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Koncepcja RealizacjaGDL - ALUMINIOWE PROWADNICE
ROLKOWE:
LEKKIE, CICHE I PRECYZYJNE

PROWADNICE LINIOWE
W RÓ˚NYCH WERSJACH I WYKONANIACH
DU˚A OBCIÑ˚ALNOÂå
... LEKKIE PROWADZENIE

Aluminiowe prowadnice rolkowe
w wersji z pojedynczymi szyna-
mi prowadzàcymi i parami wóz-
ków bocznych w manipulatorze
do uk∏adania w stos papieru.
Ró˝ne przyrzàdy i ograniczniki
ruchu umo˝liwiajà ska∏dowanie
w dwóch osiach - poziomej i pio-
nowej. Poniewa˝ prowadnice sà
mocno  i intensywnie obcià˝one,
stawia si´ im wysokie wymaga-
nia solidnoÊci i niezawodnoÊci.
(fotografia: Solms)

Aluminiowe prowadnice rolko-
we ruchomych saƒ w maszynie
do produkcji kabli. Rami´ wy∏a-
dowcze jednostki transportowej
jest pewnie przemieszczane za
pomocà dwóch podwójnych
szyn prowadzàcych z wózkami
rolkowymi. Niewielkie opory
ruchu prowadnicy umo˝liwiajà
r´czne, lekkie przemieszczanie
ramienia.
(fotografia: Kabelmat)

Jednostki zasilajàce urzàdzenia
medyczne. Z nowymi prowadni-
cami przesuwajà si´ cicho i lek-
ko.
(fotografia: Dräger)

Aluminiowe prowadnce rolkowe
w automatycznej wstrzàsarce do
wyg∏adzania powierzchni arku-
sza papieru. Aby zapewniç rów-
nomierny nacisk na arkusz pa-
pieru, walcarka prowadzona jest
za pomocà precyzyjnych pro-
wadnic rolkowych.
(fotografia: Baumann)

Aluminiowe prowadnice rolko-
we zastosowane w grawerce do
obróbki szkie∏ okularów. Zarów-
no uchwyt narz´dziowy jak i stó∏
podzia∏owy wyposa˝ne sà w pro-
wadnice rolkowe. Wysoka pre-
cyzja i p∏ynnoÊç ruchów urzà-
dzenia umo˝liwia wykonywanie
filigranowych grawerunków.
(fotografia: Kasch)

n Niewielki ci´˝ar (aluminium)

n Du˝a p∏ynnoÊç ruchu

n Pr´dkoÊç ruchu do 10 m/s

n Obcià˝alne ze wszystkich kierunków

n System prowadnikowy niemal nie

wymagajàcy smarowania

n Szeroki program dostaw, w wersji

standardowej i Low-Cost

n Wykonania o ró˝nych wymiarach

i obcià˝alnoÊci

n Wysoce ekonomiczne

Aluminiowe prowadnice
rolkowe umo˝liwiajà budow´
mocno obcià˝anych i lekko
poruszajàcych si´ urzàdzeƒ
transportujàcych do zasto-
sowaƒ w monta˝u i szeroko
poj´tej automatyzacji.

U˝ycie lekkich profili alumi-
nowych zredukowa∏o poru-
szajàcà si´ mas´, umo˝li-
wiajàc zwi´kszenie pr´dkoÊci
ruchu i wprowadzajàc osz-
cz´dnoÊci energii.

Aluminiowe prowadnice rolko-
we dostarczane sà w ró˝nych
rozmiarach (typach): 15, 20,
25, 35 i 45.
Szyny prowadnicy produko-
wane sà o d∏ugoÊci od 300
mm do 4000 mm (inne d∏u-
goÊci na zapytanie).
Szyny mogà byç ze sobà
∏àczone w celu uzyskania
prowadnicy o wi´kszej d∏u-
goÊci.

Rolki standardowego wózka prowadnicy

Biblioteka CAD-owska z rysunkami
w formcie DXF dostarczana bezp∏atnie

Korpus szyny prowadzàcej i wózka
wykonane sà z aluminium

Szlifowane i kalibrowane bie˝nie

¸o˝yska ig∏owe rolek prowadnicy
czynià ruch wózka p∏ynnym nawet
przy pr´dkoÊci 10 m/s

Krzy˝owo zorientowane rolki
prowadnicy umo˝liwiajà przenoszenie
obcià˝eƒ w ka˝dym kierunku

Aluminiowe prowadnice
rolkowe nadajà si´ do
zastosowania jako Êrednio
obcià˝one podpory. Wysoka
p∏ynnoÊç ruchu i du˝e
pr´dkoÊci (a˝ do 10 m/s)
umo˝liwiajà szerokie ich
zastosowanie w ró˝nych
ga∏´ziach przemys∏u.

Ofert´ dope∏nia specjalna
seria LOW-COST i wyko-
nania z elementami ze stali
nierdzewnej.
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Dane techniczne

Parametry Jednostki WartoÊci / opis

Uszczelnienie Wózki boczne i do szyn podwójnych
wyposa˝ono w zgarniacze filcowe,
dodatkowe zgarniacze, patrz str. 5 i 7

Mocowanie Szyny i wózki boczne Êrubami jakoÊci 8.8,
podk∏adka DIN 433

Obcià˝alnoÊç NoÊnoÊç - patrz tabela.  Obliczenia obcià˝al-
noÊci i okresu u˝ytkowania ch´tnie przeprowa-
dzimy dla Paƒstwa osobiÊcie; patrz str. 9 - 11

Przyspieszenia, m/s2 Max 40
opóênienia

Po∏o˝enie Dowolne

Nastawianie Wózki boczne sà nastawiane i regulowane
przez klienta

D∏ugoÊci L = 300 mm do 4000 mm,
- dla wykonania ze stali nierdzewnej typu15
  L = 300 mm do 3000 mm
- inne d∏ugoÊci na zapytanie
- aby uzyskaç wi´ksze dugoÊci mo˝na ∏àczyç
  ze sobà odcinki szyn o ró˝nej d∏ugoÊci

Wspó∏czynnik Wspó∏czynnik tarcia aluminium - rolki
tarcia jest wyjàtkowo ma∏y i wynosi ok. 0,001

Smarowanie Smarem do ∏o˝ysk tocznych - du˝ej ˝ywotnoÊci

Pr´dkoÊç ruchu m/s do 10

Materia∏, wykona- Szyna: aluminium
nie standardowe Bie˝nie: sezonowana stal spr´˝ynowa

Wózki: aluminium
Rolki: stal do ∏o˝ysk tocznych

Materia∏, wykona- Szyna: aluminium
nie ze stali Bie˝nie: nierdzewna stal spr´˝ynowa
nierdzewnej Wózki: aluminium

Rolki: nierdzewna stal ∏o˝yskowa
Temperatura pracy °C –10 do + 80

Aluminiowe
prowadnice

rolkowe
Wykonania:

• podwójna szyna prowadzàca
  z wózkiem; typ GDL - FD

• pojedyncza szyna prowadzàca
  z parà wózków bocznych;

typ GDL - FE

Podwójna szyna
prowadzàca

GDL-FD
i

wózek RK-FD

Wykonania:
• standardowe

• z elementami ze stali nierdzewnej
• Low Cost

*) Zalecane wspó∏czynniki
bezpieczeƒstwa:

obcià˝enia poprzeczne – S>1,3
obcià˝enia wzd∏u˝ne – S>4,0

obcià˝enia skr´tne – S>6,0

Obcià˝alnoÊç i ci´˝ar

Typ Wykona- NoÊnoÊç MY/MZ [Nm] *  MX [Nm] *       Masa [kg]
nie C Co stat. dyn. stat. dyn. Wózek Szyna

[N] [N] podwójna
15 standardowe 5900 7200 124 101 78 64 0,3 0,8

ze stali nierdz. 1770 2160 37 30 23 19

20 standardowe 6700 8500 174 137 118 93 0,4 0,9

ze stali nierdz. 2010 2550 52 41 35 28

25 standardowe 11300 15800 349 249 249 178 0,6 1,8

ze stali nierdz. 3390 4740 105 75 75 53

35 standardowe 18700 24600 763 579 578 438 1,5 3,2

ze stali nierdz. 5610 7380 229 174 173 131

45 standardowe 43800 54900 2085 1666 1754 1401 2,9 5,5

ze stali nierdz. 13140 16470 626 500 526 420

15 Low Cost 700 230 4 12 2,5 7,5 0,3 0,8

20 Low Cost 940 300 6 19 4 13 0,4 0,9

25 Low Cost 1500 700 15 32 11 23 0,6 1,8

35 Low Cost 3100 1400 42 95 32 72 1,5 3,2

45 Low Cost 6300 2700 103 238 86 200 2,9 5,5
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Sposób zamawiania

Typ Wykonanie Nr zamówieniowy
                    szyna podwójna wózek wózek ze zgarniaczem

GDL-FD RK-FD RK-FD
15 standardowe 20506 20518 20584

ze stali nierdz. 20897 20882 20887

20 standardowe 20507 20519 20585

ze stali nierdz. 20898 20883 20888

25 standardowe 20508 20520 20586

ze stali nierdz. 20899 20884 20889

35 standardowe 20829 20837 20587

ze stali nierdz. 20900 20885 20890

45 standardowe 20830 20838 20588

ze stali nierdz. 20901 20886 20891

15 Low Cost 20509 20521

20 Low Cost 20510 20522

25 Low Cost 20511 20523

35 Low Cost 20831 20839

45 Low Cost 20832 20840

L 12
z x L 12

D2

fs

Lmax. = 4000

d2
Ls

h3
as

t2

L 11
min.

h1
1 

x 
45

°

Bs

BF ± 0,15e

h1
0

h8

H
 ±

0,
1

N1

t3

Typ e h8 h10 h11 L11 L12 t2 t3 N1

15 15,75 10 5,0 8 min.10 60 6 2,0 M5

20 21,00 12 7,0 11 min.10 60 7 2,0 M6

25 23,50 16 8,5 13 min.10 60 10 2,5 M8

35 34,00 20 10,5 20 min.12 80 11,5 3,5 M10

45 37,50 24 13,5 22 min.16 105 14,5 4,0 M12

Podwójna szyna
prowadzàca
GDL-FD
i
wózek RK-FD

Wykonania:
• standardowe
• z elementami ze stali nierdzewnej
• Low Cost

Wymiary szyny GDL-FD i wózka RK-FD

Typ Ls BF Bs h3 H as fs d2 D2

15 78 15,5 47 18,7 24 38 30 4,5 8

20 92 21,0 63 22,6 30 53 40 5,5 10

25 98 23,0 70 27,0 36 57 45 6,6 11

35 135 32,0 100 37,0 48 82 62 9,0 15

45 165 45,0 120 46,0 60 100 80 11,0 18

Wymiary (mm)

 Umo˝liwia nawiercenie

P∏aszczyzna
odniesienia
wymiaru "e"

Regulacja luzu

Strona bazowa, okreÊlajàca orientacj´
∏àczonych szyn - zaznaczona rowkiem
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Typ h11 L8 L9 L11 L12 t2 t3 N1 N2 PF1 PF2 S1 S2 S3

15 8 34 68 min.10 60 6 2,0 M5 M4 7,0 4,4 4,9 4,4 12,4

20 11 42 80 min.10 60 7 2,0 M6 M5 9,5 4,9 5,9 4,9 16,9

25 13 48 84 min.10 60 10 2,5 M8 M5 12,0 6,4 7,4 7,4 19,4

35 20 67 117 min.12 80 11,5 3,5 M10 M6 17,0 8,9 8,9 8,9 28,4

45 22 83 146 min.16 105 14,5 4,0 M12 M8 22,0 9,9 9,9 9,9 30,9

Pojedynczna szyna
prowadzàca

GDL-FE
i para wózków
bocznych RS-FE

Wykonania:
• standardowe

• z elementami ze stali nierdzewnej
• Low Cost

*) Zalecane wspó∏czynniki
bezpieczeƒstwa:

obcià˝enia poprzeczne – S>1,3
obcià˝enia wzd∏u˝ne – S>4,0

obcià˝enia skr´tne – S>6,0

Obcià˝alnoÊç i ci´˝ar

Typ Wykona- NoÊnoÊç MY/MZ * MX [Nm]  *       Masa [kg]
nie C Co stat. dyn. stat. dyn. para wózków para szyn

[N] [N] [Nm] [Nm] bocznych pojedynczych
15 standardowe 5900 7200 124 101 3,6 (B+36,5) 3,0 (B+36,5) 0,2 1,6

ze stali nierdz. 1770 2160 37 30 1,1 (B+36,5) 0,9 (B+36,5)

20 standardowe 6700 8500 174 137 4,2 (B+47) 3,3 (B+47) 0,3 2,0

ze stali nierdz. 2010 2550 52 41 1,3 (B+47) 1,0 (B+47)

25 standardowe 11300 15800 349 249 7,9 (B+58,4) 5,7 (B+58,4) 0,5 3,8

ze stali nierdz. 3390 4740 105 75 2,4 (B+58,4) 1,7 (B+58,4)

35 standardowe 18700 24600 763 579 12,3 (B+85) 9,3 (B+85) 1,4 7,0

ze stali nierdz. 5610 7380 229 174 3,7 (B+85) 2,8 (B+85)

45 standardowe 43800 54900 2085 1666 27,4 (B+109) 21,9 (B+109) 2,8 11,2

ze stali nierdz. 13140 16470 626 500 8,2 (B+109) 6,6 (B+109)

15 Low Cost 700 230 4 12 0,1 (B+36,5) 0,35 (B+36,5) 0,2 1,6

20 Low Cost 940 300 6 19 0,15 (B+47) 0,5 (B+47) 0,3 2,0

25 Low Cost 1500 700 15 32 0,35 (B+58,4) 0,7 (B+58,4) 0,5 3,8

35 Low Cost 3100 1400 42 95 0,7 (B+85) 1,5 (B+85) 1,4 7,0

45 Low Cost 6300 2700 103 238 1,4 (B+109) 3,1 (B+109) 2,8 11,2

Wymiary szyny GDL-FE i wózka RS-FE

Typ Ls BE B1 h1 h3 d2 D2 d3 fs h5 h6 h7 h8

15 78 15,25 30,9 19,0 18,7 4,5 8 5 30 5,0 3,5 7,5 10

20 92 20,00 40,9 23,0 22,6 5,5 10 6 40 7,0 7,5 8,0 12

25 98 25,00 48,4 27,5 27,0 6,6 11 8 45 8,5 6,0 5,0 16

35 135 35,00 68,9 37,5 37,0 9,0 15 10 62 10,5 10,0 7,5 20

45 165 45,00 82,4 46,5 46,0 11,0 18 10 80 13,5 15,0 9,5 24

Wymiary (mm)

S
1

h8

h5

z x L 12

D2
fs

Lmax. = 4000

d2

h3

L 12

h6

B1
t3

N1
N2

PF2

h1 h3

PF1
d3 h11

S2

B+0,2

L 9
L s

S
3

L 8

h7

h11x45°BE

L 11
min.

t2

 umo˝liwia nawiercenie Regulacja luzuMocowanie
Êrubami
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Sposób zamawiania

Typ Wykonanie Nr zamówieniowy
para wózków bocznych RS-FE para szyn pojedynczych GDL-FE

15 standardowe 20512 20500

ze stali nierdz. 20877 20892

20 standardowe 20513 20501

ze stali nierdz. 20878 20893

25 standardowe 20514 20502

ze stali nierdz. 20879 20894

35 standardowe 20833 20825

ze stali nierdz. 20880 20895

45 standardowe 20834 20826

ze stali nierdz. 20881 20896

15 Low Cost 20515 20503

20 Low Cost 20516 20504

25 Low Cost 20517 20505

35 Low Cost 20835 20827

45 Low Cost 20836 20828

Pojedynczna szyna
prowadzàca
GDL-FE
i para wózków
bocznych RS-FE

Wykonania
specjalne
i osprz´t
• przed∏u˝ony wózek
• mocowanie Êrubami od do∏u
• z dodatkowym zgarniaczem
• z zaciskiem
• zaÊlepki
• Êruby zderzakowe

Wykonanie z przed∏u˝onym
wózkiem lub mocowaniem
Êrubami od do∏u.

Prowadnice aluminiowe mo˝na dopa-
sowaç do indywidualnych potrzeb.
W zale˝noÊci od wymagaƒ aplikacyj-
nych dostarczamy Paƒstwu np:
• przed∏u˝one wózki dla wi´kszych

obcià˝eƒ
• wózki z mocowaniem Êrubami

od do∏u

Zawsze, ch´tnie s∏u˝ymi Paƒstwu
poradà.

Wykonanie ze zgarniaczem

W dokr´conych cz´Êciach z tworzy-
wa sztucznego umieszczone sà
zgarniacze filcowe, które od strony
prowadnicy nasàczone sà olejem.
˚ywotnoÊç zgarniaczy szacowana jest
na 6000 km i zale˝na jest od stopnia
zanieczyszczenia otoczenie. Po tym
okresie wk∏adki filcowe nale˝y wypraç
lub wymieniç na nowe.
Dla poprawnego funkcjonowania
zgarniaczy nale˝y koniecznie zaÊlepiç
otwory mocujàce w szynie prowadnicy
(patrz: zaÊlepki).

Sposób zamawiania zapasowych
zgarniaczy

Typ           Wykonanie
standardowe ze stali
Low Cost nierdzewnej

15 20813 20906
20 20814 20907
25 20815 20908
35 20816 20909
45 20817 20910

* 1 para

Wykonanie
z przed∏u˝onym
wózkiem

Wykonanie z mocowaniem
Êrubami od do∏u

Wykonanie z dodatkowym
zgarniaczem

45
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Wymiary (mm) i sposób zamawiania
zaÊlepek

Typ Wymiary (mm)    Nr
otwór Êruby øD   zamówieniowy
DIN 912

15 M4 8 20524
20 M5 10 20525
25 M6 11 20526
35 M8 15 20841
45 M10 18 20842

Wykonania
specjalne
i osprz´t

• przed∏u˝ony wózek
• mocowanie Êrubami od do∏u
•  z dodatkowym zgarniaczem

•  z zaciskiem
• zaÊlepki

• Êruby zderzakowe

Wykonanie z zaciskiem

Wykonanie z zaciskiem polega na
uzbrojeniu wózka w urzàdzenie za-
kleszczajàce, uruchamiane uchwytem
gwiazdowym bàdê ràczkà, dzi´ki
któremu mo˝na unieruchomiç wózek
w dowolnej pozycji. W proponowanym
rozwiàzaniu zacisk nie oddzia∏ywuje
si∏owo na prowadnice.
Zacisk ten znajduje zastosowanie w
r´cznie przemieszczanych cz´Êciach
maszyn, dosuwaniu narz´dzi oraz na
stanowiskach obróbczych.

Wymiary (mm) i sposób zamawiania
wózków z zaciskiem

Typ Wymiary (mm)    Nr
øa b h     zamówieniowy

15 25 41 19,0 20923
20 25 49 23,0 20924
25 32 56 28,0 20925
35 50 83 38,5 20926
45 63 101 48,0 20927

ZaÊlepki otworów

Materia∏:
tworzywo sztuczne odporne na starze-
nie si´, Êcieranie i oleje

Monta˝:
W∏o˝yç w otwór zaÊlepk´ i równo-
miernie przycisnàç.
Ewentualnie powsta∏e zadziory ogra-
towaç.

Âruba zderzakowa

Ârub´ zderzakowà mo˝na opcjonalnie
wkr´ciç w otwór szyny prowadnicy.
Âruba ta wyposa˝ona jest w kapturek
gumowy t∏umiàcy energi´ zderzenia.
W przypadku, gdy oÊ otworu pod
zderzak musi znajdowaç si´ w od-
leg∏oÊci mniejszej ni˝ L11 od kraw´dzi
szyny, nale˝y u˝yç, dostarczanego
przez nas, przyrzàdu wiertarskiego.

Materia∏:
chloropren, kauczuk
czarny

Wymiary (mm) i sposób zamawiania
Êrub zderzakowych

Typ    Wymiary (mm) Nr zamówieniowy
 d  D  K  L11  P wyk. stan- wyk. ze

min. dardowe stali nierdz.

15 M5 12 8 16 6 20527 20902
20 M5 12 8 17 6 20527 20902
25 M6 15 10 20,5 7,5 20528 20903
35 M8 19 13 26,5 9,5 20529 20904
45 M10  24 16 33 12 20844 20905

b

h

a

L11 min.

P

Ø D

Ø d

K

Ø D
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Podstawy obliczeƒ
– w celu wyznaczenia
   odpowiedniego typu prowadnicy

Typ Stat. noÊnoÊç Dyn. noÊnoÊç Wspó∏. obliczeniowe b2 h1 h2 Da
C0 [N] C [N] [mm-1]

k1 k2 k3 k4 [mm] [mm] [mm] [mm]

15 0,09 0,06 0,03 0,03 14,3 13,7 8,7 13
20 0,07 0,05 0,03 0,05 18,6 18,5 11,2 16
25 0,06 0,05 0,03 0,05 23,5 22,0 11,6 19
35 0,04 0,03 0,02 0,016 32,9 28,5 17,3 28
45 0,03 0,03 0,02 0,013 42,1 35,0 24,7 35

1. WielkoÊci fizyczne i ich jednostki

Symbol Opis Jednostka

a Przyspieszenie m/s2

b2 Odleg∏oÊç bie˝ni szyny pojedynczej od jej ty∏u mm

B Odleg∏oÊç mi´dzy pojedynczymi szynami mm

C NoÊnoÊç dynamiczna N

C0 NoÊnoÊç statyczna N

Da Ârednica rolki tocznej mm

F Ekwiwalentne obcià˝enie dynamiczne N

FX Dynam. obcià˝enie w nast´pstwie przysp. a N

F0 Ekwiwalentne obcià˝enie statyczne N

F1,2,...,n Obcià˝enie z∏o˝one lub ekwiwalentnà si∏à skupionà N

h1 Odleg. mi´dzy Êrodkiem prowadnicy a górnà pow. wózka mm

h2 Odleg. mi´dzy Êrodkiem prowad. a górnà pow. wózka bocznego mm

k1, 2, 3, 4 Wspó∏czynniki obliczeniowe dla momentów si∏ mm-1

L ˚ywotnoÊç km

MX,Y,Z Momenty si∏ wokó∏ osi X, Y, Z Nm

m Masa kg

mfX,Y,Z Wspó∏czynniki momentów si∏ dla osi X, Y, Z -

S Statyczny wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa -

3. Obliczenia statyczne

3.1 Obliczenia statyczne sà wiary-
godne dla obcià˝eƒ spoczynkowych
lub przy minimalnych pr´dkoÊciach
przemieszczania (v ≤ 0,1 m/s). Pro-
wadnica przenoszàca wystarczajàce
obcià˝enie zostanie wybrana wów-
czas, gdy osiàgni´ty zostanie zalecany
wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa.

2. WartoÊci sta∏e
Tab. 1

Tab. 2

-FY

-FX

XY
YX

XZ

-FZ

YZ

ZX

ZY

+MZ+MX
+MY

+FX

+FZ

+FY

3.2 Zalecane wspó∏czynniki bez -
    pieczeƒstwa:

• obcià˝enia poprzeczne – S>1,3
• obcià˝enia wzd∏u˝ne – S>4,0
• obcià˝enia skr´tne – S>6,0

 Stat. wspó∏. bezpiecz. S =  —
C

0

F

WartoÊci noÊnoÊci
patrz str. 4 i 6
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4  Ekwiwalentne obcià˝enie (dynamiczne F i statyczne F
0
)

4.1 Obcià˝enie statyczne

Ekwiwalentne obcià˝enie dla sk∏adowych si∏ zewn´trznych FY i FZ przy braku
oddzia∏ywania momentami si∏:

Przy czym:

Podstawy obliczeƒ
– w celu wyznaczenia

   odpowiedniego typu prowadnicy

4.2 Statyczne/dynamiczne obcià˝enie z oddzia∏ywaniem momentami si∏

Ekwiwalentne obcià˝enie uwzgl´dniajàce oddzia∏ywanie momentów si∏
pochodzàcych od zredukowanych si∏ zewn´trznych FX, FY i FZ, z uwzgl´dnieniem
wspó∏czynników momentów mf(X, Y, Z), zale˝nych od punktu zaczepienia si∏:

Obcià˝enie to jest sumà wartoÊci bezwzgl´dnych wszystkich sk∏adników.

F =  |∑F
0
| + |∑F • mf

X
| + |∑F • mf

Y
| + |∑F • mf

Z
|

|∑F0| = Suma si∏ zewn´trznych oddzia∏ywujàcych na wózek. Uwzgl´dniaç
nale˝y tylko si∏y dzia∏ajàce w jednym kierunku. JeÊli w jednej osi
oddzia∏ywujà si∏y w obu kierunkach, nale˝y je zredukowaç do si∏
dzia∏ajàcych w jednym kierunku.

|∑F
0
| =  |∑F

Y1...n
| +

  
|∑F

Z1...n
|

|∑F• mfX, Y, Z| = suma wewn´trznych si∏ oddzia∏ujàcych na rolki w nast´pstwie
obcià˝enia zewn´trznymi momentami si∏. Poszczególne si∏y
F•mf(X, Y, Z) odpowiadajà momentom M(X, Y, Z) w sposób oznaczo-
ny na rysunku.
Aby mo˝na by∏o dobraç z tabeli 2 odpowiednie wspó∏czynniki k
nale˝y najpierw oszacowaç wielkoÊç (typ) zastosowanej pro-
wadnicy. Gdy po przeprowadzeniu obliczeƒ oka˝e si´, ˝e
osiàgni´ty wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa jest za ma∏y lub za
du˝y, nale˝y obliczenia przeprowadziç jeszcze raz dla wi´k-
szej lub mniejszej prowadnicy.
Przy obcià˝eniach dynamicznych do statycznej si∏ dodaje si´
si∏´ bezw∏adnoÊci w osi X:

Suma si∏ wyznaczana jest wg poni˝szych wzorów:

|∑F • mf
X
| =  |∑F

Z
 • Y

Z
 • k

1
 +  ∑F

Y
 • Z

Y
 • k

1
|

|∑F • mf
Y
| =  |∑F

Z
 • X

Z
 • k

2
 +  ∑F

X
 • Z

X
 • k

3
|

|∑F • mf
Z
| =  |∑F

Y
 • X

Y
 • k

4
 +  ∑F

X
 • Y

X
 • k

4
|

|∑F • mf
X,Y,Z

|=  |∑F • mf
X
|  + 

  
|∑F • mf

Y
|  + 

  
|∑F • mf

Z
|

Uwaga: w przypadku zastosowania uk∏adu szyn pojedynczych,
odsuni´tych od siebie na odleg∏oÊç B, wspó∏czynnik k1 wyznaczany
jest wg poni˝szego wzoru:

Wyznaczonà warotÊç wstawia si´ do wzoru na |∑F • mfX|.

k1 =
   1,2

B + (2 • b2)
————

4.3 Uk∏ady wielowózkowe

W uk∏adach wielowózkowych si∏y obcià˝ajàce poszczególne wózki oblicza si´
na podstawie rzeczywistego podzia∏u si∏ zewn´trznych.
5. Obliczenia dynamiczne

Obliczenia dynamiczne zalecamy przeprowadzaç przy pr´dkoÊciach liniowych
> 0,1 m/s.

Para szyn pojedynczych

F =  m  • a

Przy czym:

b2 b2B
(b1)

-FY

-FX

XY
YX

XZ

-FZ

YZ

ZX

ZY

+MZ+MX
+MY

+FX

+FZ

+FY

˚ywotnoÊç prowadnicy

Wyk. Low Cost L[km] =    ——          •  p  •  Da [mm]( )C

F

3

Wyk. standardowe L[km] =    ——          •  p  •  Da [mm]

10

( )C

F

3

i ze stali nierdzewnej
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Przyk∏ad obliczeƒ

a = opóênienie = 7m/s2

M = moment si∏y
VÊred = Êrednia pr´koÊç = 0,5m/s
F = si∏a

YZ2=300 mm

YZ1=100 mm

FZ1 = m • g = 50N

FZ2 = 40N (si∏a statyczna)

 Mx

Mz

      My

Z

X

Y

PRZYK¸AD OBLICZE¡ DLA STANDARDOWEJ PROWADNICZY TYPU 25
– PRZY ZABUDOWIE W PO¸O˚ENIU POZIOMYM

F =  |∑F
0
| + |∑F • mf

X
| + |∑F • mf

Y
| + |∑F • mf

Z
|

Krok 1:  wyznaczenie ekwiwalentnej si∏y obcià˝ajàcej F

|∑F
0
| = |∑F

Z1
+

  
∑F

Z2
|   =   | 50N + 40N | = 90 N

|∑F • mf
X
| = |F

Z1 
• Y

Z1
 • k

1
  +

  
 F

Z2
 • Y

Z2
 • k

1
   +

  
 F

Y 
• Z

Y
 • k

1
|

=  | 50N • 100mm • 0,06mm-1 + 40N • 300mm • 0,06mm-1 +  0N • 0mm • 0,06mm-1 | = 1020 N

|∑F • mf
Y
| = |F

Z1
 • X

Z1
 • k

2  
+  F

Z2 
• X

Z2
 • k

2
  +  F

X 
• Z

X
 • k

3
|

=  | 50N • 0mm• 0,05mm-1  + 40N • 0mm • 0,05mm-1  + 35N • 341mm• 0,03mm-1 = 358 N

|∑F • mf
Z
| = |F

Y 
• X

Y
 • k

4
   +  F

X 
• Y

X
 • k

4
 |

=  | 0N • 0mm • 0,05mm-1   + 35N • 100mm • 0,05mm-1 | = 175 N

F =  90N + 1020N + 409,2N + 175N = 1643 N

gdzie:

Krok 2:  wyznaczenie statycznego wspó∏czynnika bezpieczeƒstwa

Wspó∏czynnik bezp. S =  —
C

0

F
=      —————

15800N

1643N
= 9,62

Krok 3:  wyznaczenie ˝ywotnoÊci prowadnicy

( )˚ywotnoÊç             L =  ———––            •  p  •  19mm • –––––   =    36929 km
11300N

1643N

Obliczenia pomocnicze si∏y FX1
wynikajàcej z przyspieszenia:
FX = 5kg • 7m/s2 = 35N

m = 5kg

Z
X
 =

 3
41

 m
m

km
mm

-FY

-FX

XY
YX

XZ

-FZ

YZ

ZX

ZY

+MZ+MX
+MY

+FX

+FZ

+FY

      3
10
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Informacje
techniczne

1. Charakterystyka prowadnic

Aluminiowe prowadnice rolkowe sk∏a-
dajà si´ z podwójnej szyny z wózkiem
lub pary pojedynczych szyn z wózkami
bocznymi.

Charakteryzujà si´ niewielkà masà,
ma∏ymi wymiarami i du˝ymi pr´dkoÊ-
ciami ruchu. Dzi´ki zastosowaniu
materia∏ów odpornych na korozje pro-
wadnice te sà wysoce ekonomicznymi
i uniwersalnymi komponentami kon-
strukcyjnymi.
Szyny prowadnicy i korpus wózka
wykonane sà z aluminium. Zastoso-
wano tu rolkowe ∏o˝yska toczne prze-
mieszczajàce si´ po szlifowanej bie˝ni
z sezonowanej stali spr´˝ynowej.
Specjalnie, krzy˝owo rozmieszczone
rolki toczne umo˝liwiajà przenoszenie
du˝ych obcià˝eƒ we wszystkich
kierunkach.

2. Typoszereg (wielkoÊci) prowadnic

W celu okreÊlenia odpowiedniej wiel-
koÊci prowadnicy nale˝y wyznaczyç
wszystkie oddzia∏ywujàce na prowad-
nic´ si∏y i momenty si∏.
Wówczas mo˝na wyznaczyç odpo-
wiedni typ prowadnicy stosujàc obli-
czenia przedstawione na poprzednich
stronach.

Zalecane wspó∏czynniki bezpieczeƒstwa:
• obcià˝enia wzd∏u˝ne – S>1,3
• obcià˝enia poprzeczne – S>4,0
• obcià˝enia skr´tne – S>6,0

Prezentowana rodzina prowadnic daje
wiele mo˝liwoÊç wariantów zastoso-
wania.
Wpierw nale˝y zdecydowaç, czy zas-
tosowana zostanie prowadnica z pod-
wójnà szynà i wózkiem, czy prowad-
nica z parà pojedynczych szyn i wóz-
kami bocznymi.

3. Materia∏y

G∏ówny korpus prowadnicy GDL firmy
HOERBIGER-ORIGA wykonany jest
z aluminium, a bie˝nie z sezonowanej
stali spr´˝ynowej lub ze stali nier-
dzewnej.
Taka budowa prowadnic GDL redu-
kuje poruszajàce si´ masy i umo˝liwia
wykonywanie lekkich konstrukcji
maszyn, wykorzystujàcych niewielkie
si∏y nap´dowe. Prowadzi to do istot-
nych oszcz´dnoÊci energii przy zacho-
waniu du˝ych wartoÊci przenoszonych
przez te prowadnice obcià˝eƒ.

Opory ruchu nastawionego wózka
mogà si´ zwi´kszyç z powodu
wyst´pujàcych tolerancji kszta∏tu
prowadnika na ca∏ej d∏ugoÊci skoku
oraz z powodu zwi´kszonego tarcia
spowodowanego zanieczyszczeniami.

7.2 Szna podwójna z wózkiem

W celu ustawienia luzu nale˝y lekko
poluzowaç Êruby mocujàce p∏yt´
wózka po stronie bazowej, a nast´pnie
po stronie ustawczej, za pomocà
imbusa, zmieniç ustawienie trzpienia
gwintowango. Przez to przestawienie
zmieni si´ po∏o˝enie uk∏adu jezdnego
wózka. Nast´pnie nale˝y ponownie
dokr´ciç Êruby mocujàce p∏yt´ wózka
i skontrolowaç opory ruchu.

7.3 Para szyn pojedynczych
z wózkami bocznymi

Przy nastawianiu luzu prowadnicy z
wózkami bocznymi nale˝y rozró˝niç
stron´ bazowà od ustawczej. Wózek
boczny stony bazowej powinien byç
prawid∏owo zorientowany i przykr´-
cony do konstrukcji ∏àczàcej oba wózki.
Po stronie ustawczej Êruby mocujàce
wózek boczny powinny byç tylko lekko
przykr´cone. Dalsze post´powanie
przy nastawianiu luzu przebiega
analogicznie jak dla prowadnicy z wóz-
kiem dwustronnym.
Zasadniczo nastawianie luzu odbywa
si´ przy nieobcià˝onej prowadnicy.

8. Dok∏adnoÊç trajektorii ruchu

Dok∏adnoÊç trajektorii ruchu zosta∏a
zmierzona wzgl´dem powierzchni
p∏yty mocujàcej wózka na idealnie
prostym odcinku prowadnika. Od-
chy∏ka liniowoÊci wynios∏a 0,06 mm.

4. Temperatura pracy

Prowadnice HOERBIGER-ORIGA
mogà byç stosowane w temperaturach
od -10°C do +80°C. Przy pracy na
zewnàtrz prosimy o kontakt z produ-
centem.

5. Po∏àczenia Êrubowe

Do mocowania obcià˝enia na wózku
zaleca si´ stosowaç Êruby o klasie
jakoÊci 8.8 z podk∏adkami wg normy
DIN 433. Poni˝ej podane zosta∏y
momenty ich dokr´cania.

M4 – 2,5 Nm
M5 – 5,0 Nm
M6 – 8,5 Nm
M8 – 21,0 Nm
M10 – 41,0 Nm
M12 – 71,0 Nm

6. Zgarniacze

W celu ochrony uk∏adu jezdnego pro-
wadnicy przed zanieczyszczeniami
wyposa˝one sà one w filcowe zgar-
niacze. W przypadku du˝ego zanie-
czyszczenia otoczenia pracy nale˝y
przewidzieç zastosowanie dodatko-
wych zgarniaczy (patrz str. 5 i 7)

7. Opory ruchu, nastawianie luzu

7.1 Szyna podwójna z wózkiem
Rolkowe prowadnice aluminiowe
sà nastawiane, w celu uzyskania
wymaganej sztywnoÊç uk∏adu
w stanie obcià˝onym.
Proponujemy, aby podczas nasta-
wiania luzu prowadnicy wartoÊcià
kontrolnà by∏y, ∏atwo wyznaczalne,
opory ruchu. Przed tym jednak na-
le˝y dok∏adnie sprawdziç pewnoÊç
i poprawnoÊç zamocowania p∏yty
∏àczàczej uk∏ady toczne wózka.

Wózki montowane na szyny pod-
wójne majà wst´pnie ustawione
przez producenta wartoÊci luzów.
WartoÊci te odnoszà si´ do naj-
mniejszych oporów ruchu nieob-
cià˝onego wózka w dowolnym
miejscu szyny.
Poni˝sze wartoÊci odpowiadajà
tym nastawom.

Pomocnicze Êruby mocujàce
z podk∏adkami

Nastawialny
trzpieƒ
gwintowany

Strona ustawczaStrona bazowa

Gwintowany trzpieƒ
nastawczy

Strona bazowa

Nastawy oporów ruchu [N]

Wykonanie
Opory ruchu standardowe / ze stali nierdz. Low Cost

Typ Typ
15 20 25 35 45 15 20 25 35 45

WartoÊç nastawiona 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
WartoÊç maksymal. 3,0 4,5 6,0 9,0 10,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

ARA Pneumatik s.c. • ul. WyÊcigowa 38 • 53-012 Wroc∏aw • tel. (071) 364 72 82 • fax (071) 364 72 83 • tel. GSM (601) 58 68 61, -62, -63 • e-mail: ara@arapneumatik.pl • www.arapneumatik.pl ARA Pneumatik s.c. • ul. WyÊcigowa 38 • 53-012 Wroc∏aw • tel. (071)  364 72 82 • fax (071) 364 72 83 • tel. GSM (601) 58 68 61, -62, -63 • e-mail: ara@arapneumatik.pl • www.arapneumatik.pl



9. Powierzchnie styku i przylegania

Powierzchnie styku i przylegania w
istotny sposób wyznaczajà funkcjo-
nalnoÊç i dok∏adnoÊç systemu prowad-
nicowego.
Ze wzgl´du na wymagania tego sys-
temu konieczne jest zachowanie
odpowiedniej precyzji (p∏askoÊci) wy-
konania konstrukcji noÊnej prowad-
nicy, gdy˝ niedok∏adnoÊci te dadajà
si´ do niedok∏adnoÊci przebiegu
trajektorii ruchu uk∏adu jezdnego. Z
tego powodu, aby zachowaç odpo-
wiednià funkcjonalnoÊç systemu, mak-
symalna suma b∏´dów kszta∏tu i po∏o-
˝enia konstrukcji noÊnej nie powinna
przekraczaç < 0,1 mm.

10. Wskazówki konstrukcyjne

10.1 Szyna podwójna z wózkiem

Przy zastosowaniu dwóch zintegro-
wanych prowadnic z szynami podwój-
nymi konieczne jest dok∏adne, równo-
leg∏e ich prowadzenie na tej samej
wysokoÊci.

10.2. Para szyn pojedynczych
z wózkami bocznymi

W tego typu prowadnicach szyny
prowadnika mo˝na rozstawiç na
dowolnà odleg∏oÊç. W powiàzaniu z
konstrukcjami noÊnymi na bazie profili
aluminiowych prowadnice te tworzà
jednorodne podzespo∏y maszyn.

11. Wskazówki monta˝owe

Na u˝ytecznà noÊnoÊç prowadnicy
wp∏yw ma jakoÊç po∏àczenia szyny
prowadnicy z konstrukcjà noÊnà.

11.1 Szyna podwójna z wózkiem

W zale˝noÊci od rodzaju obcià˝enia
szyny te sà przykr´cane lub przykr´-
cane i ko∏kowane. Mogà byç te˝ osa-
dzone w rowku lub oparte o odsadzenie.

Informacje
techniczne

Po ostatecznej kontroli równoleg∏oÊci
i liniowoÊci zamocowania szyn nale˝y
dokr´ciç wszystkie Êruby mocujàce, z
wymaganym momentem obrotowym,
zaczynajàc od Êrodkowej, a nast´pnie
kolejne, naprzemian w kierunku obu
koƒców szyny. Na koniec nale˝y prze-
jechaç wózkiem wzd∏u˝ ca∏ej prowad-
nicy. JeÊli wózek toczy si´ równomier-
nie mo˝na przystàpiç do motna˝u
kolejnych elementów konstrukcyjnych.

11.2 Para szyn pojedynczych
z wózkami bocznymi

Przy zastosowaniu tego typu pro-
wadnicy wózek jezdny tworzony jest
z konstrukcji przemieszczanego
obiektu.
Szyny prowadnicy powinny opieraç
si´ o odsadzenie i byç przykr´cone,
wzgl. przykr´cone i ko∏kowane.
Po ostatecznej kontroli równoleg∏oÊci
i liniowoÊci zamocowania szyn nale˝y
dokr´ciç wszystkie Êruby mocujàce, z
wymaganym momentem obrotowym,
zaczynajàc od Êrodkowej, a nast´pnie
kolejne, naprzemian w kierunku obu
koƒców szyn. Na koniec nale˝y prze-
jechaç wózkiem wzd∏u˝ ca∏ej prowad-
nicy. JeÊli wózek toczy si´ równomier-
nie mo˝na przystàpiç do motna˝u
kolejnych elementów konstrukcyjnych.

12. Po∏àczone prowadnice liniowe

12.1 Monta˝

Wpierw nale˝y oczyÊciç wszystkie po-
wierzchnie stykowe i przylegania. Nas-
t´pnie po∏àczyç ze sobà luêno kolejne
odcinki szyn zwracajàc uwag´ na ich
odpowiednià kolejnoÊç podanà przez
producenta (n.p. ...1, ...2, ...3 itd.).
Znaczniki orientacji szyn w postaci
rowka na ich dolnej cz´Êci powinny
znajdowaç si´ po jednej stronie.
Na koniec wszystkie odcinki szyn
prowadnicy ustawiane sà tak aby nie
powsta∏a mi´dzy nimi ̋ adna szczelina
i sà lekko przykr´cane do konstrukcji
noÊnej. Najlepiej wyrównuje si´
wzajemne po∏o˝enie dwóch odcinków
szyny prowadnicy, w miejsce styku,
za pomocà dzielonego cylindra po-
mocniczego,  (d∏ugoÊci 200 mm). Jest
on zak∏adany w miejscu styku dwóch
szyn i mocowany w przyrzàdzie.
Dalszy mota˝ przebiega analogicznie
jak w punkcie 11.

Ârednice cylindrów pomocniczych
(mm)
Typ 15 – ø11
Typ 20 – ø14
Typ 25 – ø16
Typ 35 – ø27
Typ 45 – ø35

12.2 Sposób podzia∏u

Szyny ∏àczone w d∏u˝sze odcinki sà
ci´te wg norm HOERBIGER-ORIGA
na odcinki o d∏ugoÊci 4000 mm.
Zapewnia to równomierne owiercenie
szyn i optymalne wykorzystanie ich
d∏ugoÊci.
Na ̋ yczenie klienta wykonujemy szyny
prowadnic z∏o˝one z odcinków o do-
wolnej d∏ugoÊci.

1. Powierzchnie
    styczne
Kierunek obcià˝enia

2. Powierzchnie styczne
    i przylegania

Kierunek obcià˝enia

przykr´cane przykr´cane
i ko∏kowane

przykr´cane

HilfszylinderVorrichtung

Trennstelle

Przyrzàd Cylinder pomocniczy

Miejsce styku

ARA Pneumatik s.c. • ul. WyÊcigowa 38 • 53-012 Wroc∏aw • tel. (071) 364 72 82 • fax (071) 364 72 83 • tel. GSM (601) 58 68 61, -62, -63 • e-mail: ara@arapneumatik.pl • www.arapneumatik.pl ARA Pneumatik s.c. • ul. WyÊcigowa 38 • 53-012 Wroc∏aw • tel. (071)  364 72 82 • fax (071) 364 72 83 • tel. GSM (601) 58 68 61, -62, -63 • e-mail: ara@arapneumatik.pl • www.arapneumatik.pl



Obliczenie wielkoÊci prowadnicy GDL

Na ˝yczenie ch´tnie obliczymy Paƒstwu potrzebnà wielkoÊç aluminiowej
prowadnicy rolkowej!
Wystarczy skopiowaç t´ stron´, wype∏niç jà danymi technicznymi, o które pytamy i wys∏aç
swojemu doradcy technicznemu lub pod adres podany na ostatniej stronie tego katalogu.

Firma: .............................................................

.............................................................

.............................................................

Tel. ...................................

Fax ...................................

e-mail .............................................................

Bran˝a .............................................................

Wydzia∏ .............................................................

Osoba prowadzàca ...............................................

Data .............................................................

Nr zamówieniowy  ...........................................

Dane techniczne:

Skok [mm] ............................................

Sposób zabudowy pionowy q ukoÊny q

poziomy q kàt ............

Pr´dkoÊç [m/s] ............................................

Przyspieszenie [m/s2] ............................................

Po˝àdana ˝ywotnoÊç L [km] ............................................

D∏ugoÊç noÊna A [mm] ............................................

SzerokoÊç noÊna B [mm] ............................................

D∏ugoÊç noÊna = odleg∏oÊç od Êrodka jednego do Êrodka
drugiego wózka / wózka bocznego na jednej szynie

SzerokoÊç noÊna = odleg∏oÊç mi´dzy szynami w uk∏adach
wieloprowadnikowych

Szkic

Warunki pracy / wp∏yw otoczenia
(zanieczyszczenia, wilgotnoÊç powietrza itp.)
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Obcià˝enia

Si∏y Ramiona dêwigni

Fx [N] = Xx [mm] = Zx [mm] =

FY [N] = XY [mm] = ZY [mm] =

FZ [N] = XZ [mm] = YZ [mm] =

-FY

-FX

XY
YX

XZ

-FZ

YZ

ZX

ZY

+MZ+MX
+MY

+FX

+FZ

+FY
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