
42 Rolniczy Przegląd Techniczny/grudzień 2018/nr 12 (238)

Przez lata w maszynach rolniczych 
pracujących na naszych polach mon-
towane były łańcuchy napędowe rol-
kowe typu B (standard brytyjski, nor-
my: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 
606, BS228). Po przemianie ustrojo-

wej w naszym kraju i postępującej glo-
balizacji rynku maszyn rolniczych do 
Polski zaczął jednak trafiać sprzęt rol-
niczy, w którym zastosowano łańcu-
chy napędowe rolkowe typu A (stan-
dard amerykański ASME, ANSI, nor-
my: ANSI B29.1, PN77/M-84168, DIN 
8188, ISO R 606A). W użyciu jest jesz-
cze wiele typów łańcuchów zbudowa-
nych zgodnie z innymi normami, ale wy-
mienione dwa są zdecydowanie najpo-
pularniejsze.

Typ A nie zastąpi B i odwrotnie
Powszechnie używanym wymiarem 

odróżniającym łańcuchy napędowe rol-
kowe jest ich podziałka, czyli odległość 
od środka sworznia do środka sworznia 
sąsiadujących ze sobą rolek. Podawana 

jest ona w calach i często jest to jedy-
na informacja, jaką kupujący przeka-
zuje sprzedawcy. Przykładowo 5/8 ca-
la może więc dotyczyć łańcucha 10A 
lub 10B, a 1 i ¼ cala łańcucha 20A 
lub 20B.

Takie podejście 
do zakupu nowych 
łańcuchów napę-
dowych rolkowych 
to wielki błąd, gdyż 
sprzedawca może 
podać nam inny 
typ. Nie jesteśmy 
tego w stanie za-
uważyć, bo różni-
ce pomiędzy typem 
A i B są aptekar-
skie (tabela 1). Nie 
oznacza to jednak, 
że można je zamie-
niać. – Zastosowa-
nie zamiennie łań-
cuchów A i B nie 

jest zalecane z powodu różnic w ich 
wymiarach. Może to powodować ich 
nieprawidłowe wykładanie się na ko-
le łańcuchowym, a co za tym idzie je-
go szybsze wycieranie się i w efekcie 
uszkodzenie. Może to skutkować rów-
nież wycieraniem się płytek łańcucha 
i z czasem doprowadzi do jego wycią-
gnięcia się i zerwania – przestrzega 
Piotr Dąbrowa, product manager w fir-
mie Waryński Origin. Nie ma więc sen-
su kupowanie łańcucha napędowego 
rolkowego na podstawie samej podział-
ki. Koniecznie należy podać sprzedaw-
cy jego typ. Informacja taka powinna 
znajdować się w katalogu części ma-
szyny – niestety może to być oznacze-
nie własne producenta takiego sprzę-
tu. Dlatego najlepiej odczytać oznacze-

nie naniesione przez producenta. Pod-
powiadamy, gdzie się znajduje.

Oznaczenie jest małe, ale jest
Na każdym markowym łańcuchu na-

pędowym rolkowym na jego płytkach ze-
wnętrznych znajdują się oznaczenia z lo-
giem producenta i rozmiarem – według 
normy powinno ich być co najmniej pięć. 
Problem z ich odnalezieniem powodują 
zabrudzenia zgromadzone na ogniwach – 
olej/smar wymieszane z piaskiem. Nale-
ży więc dokładnie oczyścić boki łańcucha 
i cierpliwie szukać oznaczeń – jeżeli nie 
zostały mechanicznie starte, to można je 
odczytać. Ponadto podpowiadamy, aby 

Podstępne calePodstępne cale  
łańcuchów rolkowychłańcuchów rolkowych
Ten sposób przeniesienia napędu stosowany jest w wielu maszynach 
rolniczych. Łańcuch napędowy rolkowy po pewnym czasie ulega jednak 
zużyciu i trzeba go wymienić. Zakup nowego wbrew pozorom nie jest łatwy, 
gdyż podanie sprzedawcy samego wymiaru calowego (podziałki) to duży błąd.

Łańcuch rolkowy to bardzo popularny sposób przeniesienia napędu.

Na każdym marko-
wym łańcuchu rol-
kowym na jego nie-
których płytkach ze-
wnętrznych znaj-
dują się oznaczenia 
z logiem producen-
ta i rozmiarem. Bez 
oczyszczenia płytek 
ich nie znajdziemy, a 
to najlepszy sposób 
identyfikacji łańcu-
cha.

Krzysztof Płocki
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po zakupie maszyny od razu zrobić np. 
telefonem zdjęcia łańcuchów i ich ozna-
czeń. Oszczędzimy sobie w ten sposób 
mozolnych poszukiwań w przyszłości.

Można również spróbować zmierzyć 
łańcuch za pomocą suwmiarki, ale w ten 
sposób niewiele zdziałamy, bo uda nam 

się zapewne określić jego podziałkę (w 
milimetrach), ale nie typ. Raczej nie da-
my rady dokładnie zmierzyć takich roz-
miarów jak m.in. grubość płytek i śred-
nica sworzni, tym bardziej że te drugie 
znajdują się wewnątrz tulei. Dlatego trud-
no mieć pewność, że pomiar wskaże nam 
właściwy typ. Nie możemy również liczyć 
na rzetelne doradztwo ze strony każde-
go sprzedawcy. Po pierwsze, wielu zależy 
głównie na sprzedaży towaru, który mają 

na półkach, a po drugie, wielu brakuje 
wiedzy w tym temacie. Tak jak wielu rol-
ników znają podział łańcuchów tylko z ty-
tułu ich podziałki w calach lub milime-
trach. Jeszcze gorzej, jeżeli zaproponu-
ją łańcuch bez jakiegokolwiek oznacze-
nia producenta (no name). W myśl za-
sady – kto kupuje tanio, kupuje dwa ra-
zy – unikajmy takich zakupów jak ognia.

Łańcuchy wzmocnione i specjalne
Poza opisanymi łańcuchami typu A i 

B w maszynach rolniczych łańcuchów 

montowana jest gama innych typów łań-
cuchów, m.in.: z podwójną podziałką, 
z poszerzoną rolką, typu C i S, które są 
stosowane w różnego typu przenośni-
kach – standardowe bądź wyposażone 
w łopatki. Łańcuchy specjalne do wy-
magających zastosowań są inaczej za-
kuwane i wykonane z innego typu sta-
li, np. nierdzewnej. Dzięki temu są od-
porne na działanie czynników atmos-
ferycznych i korozji. Ich wytrzymałość 
jednak jest nieco niższa niż łańcuchów 
standardowych.
Łańcuchy napędowe rolkowe wystę-

pują również w wersjach wzmocnionych. 
Rozpoznamy je po oznaczeniu dużą li-
terą „H”, np. 12AH-1 lub 16BH-2. Ich 
wytrzymałość jest wyższa w porównaniu 
ze standardowymi o 3% w łańcuchu A 

Ten łańcuch rolkowy 08 (podziałka ½ cala) wykonano według standardu brytyjskiego (typ B). Jego 
zamiana na łańcuch o identycznej podziałce, ale typu A, będzie dużym błędem. Dotyczy to również 
łączenia ogniw za pomocą zamków i półzamków – powinny należeć do tego samego typu, co łańcuch.

W katalogu części danej maszy-
ny możemy spotkać się z różny-
mi oznaczeniami łańcucha napę-
dowego rolkowego. Przykładowo 
20B-2-60 PZ PN-77/M-84168 
oznacza łańcuch z podziałką 1 i ¼ 
cala (20), wykonany według stan-
dardu brytyjskiego (B), dwurzędo-
wy (2) o długości 60 ogniw  łącz-
nie ze spinką (60). Pozostałe litery 
i liczby to oznaczenie normy.

PREZENTACJE Tab. 1. Różnice wymiarów łańcuchów napędowych rolkowych typu A i B

rozmiar
podziałka średnica rolki w mm szerokość wewnętrzna 

w mm
cale mm typ B typ A typ B typ A

06 3/8 9,525 6,35 5,08 5,72 4,77
08 1/2 12,700 8,51 7,95 7,75 7,95
10 5/8 15,875 10,16 10,16 9,65 9,53
12 3/4 19,050 12,70 11,91 11,68 12,70
16 1 25,400 15,88 15,88 17,02 15,88
20 1¼ 31,750 19,05 19,05 19,56 19,05
24 1½ 38,100 25,40 22,23 25,40 25,40

Ogniwa złączne wygięte (półogniwo, półzamek, 
półspinka) stosuje się przy nieparzystej licz-
bie ogniw.

Podziałka łańcucha rolkowego to wymiar oznaczający odległość od środka sworznia do 

środka sworznia sąsiadujących ze sobą rolek. Podaje się ją w mm lub w calach Ogniwa złączne proste (zamek, spinka) stosu-
je się przy parzystej liczbie ogniw łańcucha.

Średnica rolki

Szerokość wewnętrzna
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oraz nawet 25% w łańcuchach B (tab. 2). 
Cena jest oczywiście również wyższa, 
ale warto rozważyć ich zakup. Przykła-
dowe różnice, na przykładzie łańcuchów 
Waryński, polskiego markowego produ-
centa, wynoszą:

– łańcuch 12B-1 – 43,99 zł brutto/
wersja wzmocniona 12BH-1 – 49,99 zł 
brutto,

– łańcuch 12A-1 – 54,59 zł brutto/
wersja wzmocniona 12AH-1 – 61,99 zł 
brutto,

– łańcuch 10B-1 – 33,99 zł brutto/
wersja wzmocniona 10BH-1 – 37,99 zł 
brutto,

– łańcuch 10A-1 – 37,99 zł brutto/
wersja wzmocniona 10AH-1 – 47,99 zł 
brutto.

Łańcuchy i koła marki Waryński
– Hartowanie pod specjalnym nad-

zorem sprawia, że łańcuchy marki Wa-
ryński są wyjątkowo odporne na ście-
ranie. Nasze łańcuchy mają również 
dużą wytrzymałość na rozciąganie. To 
zasługa pasowania sworzni z płytkami 
z dokładnością co do mikrona. Dzięki 
temu łańcuch działa sprawnie, ogni-
wa nie wybijają się oraz nie powstają 
luzy. Natomiast dokładne szlifowanie 
elementów walcowych łańcucha Wa-
ryński zabezpiecza go przed ugnia-
taniem i ścieraniem się elementów 
walcowych. Wszystkie sworznie na-
szych łańcuchów rolkowych zakuwa-
ne są z odpowiednią, powtarzalną si-
łą. To ważne, bo zbyt mocne zakucie 
może mieć wpływ na uszkodzenie in-
nych elementów składowych łańcucha, 
a zbyt słabe może spowodować jego 
zerwanie – wyjaśnia Piotr Dąbrowa.

Poza łańcuchami napędowymi rol-
kowymi Waryński produkuje również 
koła łańcuchowe. Wykonane są one 
z jednego kawałka stali i mają harto-
waną tylko część z zębami. – Nasze ko-
ła łańcuchowe charakteryzuje dokład-
ność wykonania uzębienia, podział-
ki oraz średnicy podziałowej, dzięki 
czemu łańcuch współpracuje z kołem 
bez niepotrzebnych oporów. Zapobie-
ga to ścieraniu się rolek oraz rozcią-
ganiu i uszkadzaniu się łańcuchów. 
Wszystkie koła wykonujemy z odpo-
wiednio dobranego jednolitego mate-
riału – nie są łączone z piastą za po-
mocą spawów. Wykonanie z jednoli-
tej bryły oraz miękki nieutwardzony 
rdzeń dodatkowo chronią przed pęka-
niem koła podczas jego nabijania na 
oś – mówi Piotr Dąbrowa. 

Krzysztof Płocki, 
Zdjęcia: RPT,

 firmowe

Tab. 2. Wytrzymałość na zrywanie wybranych łańcuchów standardowych 
i wzmocnionych marki Waryński w kN (kiloniutonach)

rozmiar - podziałka
 typ A typ B

standardowy wzmocniony (H) standardowy wzmocniony (H)
06 - 3/8 cala 10,8 10,8 9,0 11,25
08 - ½ cala 17,5 19,1 18,0 20,60
10 - 5/8 cala 29,4 30,2 22,4 25,00
12 - ¾ cala 41,5 42,7 29,0 40,00
16 - 1 cal 69,4 71,4 60,0 80,00

20 - 1¼ cala 109,2 112,4 95,0 105,00
24 - 1½ cala 156,3 160,9 160,0 225,00

Kupując  łańcuch rolkowy, warto wybrać jego wersję dedykowaną do danej maszyny. Dzięki te-
mu w porównaniu do łańcuchów sprzedawanych w odcinkach np. pięciometrowych unikniemy 
niepotrzebnych odpadów.

PREZENTACJE  

W wielu maszynach rolniczych na-
pęd na ich podzespoły robocze prze-
kazywany jest poprzez łańcuchy rol-
kowe zbudowane z ogniw wewnętrz-
nych i zewnętrznych, z których każ-
de składa się z: płytek, rolki, tulej-
ki i sworznia. Oprócz łańcuchów jed-
norzędowych produkowane są wie-
lorzędowe (trzy, czterorzędowe), które powstają przez łączenie łańcuchów 
jednorzędowych odpowiednio wydłużonymi sworzniami. Podział łańcuchów 
napędowych rolkowych z tego tytułu wygląda następująco:
– jednorzędowe (bez wyróżnika w oznaczeniu (B, A) lub z liczbą 1 (B-1, A-1),
– dwurzędowe z liczbą 2 (B-2, A-2),
– trzyrzędowe z liczbą 3 (B-3, A-3).

Wymieniając łańcuch rolkowy na nowy, warto w pakiecie zamontować nowe koło łańcuchowe.

PREZENTACJE  


