922 roku 

rozpoczęła produkcję łańcuchów, wtedy przeznaczo-

nych do napędu rowerów. Obecnie zatrudnia ponad 

2 tys. pracowników i ma w portfolio 95 tys. wersji 

łańcuchów.

Dobór łańcucha
Łańcuchy rolkowe należą do najczęściej wykorzy-

stywanych. Na przykład firma Boltex dostarcza 

popularne modele produkowane według normy 

DIN, wykonane w standardzie amerykańskim A oraz 

brytyjskim B. Również wyroby o zwiększonej wytrzy-

Łańcuchy napędowe

Łańcuchy zwłaszcza napędowe znajdują dziś szerokie 
zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Właściwe ich 
dobranie do potrzeb danej aplikacji oraz wykonane z dobrych 
materiałów przełoży się na trwałość i niezawodność tego typu 
napędów.
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ganie pracy łańcucha i zabezpieczenie przed korozją 

i zużyciem. To przykład jak zróżnicowana jest to 

grupa produktów. 

W ofercie rynkowej znajdziemy łańcuchy 

wzmocnione o wytrzymałościach wyższych niż 

przewidziane w normach. Oznaczane są one przez 

producentów jako wzmocnione, heavy, ultra heavy 

itp. Spotykamy łańcuchy: bezsmarowe (lambda), 

tulejkowe, czyli bezsworzniowe (hollow pin), z po-

dwójną podziałką, łańcuchy płytkowe typu Flayera, 

z uzębionymi płytkami, lamelowe, płytkowe typu top 

chain oraz rolkowe z zabierakami. Dlatego wybranie 

właściwego łańcucha do swojej aplikacji nie jest 

proste. Specjaliści radzą też zwracać uwagę na śro-

dowisko, w jakim będzie pracował napęd. W niektó-

rych zastosowaniach warto wybierać droższe wersje 

o wyższej jakości. 

Producenci wykonują łańcuchy w tym samym 

rozmiarze, ale w wielu odmianach jakościowych, 

w których stosuje się różne gatunku stali i jej 

obróbki oraz powłoki. Mogą one pracować kilkukrot-

nie dłużej niż wersje podstawowe. Warto rozważyć 

stosowanie takich wersji w aplikacjach, w których 

mamy do czynienia z dużymi prędkościami i prze-

noszeniem dużych sił. Trzeba również pamiętać, że 

łańcuch w trakcie pracy i postępującego zużycia ule-

ga wydłużeniu. Po przekroczeniu wartości granicznej 

jego współpraca z kołem nie będzie prawidłowa. 

Specjaliści zwracają uwagę, żeby nie mylić 

łańcuchów tulejkowych z rolkowymi. To produkty 

spełniające różne funkcje i przeznaczone do różnych 

zastosowań. Tomasz Walicki radzi przy wyborze 

łańcucha wrócić uwagę na renomę producenta, 

małości w wersji jedno, dwu lub trzyrzędowej. W jej 

ofercie znajdziemy łańcuchy rolkowe: z przyłączami 

prostymi i wygiętymi, z wolnym sworzniem lub pro-

stą płytką, ze stali nierdzewnej, z płytkami zębatymi. 

Oferowane są też wyroby o specjalnych parametrach 

np. z nakładką gumową, o wydłużonej podziałce, 

z przyłączem typu U oraz transportowe itp. 

Jak mówi mgr inż. Tomasz Walicki z firmy Akce-

soria CNC, w jej ofercie są łańcuchy zgodne z normą 

europejską, amerykańską oraz łańcuchy z zabieraka-

mi. Firma ma nowego dostawcę, którym jest czeska 

firma Retezy Vamberk, producent łańcu-

chów o wysokiej jakości. Akcesoria CNC 

jest jej oficjalnym dystrybutorem. Dzięki 

współpracy z tym producentem ma 

w ofercie większość typów i rozmiarów 

łańcuchów poszukiwanych obecnie 

na rynku. Dostarcza też łańcuchy 

na specjalne zamówienie według 

wymogów klientów. 

W Polsce produkty firmy IWIS 

oferuje na przykład firma DAV. 

Jak podano, w ofercie tego 

niemieckiego producenta 

nie ma łańcuchów dla 

przemysłu wykonanych 

według minimalnych 

wymagań norm DIN/ISO. 

Wykonane są one tak, by 

radziły sobie dużymi obciążeniami przez 

długi czas. W ofercie są między innymi 

łańcuchy: transportowe, napędowe, płyt-

kowe/przenośnikowe, zębate i tulejkowe. 

Łańcuchy przemysłowe IWIS produkowane 

są ze stali zwykłej i stali specjalnych. IWIS 

produkuje linie łańcuchów: ELITE, EcoPlus, Jwis, 

Flexon i Eurochain. Łańcuchy dla przemysłu ELITE 

są wstępnie naprężane i nasmarowane smarem 

wstępnym eliDUR+, którego zadaniem jest wspoma- Źródło: Senqcia
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grubość płytek w łańcuchu oraz metodę wykonania 

elementów ruchomych w tym szczególnie tulejek 

w łańcuchach rolkowych, czy są to tulejki zwijane, 

czy wyciskane. W przypadku marki Retezy Vamber 

te elementy są wykonywane metodą wyciskania, co 

jest wyznacznikiem żywotności i precyzji działania 

w przypadku tego rodzaju łańcuchów. W jego opinii 

przy jego wyborze łańcucha w żadnym wypadku nie 

powinniśmy się sugerować wartościami siły zrywa-

nia, ponieważ jest to parametr, który każdy z pro-

ducentów określa w inny sposób, biorąc pod uwagę 

różne czynniki. Firma Akcesoria CNC ma dział 

doradztwa technicznego, który pomaga w doborze 

odpowiedniego łańcucha do danej aplikacji i wymo-

gów klientów. 

Paweł Czop z firmy Spomasz Zamość zwraca 

uwagę, że firma już od wielu lat specjalizuje się 

w produkcji łańcuchów przenośnikowych, napędo-

wych oraz specjalistycznych. To właśnie te ostatnie 

są dla niej największym wyzwaniem i na nich się 

koncentruje. Jak dodaje, w przypadku łańcuchów 

napędowych oraz przenośnikowych utrzymanie wy-

sokiej jakości wykonania, oraz stosowanie atestowa-

nych materiałów od zaufanych dostawców powoduje 

zachowanie pewnej ciągłości jakości wykonania. 

W przypadku łańcuchów w wykonaniach niestan-

dardowych, specjalnych np. pod względem para-

metrów, wymiarów, materiałów, warunków pracy, 

obciążenia itp. najczęściej mamy do czynienia z łań-

cuchami niepasującymi do żadnej normy, niesklasy-

fikowanymi katalogowo. Klient dysponuje wyłącznie 

zużytym wzorem. Wsparcie firmy polega po pierwsze 

na oględzinach, dokładnych pomiarach, badaniach 

i sporządzeniu dokumentacji. Często proponuje się 

inne rozwiązania, ale spełniające dane zadania. To 

dla odbiorcy wiąże się z niższą ceną cena lub dostęp-

nością materiałów. Warto wspomnieć, że Spomasz 

Zamość produkuje łańcuchy ze stali węglowej z ob-

róbką cieplną, stali nierdzewnej z obróbką cieplną, 

stali kwasoodpornej oraz stali żaroodpornej. Każda 

z tych stali dzieli się na wiele poszczególnych gatun-

ków odpowiadających za wytrzymałość na rozciąga-

nie czy odporność na zastosowane medium. Kolejne 

wsparcie klient firmy otrzymuje po uruchomieniu 

i dotyczy ono użytkowania łańcucha. Jak informuje 

Paweł Czop, firma współpracuje również z uznanymi 

firmami zajmującymi się smarowaniem łańcuchów. 

Spomasz Zamość produkuje głównie metodą „just-

-in-time”, czyli na zamówienie bez magazynowania, 

choć najczęściej poszukiwane produkty są dostępne 

z magazynu wyrobów gotowych.

Podsumowując, choć łańcuchy w tym napędowe 

nie są nowością, to są stale rozwijane i udoskonala-

ne. Szczególnie widać postęp w wykorzystywanych 

do ich produkcji materiałach i stosowanych środ-

kach smarnych. Jak mówi Paweł Czop, czasem trud-

no prezentować nowości rynkowe, bo firmy takie jak 

Spomasz Zamość uzależnione są pod tym względem 

od zapotrzebowania rynku, a każdy łańcuch, którego 

wcześniej nie produkowano, jest dla firmy nowością. 

Trzeba przygotować do niego dokumentację, normy 

materiałowe, a także oprzyrządowanie do produk-

cji. Przy okazji poznaje się miejsce pracy takiego 

łańcucha i monitoruje jego pracę po zainstalowa-

niu. Wtedy uzyskujemy informacje o nominalnym 

okresie pracy bezawaryjnej i możemy go porównać 

z poprzednim. 

Warto również zwrócić uwagę na postęp w za-

kresie monitorowania stanu łańcucha. Na przykład 

moduł CCM firmy IWIS mierzy wydłużenie łańcucha 

podczas pracy, wynikające z jego zużycia. Jeśli punkt 

krytyczny zostanie przekroczony, pracownicy obsłu-

gi technicznej otrzymują informację o konieczności 

jego wymiany. System CCM można łatwo zintegro-

wać z maszynami – a nawet zmodernizować bez 

specjalnych dodatkowych komponentów – w licz-

nych aplikacjach łańcuchowych w wielu gałęziach 

przemysłu. Pomiar jest precyzyjny, bezdotykowy 

i nie wymaga bezpośredniej ingerencji w napęd. 

Wyniki mogą być przesyłane do komputera przez 

interfejs USB. Przewidywalna konserwacja zapo-

biega przestojom i niepotrzebnym kosztom. Warto 

też wspomnieć o rozwiązaniach bezobsługowych. 

Sprawdzają się tam, gdzie smarowanie jest utrud-

nione lub nie można go przeprowadzić. To prefero-

wane rozwiązanie w miejscach, w których wymaga-

ne jest zachowanie wysokiego poziomu higieny, tak 

jak ma to miejsce np. w przemyśle spożywczym lub 

farmaceutycznym. 

Źródło: Senqcia
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