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1. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego 

Maszyny i urządzenia transportowe (środki transportu) umożliwiają wykonywanie 
czynności związanych z przewożeniem osób (transport osobowy) lub towarów (trans-
port towarowy). Zależnie od odległości, na których dokonuje się czynności przenoszenia 
i przewożenia, rozróżnia się środki: 

 transportu bliskiego, 
 transportu dalekiego. 

 
 

 
Rys.1.1. Podział transportu wewnętrznego i jego powiązanie z transportem zewnętrznym. 
Źródło własne. 

 
Środki transportu bliskiego dzielą się na trzy podstawowe grupy, różniące się cha-

rakterem pracy i rodzajem przenoszonych materiałów: 
1. dźwignice,  
2. wózki transportowe, 
3. przenośniki. 

Dźwignice i wózki pracują ruchem przerywanym, natomiast przenośniki – ruchem 
ciągłym. 

 
2. Klasyfikacja dźwignic 

 
Dźwignice pracują ruchem przerywanym. Oznacza to, że przenoszenie kolejnych ła-

dunków odbywa się z przerwami niezbędnymi do wykonania czynności manipulacyj-
nych, polegających na zaczepieniu i odczepieniu ładunku. Może nim być duży pojedyn-
czy przedmiot (np. samochód, element budowlany), duża liczba mniejszych przedmio-
tów (drobnica) połączonych w większą jednostkę ładunkową (jednakowe niewielkie 
przedmioty przewożone w skrzynkach, pojemnikach, na paletach), a także chwytak lub 
kubeł napełniony materiałem sypkim (np. węglem, piaskiem). 
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Dźwignice mają najczęściej napęd silnikowy (elektryczny lub spalinowy), rzadziej 
ręczny. Napęd od silnika do elementu napędzanego (np. koła jezdnego) może być prze-
kazywany w sposób mechaniczny (za pomocą przekładni zębatych lub łańcuchowych), 
hydrauliczny (np. za pomocą pomp i silników hydraulicznych lub siłowników hydrau-
licznych), rzadziej zaś – w sposób pneumatyczny. 
 

 
 
Rys. 1.2. Rodzaje dźwignic. 
Źródło własne. 

 
3. Parametry techniczne dźwignic 

 
Najważniejsze wielkości charakterystyczne dźwignic to: 
 udźwig nominalny mQ (w t), 
 przestrzenny zakres pracy, 
 prędkości ruchów roboczych: prędkości liniowe podnoszenia vp i jazdy vj (w m/s) 
oraz prędkość kątowa obrotu żurawia ω (w 1/s), 
 wydajność teoretyczna Wo (w t/h, m3/h lub szt/h). 
Udźwig nominalny mQ – to największa dopuszczalna masa ładunku, która może być 

przenoszona przez dźwignicę. Do udźwigu wlicza się masę zdejmowalnych urządzeń 
chwytających, stanowiących dodatkowy osprzęt dźwignicy (np. masę chwytaka, belki 
nośnej), przekraczającą 5% udźwigu; natomiast nie wlicza się masy zblocza hakowego, 
które jest niezdejmowalne. Udźwig dźwignicy o zmiennym wysięgu (np. żurawia, suwni-
cy wspornikowej) jest również zmienny, ponieważ zależy od wysięgu (przy większym 
wysięgu udźwig jest mniejszy i odwrotnie). 
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Rys. 1.3. Wymiary geometryczne przestrzeni obsługiwanej przez żuraw (L – wysięg, H – 
wysokość podnoszenia). 
Źródło:  http://kanciapka.cba.pl/Notatki/UrzadzeniaPrzeladunkowe.pdf 

 
Wysięg żurawia R (w m) – to odległość między osią pionową urządzenia chwytają-

cego (np. haka, chwytaka) i osią obrotu nieobciążonego żurawia, mierzona w płaszczyź-
nie poziomej. W przypadku suwnicy wspornikowej odległość tę należy mierzyć od osi 
szyny, po której toczą się pionowe koła suwnicy. 

W przypadku żurawi o zmiennym wysięgu zależność udźwigu od wysięgu jest po-
dawana w katalogach w postaci charakterystyk. Udźwig nominalny takiego żurawia to 
jego największy udźwig przy najmniejszym wysięgu. 

Nominalna wysokość podnoszenia ładunku H (w m) – to największa osiągalna 
różnica poziomów, między którymi dźwignica może przenosić ładunki. 

Rozpiętość L (w m) suwnicy pomostowej, półbramowej lub bramowej – to odle-
głość mierzona w płaszczyźnie poziomej między osiami szyn, po których jeździ suwnica. 

Parametry liniowe dźwignicy (nominalna wysokość podnoszenia ładunku, zmienny 
wysięg, rozpiętość i długość przejazdu suwnicy) określają w przybliżeniu przestrzenny 
zasięg pracy dźwignicy. W przypadku suwnic jest to przestrzeń ograniczona prostopa-
dłościanem, a w przypadku pełnoobrotowych żurawi stacjonarnych o zmiennym wysię-
gu – przestrzeń ograniczona dwiema powierzchniami walcowymi o promieniach odpo-
wiadających wysięgowi maksymalnemu i minimalnemu. 
 

 

 
Rys. 1.4. Przestrzenny zasięg pracy: a) suwnicy, b) żurawia o zmiennym wysięgu; H – wy-
sokość podnoszenia, L – rozpiętość suwnicy, s – długość przejazdu suwnicy, R – wysięg 
żurawia. 
Źródło własne. 

 
Prędkości ruchów roboczych określane są w m/s dla ruchów prostoliniowych oraz 

w rad/s – dla obrotowych. 
Wydajność teoretyczna Wo – to ilość materiału przemieszczana w ciągu jednej go-

dziny w warunkach idealnych, tzn. przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy oraz para-
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metrów maszyny. Oprócz wydajności teoretycznej określa się także wydajność prak-
tyczną, która uwzględnia rzeczywisty stopień wykorzystania czasu pracy oraz parame-
trów maszyny i może stanowić zaledwie kilkanaście procent wydajności teoretycznej. 

 
4. Elementy i podzespoły dźwignic 

 
W każdej dźwignicy można wyodrębnić jej podstawowe zespoły konstrukcyjne oraz 

wyposażenie dodatkowe (np. osprzęt). Podstawowe zespoły konstrukcyjne to: kon-
strukcje nośne (pomosty, bramy, wysięgniki), ramy i korpusy oraz mechanizmy (np. 
podnoszenia, jazdy, obroty, zmiany wysięgu). Mechanizmy składają się z zespołów niż-
szego rzędu i poszczególnych części. 

Elementy (części) charakterystyczne dla dźwignic to: 
 cięgna nośne i napędowe: liny i łańcuchy, 
 współpracujące z cięgnami: krążki, koła i bębny cięgnowe, 
 haki jako proste urządzenia chwytne, 
 szyny i współpracujące z nimi koła jezdne. 
Cięgna nośne i napędowe stosowane są przede wszystkim w cięgnikach, tzn. we 

wciągnikach i wciągarkach. Za pośrednictwem cięgien nośnych odbywa się podnoszenie 
i opuszczanie ładunków. Najczęściej stosuje się liny stalowe, rzadziej łańcuchy ogniwo-
we i sworzniowe. 

Zasadniczym elementem lin jest drut ze stali niestopowej o Rm = 1570÷1770 MPa, 
który poddany jest obróbce cieplnej i ciągniony na zimno. Średnica stosowanych drutów 
0,4÷2,5 mm. Druty są skręcone w splotki, a sześć splotek w linę (liny dwuzwite). Splotki 
są skręcane wokół rdzenia wykonanego z włókien organicznych (konopie, sizal). Nato-
miast rdzenie azbestowe lub stalowe stosuje się, gdy lina narażona jest na bezpośrednie 
działanie wysokiej temperatury (dźwignice hutnicze do transportu ciekłych metali, go-
rącego żużlu). Współczynnik bezpieczeństwa liny wynosi od 3,15 do 9.  

Odpowiedni dobór lin zależy od norm, jakie one spełniają. W dźwignicach najczę-
ściej stosuje się liny: prawe, przeciwzwite lub współzwite (nie powodują obracania się 
ładunków zawieszonych na pojedynczym paśmie liny), odprężane (pozbawione naprę-
żeń wewnętrznych, dzięki czemu ich końce nie rozkręcają się), normalnej jakości (wyso-
kiej jakości stosuje się tylko w urządzeniach do transportu osobowego). 

Łańcuchy ogniwowe wykonuje się ze stali niestopowej konstrukcyjnej o małej za-
wartości węgla (0,07÷0,12% C), co umożliwia łatwe i pewne zgrzewanie ogniw. Łańcuch 
składa się z owalnych ogniw, leżących w płaszczyznach na przemian do siebie prostopa-
dłych. Wielkość łańcucha oznacza się liczbą, określającą jednocześnie średnicę pręta,              
z którego są wykonane ogniwa.  

W przypadku napędu silnikowego prędkość łańcucha nie powinna przekraczać  
0,1 m/s. Przyjmuje się współczynnik bezpieczeństwa: dla napędu ręcznego x ≥ 3, a dla 
silnikowego x ≥ 6. 

Łańcuchy sworzniowe (Galla) składają się z członów wykonanych z płytek               
i sworzni wykonanych ze stali niestopowej wyższej jakości lub ze stali stopowej chro-
mowej albo chromowo-niklowej. Płytki są ulepszane cieplnie do twardości 38÷48 HRC,  
a sworznie nawęglane i hartowane do twardości 45÷50 HRC. Liczba płytek w członie jest 
zawsze parzysta (2÷10). Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5 dla prędkości łańcu-
cha: 
v ≤ 0,25 m/s oraz 7÷8 dla 0,25<v≤0,5 m/s.  

Łańcuchy, podobnie jak liny, dobiera się ze względu na normy, jakie spełniają. 
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Rys. 1.5. Rodzaje łańcuchów: a) ogniwowy, b) sworzniowe; jedno- i dwurzędowy. 
Źródło: http://www.dromet.pl/pl/produkt/lancuchy/lancuch-techniczny-kl-8-zen-818-2-lt-en818-2;  
http://www.lancuchylodz.yoyo.pl/ 

 
Krążki linowe mogą być odlewane z żeliwa lub staliwa, kute ze stali niestopowej 

(małe średnice) lub spawane (duże średnice). Krążki łańcuchowe są kute ze stali nie-
stopowej. Krążki (linowe i łańcuchowe) są osadzane na nieobracających się osiach i słu-
żą do zmiany kierunku cięgna. Mogą być łożyskowane ślizgowo lub tocznie.  
 

 
Rys. 1.6. Krążki linowe: a) pełny, b) w postaci tarczy z otworami, c) spawany. 
Źródło: Zieliński Z., Dźwignice i urządzenia transportowe, WSiP, Warszawa 1986. 
 

  

 
Rys. 1.7. Krążki łańcuchowe: a, b) łańcuch prowadzony równolegle, c) łańcuch prowadzo-
ny pod kątem 45 stopni. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

Gniazdowe koła łańcuchowe mogą napędzać ogniwowy łańcuch nośny lub służyć 
jako koła napędowe stosowane w napędach ręcznych. Koła gniazdowe, oprócz odpo-
wiednio ukształtowanego wieńca, mają dodatkowo ukształtowane w wieńcu gniazda, 
które umożliwiają podczas obrotu zabieranie kolejnych ogniw łańcucha. W odróżnieniu 
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od krążków z kołami gniazdowymi mogą współpracować jedynie łańcuchy kalibrowane 
(większa dokładność wykonania). 

Koła uzębione, napędzające łańcuch sworzniowy, mogą być osadzone na nieobra-
cającej się osi, wykonanej wraz z dużym kołem przekładni zębatej albo na wale. Zęby 
koła łańcuchowego współpracują ze sworzniami łańcucha. 
 

 

 
Rys. 1.8. Koła łańcuchowe: a) gniazdowe napędzające łańcuch ogniwowy, b) uzębione na-
pędzające łańcuch sworzniowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

Bębny, służące do nawijania cięgna nośnego, najczęściej mają kształt cylindryczny. 
Są to z reguły elementy napędzane, np. za pośrednictwem sprzęgła zębatego lub za po-
mocą koła zębatego, a czasem także przez wał, na którym osadzony jest bęben. Bębny 
łańcuchowe są wykonywane jako odlewy żeliwne, natomiast płaszcze bębnów linowych 
– najczęściej z rur stalowych. 

Zwykle stosowane są bębny rowkowane, które na płaszczu mają rowek śrubowy 
o kształcie dostosowanym do nawijanego cięgna. Na gładki bęben cięgno może się nawi-
jać w kilku warstwach (jest to niekorzystne rozwiązanie), natomiast na bęben rowko-
wany – tylko jedną warstwą.  

Haki służą do chwytania transportowanych ładunków i stanowią wyposażenie 
większości dźwignic. Najczęściej stosuje się haki jednorożne. Haki dwurożne wykorzy-
stuje się w przypadku dużych udźwigów ze względu na możliwość symetrycznego ob-
ciążenia haka. Z kolei haki płytowe składają się z kilku (3÷8) odpowiednio ukształtowa-
nych płyt, wyciętych z blachy stalowej i połączonych ze sobą na stałe za pomocą nitów. 
Zapewniają one większe bezpieczeństwo niż kute. Stosuje się je w dużych dźwignicach 
hutniczych i odlewniczych, w których haki są narażone na działanie wysokiej tempera-
tury. Pęknięcie jednej płyty nie stanowi doraźnego niebezpieczeństwa, a trzon nie jest 
osłabiony przez gwint. Haki dobiera się według norm w zależności od udźwigu i charak-
teru pracy. 
 

 
Rys. 1.9. Rodzaje haków: a) jednorożny, b) dwurożny, c) jednorożny z uchem, d) płytowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
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Koła jezdne umożliwiają przejazd dźwignicy po szynach. Takie koło składa się           
z piasty, tarczy oraz wieńca z powierzchnią bieżną i zwykle z dwoma obrzeżami (czasem 
z jednym lub bez obrzeży). Najczęściej spotyka się koła jezdne z walcową powierzchnią 
bieżną, rzadziej z powierzchnią stożkową, a w przypadku przejezdnych wciągników 
podwieszonych – z baryłkową. Koło jezdne może być napędzane (czynne) lub nienapę-
dzane (bierne); mogą być one osadzane na wale lub na osi; mogą być także łożyskowane 
tocznie lub ślizgowo.  

Koła jezdne wykonane są zazwyczaj ze staliwa konstrukcyjnego manganowego lub 
manganowo-molibdenowego, odpornego na ścieranie i poddanego ulepszeniu cieplne-
mu. Koła mogą być też kute ze stali niestopowej wyższej jakości lub niskostopowej.  

Szyny dźwignicowe o przekroju prostokątnym są wykonywane z walcowanych 
prętów stalowych. Są to najlżejsze szyny, z płaską powierzchnią roboczą, współpracują-
ce z walcowymi kołami jezdnymi przejezdnych wciągarek oraz mniejszych suwnic po-
mostowych. Specjalne szyny dźwigowe stosowane na tory dużych suwnic pomosto-
wych są znormalizowane. Mają one główkę z płaską powierzchnią roboczą. Wykonywa-
ne są ze stali niestopowej zwykłej jakości o Rm ≥ 600 MPa.  

Spotyka się także tory dźwignic wykonane ze znormalizowanych szyn kolejowych, 
które mają wypukłą powierzchnię roboczą. 

 

 
Rys. 1.10. Przekroje szyn dźwignicowych: a) o przekroju prostokątnym, b) dźwigowa, c) 
kolejowa. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

W mechanizmach dźwignic stosuje się zespoły spotykane w mechanizmach innych 
maszyn oraz zespoły charakterystyczne dla mechanizmów dźwigniowych. 

Do typowych mechanizmów zalicza się: przekładnie zębate, sprzęgła mechaniczne 
nierozłączne oraz mechanizmy i sprzęgła zapadkowe. Zespoły te muszą być jednak 
przystosowane do warunków pracy mechanizmów dźwignic (praca przerywana, powta-
rzający się rozruch pod obciążeniem i występujące duże siły i momenty dynamiczne. 

Do grupy drugiej zalicza się: 
 sprzęgi hakowe i wielokrążki, 
 zestawy kołowe, 
 hamulce mechaniczne. 
Gdy udźwig nie przekracza 3,2 t (5 t w przypadku łańcuchów sworzniowych), prze-

noszony ładunek można zawieszać na pojedynczym pasmie cięgna nośnego. Stosuje się 
wówczas hak z uchem i mocuje się go bezpośrednio do łańcucha albo – w przypadku liny 
stalowej – za pośrednictwem tzw. sprzęgu hakowego. Ciężkie ładunki są zawieszane na 
kilku, a nawet kilkunastu pasmach liny stalowej, stanowiącej cięgno nośne, z zastosowa-
niem wielokrążków. 
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Rys. 1.11. Elementy linowych układów podnoszenia: a) zblocza hakowe: jedno- i wielo-
krążkowe, b) wielokrążek. 
Źródło: http://www.hak.com.pl/hak/produkty/zblocza-hakowe-haki-trzoonwe.html; 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielokrążek 
 

Zestaw kołowy składa się z koła jezdnego osadzonego na wale lub na obracającej 
się osi oraz z dwóch łożysk tocznych, osadzonych w niedzielonych kątowych obudowach 
stalowych lub staliwnych. Zestawy kołowe o średnicy kół jezdnych Dkj = 200÷900 mm są 
znormalizowane. 

W dźwignicach z napędem elektrycznym stosuje się najczęściej hamulce mecha-
niczne (dwuszczękowe normalnie zamknięte i otwarte, taśmowe oraz wzdłużne). Ze 
względu na bezpieczeństwo hamulce mechanizmów podnoszenia, mechanizmów jazdy 
lub obrotu należy codziennie sprawdzać. W dźwignicach, jako zabezpieczenie przed nie-
pożądanym opuszczeniem ładunku, stosuje się sprzęgła zapadkowe. 

 
Zawiesia to urządzenia będące wyposażeniem urządzenia dźwigowego, służące do 

zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku. W większości 
przypadków zawiesia nie są integralnymi elementami dźwignicy, a jedynie zawieszane 
na haku zblocza. 

Zawiesia dzielą się na: 
 cięgnowe – składające się z jednego lub kilku odcinków łańcucha ogniwowego al-
bo z odcinków lin salowych wyposażonych w różnego rodzaju haki, pierścienie, 
ogniwa kształtowe, kausze (sercówki) itd., 
 chwytne – w postaci uchwytów i kleszczy umożliwiających skrócenie czasu za-
czepiania na haku, 
 belki nośne (trawersy) – stosowane do zawieszania na haku dźwignicy pojedyn-
czych ładunków o dużych wymiarach lub do jednoczesnego podnoszenia kilku sztuk 
lżejszych elementów, 
 platformy i pojemniki – umożliwiające przenoszenie drobnicy. 
Zawiesia dobiera się z odpowiednich norm przedmiotowych w zależności od do-

puszczalnego udźwigu i innych parametrów zależnych od rodzaju przenoszonego mate-
riału i rodzaju zawiesia. 

 
 
 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignice
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwignice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zblocze
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Rys. 1.12. Rodzaje zawiesi cięgnowych: a) linowych, b) pasowych i siatkowych, c) łańcu-
chowych. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

 
 

 
 

Rys. 1.13. Zawiesia chwytne: a) szczękowe do przenoszenia blach i płyt, b) zaciskowe do 
przenoszenia beczek, c) do przenoszenia kręgów, d) do przenoszenia kształtowników. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
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Rys. 1.14. Trawersy. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiesie; 
http://krantrak.pl/images/trawersy/trawersa_w_akcji_v2.jpg 
 

Określoną liczbę elementów o stosunkowo małej masie jednostkowej i niezbyt du-
żych wymiarach (np. skrzynki, kartony, cegły) łączy się w większe jednostki ładunkowe  
i transportuje na platformach lub w pojemnikach. 

 

 
Rys. 1.15. Przenoszenie drobnicy: a) drewniane platformy z listwami ochronnymi, b) po-
jemnik do przenoszenia cegieł. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

Chwytaki służą przede wszystkim do przeładunku materiałów sypkich, ale spotyka 
się też takie, które mogą służyć do wykonywania innych zadań. Chwytniki dobiera się                  
z katalogu w zależności od największej przenoszonej masy użytecznej, która zależy od 
rodzaju przenoszonych ładunków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tuh22,16,75.j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiesie
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Rys. 1.16. Chwytak do materiałów sypkich. 
Źródło: http://kinshofer.com.pl/img/65/303/303_1m.jpg 
 
 

5. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie cięgników 
 
Cięgniki to dźwignice przeznaczone do przenoszenia ładunków w pionie lub pionie  

i poziomie (ale tylko w jednej płaszczyźnie pionowej), za pośrednictwem cięgna nośnego 
(np. liny lub łańcucha), zakończonego urządzeniem chwytnym (np. hakiem lub chwyta-
kiem). 

Do najczęściej spotykanych cięgników należą: wciągniki i wciągarki.  
Wciągnik składa się z mechanizmu podnoszenia, cięgnowego układu zawieszenia 

ładunku i korpusu. Całość tworzy układ podwieszony, np. pod belką stropu obok stano-
wiska pracy lub pod wysięgnikiem żurawia. Wciągniki mogą być: 

 stałe, 
 przenośne, 
 przejezdne (poruszają się po dolnych półkach dwuteowników za pośrednictwem 

wózków podwieszonych). 
Udźwig wciągnika z napędem ręcznym wynosi mQ = 0,25÷10 t, przy wysokości 

podnoszenia H = 3,2 m. Wciągniki z napędem elektrycznym mają udźwig mQ = 0,16÷5 
t, przy wysokości podnoszenia H = 6,3÷20 m oraz prędkości podnoszenia vp = 0,08÷0,5 
m/s. Mniejszej prędkości towarzyszy większy udźwig i odwrotnie. 

 

  
Rys. 1.17. Przenośny wciągnik elektryczny: 1 – 
silnik elektryczny, 2 – reduktor z hamulcem                      
i sprzęgłem, 3 – bęben linowy, 4 – lina stalowa, 5 – 
zblocze hakowe, 6 – korpus.  
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny 
i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 

Rys. 1.18. Przejezdny wciągnik 
łańcuchowy.  
Źródło: 
http://ehak24.pl/wciagnik-lancuchowy-
elektryczny-przejezdny-ele.html 
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Wciągarka składa się z mechanizmu podnoszenia, układu cięgnowego oraz ramy 
stałej, przenośnej (przesuwnej) lub przejezdnej. Wciągarki z napędem ręcznym mają 
mały udźwig do 5 t. Wciągarki przejezdne (hakowe), tj. wózki suwnicowe mają 
udźwig mQ = 3,2÷20 t i podnoszą ładunki z prędkością vp  = 0,125÷0,4 m/s na wysokość 
H = 16÷20 m, a ich prędkość jazdy wynosi  vj  = 0,5÷0,63 m/s. Wciągarki chwytakowe 
mają udźwig mQ = 3,2÷12,5 t i charakteryzują się dużą prędkością zarówno podnoszenia 
vp  = 1 m/s, jak i jazdy – prędkość jazdy vj = 1÷2 m/s. Zbliżone parametry mają wciągarki 
pracujące z chwytnikiem elektromagnetycznym. 

 

 
Rys. 1.19. Wciągarka stała przyścienna z napędem ręcznym: 1 – korba, 2 – przekładnie 
zębate, 3 – hamulec taśmowy ze sprzęgłem zapadkowym, 4 – dźwignia hamulca, 5 – bęben 
linowy, 6 – stała rama, 7 – lina stalowa. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004.  

 
 
6. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie suwnic 
 

Suwnice to dźwignice złożone z przemieszczającego się po torach ustroju nośnego            
i poruszającego się po nim wciągnika lub wciągarki. Suwnice są przeznaczone do prze-
noszenia ładunków w pionie, poziomie lub w pionie i poziomie, w przestrzeni ograni-
czonej nominalną wysokością podnoszenia ładunków, skrajnymi położeniami wciągnika 
lub wciągarki oraz skrajnymi położeniami suwnicy. 

Konstrukcje nośne suwnic mogą mieć kształt pomostu, półbramy, bramy lub wspor-
nika i są wyposażone w mechanizm jazdy.  

Wyróżnia się suwnice: 
 pomostowe, 
 półbramowe, 
 bramowe, 
 wspornikowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

 
Rys. 1.20.  Rodzaje suwnic: a), b) pomostowe, c), d), e) bramowe, f), g) półbramowe. 
Źródło: Zieliński Z., Dźwignice i urządzenia transportowe. WSiP, Warszawa 1986. 

 
Suwnice pomostowe poruszają się po torach ułożonych ponad miejscem składo-

wania ładunków (zwykle tuż pod stropem hali produkcyjnej lub montażowej). 
a) jednodźwigarowe: 

rozpiętość L = 4÷16 m, udźwig mQ = 0,5÷5 t, prędkość jazdy vj  = 0,8÷1,25 m/s 
b) dwudźwigarowe:   

rozpiętość L = 8÷32 m, udźwig mQ = 3,2÷20 t, prędkość jazdy Vj  = 0,8÷2 m/s 
 

 

 

 
Rys. 1.21. Suwnice pomostowe: a) jednodźwigarowe, b) dwudźwigarowe. 
 Źródło: http://www.eurotech-opole.pl/node/6919 
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Rys. 1.22. Przenoszenie ładunku suwnicą pomostową. 
Źródło: http://www.abuscranes.pl/Produkty/Suwnice_pomostowe 

 
Suwnice półbramowe poruszają się po torach, których szyny są ułożone na dwóch 

poziomach: jedna szyna na znacznej wysokości ponad miejscem składowania ładunków, 
a druga, po której porusza się wysoka podpora (noga) suwnicy, na poziomie miejsca 
składowania ładunków. 

 

 
 

 
Rys. 1.23. Suwnice półbramowe. 
Źródło: 
http://www.hak.com.pl/hak/produkty/suwnice/suwn
ice-bramowe.html 

Rys. 1.24. Suwnica półbramowa BOP. 
Źródło:  
http://protea-cranes.com/news/28/lang/ 
1?P=10&S=2 

 
Suwnice bramowe, których konstrukcja nośna jest wyposażona w dwie wysokie 

podpory (nogi), poruszają się po torach ułożonych na poziomie miejsca składowania 
ładunków. 
Parametry suwnic hakowych półbramowych i bramowych z napędem elektrycznym: 

• udźwig   mQ = 5÷160 t 
• rozpiętość    L = 5÷32 m 
• wysokość podnoszenia H = 4÷16 m 
• prędkość jazdy  vj  = 0,32÷0,5 m/s 

Parametry suwnic chwytakowych bramowych: 
• rozpiętość    L = 16÷40 m 
• prędkość jazdy  vj  = 0,5 m/s 

http://protea-cranes.com/news/28/lang/
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Rys. 1.25. Suwnica sterowana z 
poziomu roboczego. 
Źródło:   
http://www.kurs-hds-wozki.pl/suwnice-
wciagarki-wciagniki.html 

 
Rys. 1.26. Suwnica bramowa. 
Źródło: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Brosen_gantry_crane.jpg 

 
Suwnice wspornikowe posiadają konstrukcję nośną w postaci wspornika i poruszają 

się po torach ułożonych ponad miejscem składowania ładunków. Jedna szyna toru, po 
której toczą się zwykle dwa koła pionowe, przenosi obciążenia pionowe, natomiast dwie 
szyny, po których toczą się zwykle cztery koła poziome, przenoszą obciążenia poziome 
spowodowane wspornikową konstrukcją nośną suwnicy. 

Parametry suwnic wspornikowych: 
• wysięg   R = 4÷10 m 
• udźwig  mQ = 1÷10 t 
• prędkość jazdy vj  = 0,8÷2 m/s 

 

 
 

 

Rys. 1.27. Suwnica wspornikowa. 
Źródło:   
http://www.transrem.com.pl/?id=oferta&kat1=2
40&kat2=262&kat3=667&show=667 

Rys. 1.28. Suwnica wspornikowa. 
Źródło: 
http://www.hak.com.pl/hak/realizacje/suwnica-
wspornikowa.html 

 
 
 Czy wiesz, że... 
 
 
 

Największą i najnowocześniejszą suwnicą bramową w Europie jest suwnica             
w Stoczni Gdynia o udźwigu 1000 t wyprodukowana przez fińską firmę KONECRANES. 
Wysokość liczona od górnej belki do niecki suchego doku wynosi 106 m, szerokość 153 

http://www.transrem.com.pl/?id=oferta&kat1=240&kat2=262&kat3=667&show=667
http://www.transrem.com.pl/?id=oferta&kat1=240&kat2=262&kat3=667&show=667


 
 

17 
 

m, natomiast wysokość samej belki górnej wynosi 10 m. Ciężar całej suwnicy bramowej 
wynosi 3650 t. Suwnica może pracować przy wietrze o prędkości do 20 m/s1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1.29. Suwnica bramowa w Stoczni Gdańskiej. 
Źródło: http://www.topkorab.org.pl/img/suwnica.jpg 

 
 
7. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie żurawi 
 

Żurawie mają wspornikowy układ nośny, obrotowy w płaszczyźnie poziomej lub 
wychylny w płaszczyźnie pionowej, czasem również konstrukcję obrotowo-wychylną. 
Ze względu na konstrukcję żurawie dzielimy na żurawie wychylne (jednoramienne           
i dwuramienne) oraz żurawie obrotowe (podparte, na słupie obrotowym, platformowe, 
wieńcowe).  
 

 
Rys. 1.30. Rodzaje żurawi: a) jednoramienny, b) dwuramienny, c) podparty, d) na słupie 
obrotowym, e) platformowy, f) wieńcowy. 
Źródło: http://kanciapka.cba.pl/Notatki/UrzadzeniaPrzeladunkowe.pdf 

 

                                                           
1 Więcej na ten temat na stronie: http://www.topkorab.org.pl/index.php?active=-1&plik=suwnica 
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Żurawie stacjonarne są związane na stałe z jednym określonym miejscem i stano-
wiskiem pracy przez umiejscowienie konstrukcji nośnej na fundamencie lub innej stałej 
podstawie. 

 

 
 

Rys. 1.31. Żuraw stacjonarny ze słupem 
stałym: 1 – słup stały, 2 – fundament, 3 – 
kotwa, 4 – część obrotowa z wysięgnikiem, 
5 – przejezdny wciągnik elektryczny 

Rys. 1.32. Żuraw stacjonarny ze słupem 
obrotowym i wychylnym wysięgnikiem: 1 – 
słup obrotowy, 2 – wychylny wysięgnik, 3 – 
obudowa słupa z łożyskowaniem, 4 – me-
chanizm podnoszenia, 5 – zblocze hakowe, 
6 – kaseta sterownicza  

Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004.  
 
 

 

  
Rys. 1.33. Żuraw słupowy warsztatowy. 
Źródło: 
http://www.multipino.pl/offer261733.html 

Rys. 1.34. Żuraw słupowy. 
Źródło: http://kursyudt.pl/images/zuraw.jpg 
 

 
Konstrukcja żurawi przenośnych jest przystosowana do zmiany miejsca pracy, 

przy czym może to być przeniesienie, po częściowym demontażu, na odpowiedni fun-
dament lub stałą podstawę w innym miejscu pracy albo zainstalowanie (po przeniesie-
niu) na przystosowanym do tego celu podwoziu. Taki żuraw może być więc mocowany 
na końcu pojazdu, do ramy ciągnika, na pojeździe kołowym, na platformie kolejowej.  

http://www.multipino.pl/offer261733.html
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Żurawie przewoźne lub przejezdne są zainstalowane na ramach lub podwoziach, 
umożliwiających ich przemieszczanie na niewielkie odległości (np. w hali montażowej, 
na placu budowy). Udźwig żurawi z ręcznym napędem mechanizmu podnoszenia jest 
niewielki i zwykle wynosi od kilkuset kilogramów do kilku ton, przy kilkumetrowym 
wysięgu.  
 

 

 
Rys. 1.35. Żuraw hydrauliczny przejezdny. 
Źródło: http://www.promag.pl/Zurawie_przejezdne_PZHR,p,9185.html 

 
Żurawie montażowe z napędem elektrycznym mają udźwig mQ = 4÷50 t, wysięg  

R = 10÷50 m i mogą podnosić ładunki na wysokość ponad 60 m z prędkością vp = 
0,025÷0,037 m/s. Prędkość obrotowa żurawia nie przekracza n = 0,5 obr/min (ω ≈ 0,05 
1/s). 

Żurawie budowlane wieżowe są zazwyczaj jednocześnie przenośne oraz prze-
jezdne (przewoźne). Najczęściej spotykane żurawie wieżowe (budowlane) mają udźwig  
mQ = 5÷16 t oraz dużą wysokość podnoszenia (do ok. 65 m) i duży wysięg (ok. 30 m). 
Wieże oraz wysięgniki żurawi budowlanych składają się z kilku członów łączonych śru-
bami. W zależności od liczby członów zmieniają się parametry pracy żurawia, które 
można odczytać z jego charakterystyki. 
 

  
Rys. 1.36. Żuraw wieżowy. 
Źródło: http://www.kursy-
wielun.pl/images/zuraw-wiezowy.jpg 
 

Rys. 1.37. Żurawie wieżowe. 
Źródło: 
http://www.liebherr.pl/CMS/images/Liebherr-
Krane-Bregenz2009_rdax_120x92.jpg 
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Spotyka się różne konstrukcje żurawi portowych: prostowodne (podczas zmiany 
wysięgu żurawia ładunek przemieszcza się po torze prawie poziomym), wypadowe ha-
kowe (przeładunek drobnicy) oraz wypadowe chwytakowe.  

Żurawie portowe wypadowe hakowe mają udźwig do mQ = 3,2 t, przy wysięgu R = 
7,1÷40 m i prędkości podnoszenia ładunku vp = 1 m/s. Żurawie portowe wypadowe 
chwytakowe mają udźwig do 8 t, przy maksymalnym wysięgu ok. 25 m i prędkości pod-
noszenia – do ok. 0,5 m/s. Prędkość obrotowa tych żurawi nie przekracza n = 1,25÷2 
obr/min (ω=0,125÷0,2 rad/s). Średnia prędkość zmiany wypadu wynosi ok. 1 m/s,          
a przejazd bramy odbywa się z prędkością ok. 0,32 m/s. 

 

 

 

Rys. 1.38. Żuraw portowy. 
Źródło: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/b/b1/Brosen_port_crane.j
pg/220px-Brosen_port_crane.jpg 
 

Rys. 1.39. Żurawie portowe. 
Źródło: 
http://www.liebherr.pl/CMS/images/0018_rdax_615x410. 
JPG 
 

Hydrauliczne żurawie samojezdne są zainstalowane na specjalnie zbudowanych 
podwoziach, z własnym napędem jazdy i niezależnym źródłem zasilania, umożliwiają-
cym swobodną zmianę miejsca i stanowiska pracy. 

Hydrauliczne żurawie samojezdne z wysięgnikiem teleskopowym mogą podnosić 
duże ładunki (do 100 t), z prędkością vp = 0,63 m/s na wysokość kilkudziesięciu me-
trów (udźwig maleje wraz ze wzrostem wysięgu). Przejazd po drogach publicznych mo-
że odbywać się z prędkością 50÷60 km/h. Żurawie teleskopowe stosuje się do prac bu-
dowlano-montażowych, przeładunkowych lub interwencyjnych.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Brosen_port_crane.jpg/220px-Brosen_port_crane.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Brosen_port_crane.jpg/220px-Brosen_port_crane.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Brosen_port_crane.jpg/220px-Brosen_port_crane.jpg
http://www.liebherr.pl/CMS/images/0018_rdax_615x410
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Rys. 1.40. Żuaw kołowy. 
Źródło:  
http://boels.pl/assets/modules/products/bi
g_002668.jpg 

Rys. 1.41. Żuraw kołowy. 
Źródło: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/6/63/%C5%BBuraw_ko%C5%82owy1.jpg/220px-
%C5%BBuraw_ko%C5%82owy1.jpg 

 
Żurawie samochodowe są instalowane na typowych (przystosowanych) podwo-

ziach samochodów ciężarowych. Konstrukcja nośna żurawia składa się z wysięgnika, 
który dzięki mechanizmowi może się obracać dookoła pionowej osi.  

Wysięg żurawia można zmieniać przez wychylanie wysięgnika, poprzez wysuwanie 
poszczególnych członów wysięgnika teleskopowego, a także dzięki możliwości przejaz-
du po poziomym wysięgniku podwieszonego wysięgnika lub wodzaka, tzn. lekkiej ramy 
wyposażonej w koła jezdne, krążki i układ linowy oraz zblocze hakowe.  

 

 
 

Rys. 1.42. Żuraw samochodowy. 
Źródło:  
http://pictures.trader.pl/pictures/Tabor24/origin
al/8/c2/bc/fc60498a4e77a988009706affb1adf47.j
pg.jpg 

Rys. 1.43. Żuraw samochodowy. 
Źródło: 
http://www.liebherr.pl/CMS/images/ltf_1045.jpg 
 

 
 
 
 
 

http://www.liebherr.pl/CMS/images/ltf_1045.jpg
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 Czy wiesz, że... 
 
 
 

Zdjęcie przedstawia Liebherr LTM 11200-9.1 – największy na świecie żuraw samo-
chodowy, który może przemieścić na przykład 63-metrowej długości skrzydła najwięk-
szej na świecie turbiny powietrznej E-126. Ma on nie tylko najdłuższe ramię, ale też 
największą moc: jest w stanie unieść ciężar o masie 1200 t! 

Teleskopowe ramię, ważące 100 t, jest w stanie podnieść sześć – rekordowej wiel-
kości – płetwali błękitnych na wysokość 2,5 m lub coś o wiele lżejszego na wysokość 100 
m. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przeciwwaga wynosząca 202 t. Żuraw może doje-
chać na miejsce budowy z prędkością nawet do 75 km/h. 

 
 
Rys. 1.44. Żuraw samochodowy Liebherr 
LTM 11200-9.1. 
Źródło:  
http://www.liebherr.com/AT/en-
GB/products_at.wfw/id-8607-0/layout-
PopupTabWide/item-
ImageGalleryImage6048_29_7/measure-metric/tab-
6048_29 

 
 
 
8. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie dźwigników 
 

Dźwigniki służą do prostoliniowego przenoszenia ładunków w pionie lub prawie               
w pionie – za pośrednictwem sztywnego elementu. Tym elementem może być zębatka, 
śruba, tłoczysko lub układ dźwigniowy.  

Sztywne elementy dźwigników przenoszą na ogół obciążenia ściskające, co jest po-
łączone z możliwością wyboczenia. Dlatego długość tych elementów nie może być duża, 
a tym samym niewielka jest wysokość podnoszenia ładunków. 

W zależności od rodzaju elementu pośredniczącego rozróżnia się następujące rodza-
je dźwigników: 

 zębatkowe, 
 śrubowe, 
 tłokowe (hydrauliczne lub pneumatyczne), 
 dźwigniowe. 
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Rys. 1.45. Dźwigniki: a) zębatkowe, b) śrubowe. 
Źródła:  
http://kanciapka.cba.pl/Notatki/UrzadzeniaPrzeladunkowe.pdf; 
http://www.tm24.pl/!data/shop/b_shop_268.jpg, 
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/serwomech/screw_jacks.jpg 
 

Udźwig dźwigników zębatkowych i śrubowych, najczęściej napędzanych ręcznie, 
zwykle wynosi mQ = 3,2÷25 t, a wysokość podnoszenia ładunków nie przekracza  
H = 350 mm.  

Sprawność dźwigników zębatkowych, w których stosowane są walcowe przekładnie 
zębate, jest o wiele wyższa (ok. 0,7) niż śrubowych (ok. 0,35), zbudowanych na zasadzie 
ruchowego połączenia śrubowego z samohamownym gwintem.  

W dźwigniku zębatkowym zadanie urządzenia zabezpieczającego przed samoczyn-
nym opadaniem ładunku (układ niesamohamowny) spełnia jednokierunkowe sprzęgło 
zapadkowe.  

Udźwig dźwigników tłokowych hydraulicznych mQ = 5÷200 t (w przypadku silni-
kowego napędu pompy – może być większy), a wysokość podnoszenia odpowiednio  
H = 80÷250 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kanciapka.cba.pl/Notatki/UrzadzeniaPrzeladunkowe.pdf
http://www.tm24.pl/!data/shop/b_shop_268.jpg
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Rys. 1.46. Udźwig dźwigników tłokowych hydraulicznych. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004; 
http://serwiskarcher.pl/zdj/s11/podnosnik2tony1.jpg 

 
Udźwig dźwigników dźwigniowych w przypadku napędu ręcznego mQ = 0,25÷2 t. 

Przejezdne dźwigniki tego typu służą do przewożenia podstawek ładunkowych w posta-
ci platform, pojemników, skrzynek itp., wyposażonych w odpowiednio wysokie nóżki, 
umożliwiające wprowadzenie dźwignika pod podstawkę. Ładunek unosi się na niewiel-
ką wysokość (H = 50÷100 mm), umożliwiającą przejazd.  

  

Rys. 1.47. Dźwignik dźwigniowy (przejezdny): 1 – 
wózek jezdniowy ręczny, 2 – unoszona platforma 
(nośna, 3 – dźwignia nożna (pedał) do unoszenia i 
opuszczania platformy, 4 – dźwignia nożna (pedał) do 
zaczepiania i odczepiania platformy w górnym poło-
żeniu, 5 – zaczep, 6 – dyszel, 7 – koła jezdne wózka. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny                
i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 

Rys. 1.48. Dźwignik dźwigniowy. 
Źródło: 
http://image.ceneo.pl/data/products/2
819159/i-duzy-reczny-wozek-widlowy-
paleciak-nosnosc-do-2500-kg.jpg 

 
Zastosowanie dźwigników nożycowych wyłącza konieczność posiadania samo-

jezdnych wózków widłowych, co w znaczący sposób pomniejsza koszty zaplecza logi-
stycznego firmy. Bezstopniowa regulacja wysokości podnoszenia pozwala na przeładu-
nek dowolnych samochodów ciężarowych i dostawczych bez konieczności budowania 
kosztownych ramp.  

http://serwiskarcher.pl/zdj/s11/podnosnik2tony1.jpg
http://image.ceneo.pl/data/products/2819159/i-duzy-reczny-wozek-widlowy-paleciak-nosnosc-do-2500-kg.jpg
http://image.ceneo.pl/data/products/2819159/i-duzy-reczny-wozek-widlowy-paleciak-nosnosc-do-2500-kg.jpg
http://image.ceneo.pl/data/products/2819159/i-duzy-reczny-wozek-widlowy-paleciak-nosnosc-do-2500-kg.jpg
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Rys. 1.49. Dźwignik nożycowy. 
Źródło: 
http://www.promag.pl/photos/p_prod_9075_1.
jpg 

Rys. 1.50. Dźwignik nożycowy. 
Źródło: http://www.egi-poland.pl/fxcms/files/2812-
auto-big.jpg 

 
 
 Czy wiesz, że... 
 
 
 

Większość dźwigników ma napęd ręczny – dźwigniowy lub korbowy. Spotyka się 
jednakże dźwigniki śrubowe zespołowe z napędem elektrycznym. Przykładem takich 
dźwigników są podnośniki Kutruffa. Służą one (cztery w zespole; każdy po 25 t udźwi-
gu) m.in. do podnoszenia wagonów i lokomotyw w warsztatach naprawczych. Dźwigniki 
takie współpracują z dwiema belkami nośnymi, podkładanymi pod ramię wagonu lub 
lokomotywy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1.51. Dźwignik śrubowy zespołowy. 
Źródła:  
http://www.galeria-biznesu.pl/ds/65595/a113152f951b6c67014ecd7193cf4157.jpg 
http://trainz.krb.com.pl/images/kurtuff.jpg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promag.pl/photos/p_prod_9075_1.jpg
http://www.promag.pl/photos/p_prod_9075_1.jpg
http://www.galeria-biznesu.pl/ds/65595/a113152f951b6c67014ecd7193cf4157.jpg
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