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1. Klasyfikacja przenośników 
 

Przenośniki na ogół pracują ruchem ciągłym. Za pomocą przenośników mogą być 
transportowane pojedyncze przedmioty, jednostki ładunkowe oraz materiały sypkie 
przenoszone w postaci ciągłej strugi. Niezależnie od postaci każdy przenoszony materiał 
nazywa się nosiwem.  
 

 
 

Rys. 3.1. Podział przenośników. 
Źródło własne. 

 
2. Parametry techniczne przenośników 

 
Do podstawowych parametrów przenośników należą: 
 rodzaj i cechy transportowanego materiału, 
 wydajność teoretyczna przenośnika Wo (w m3/h, t/h lub w szt/h), 
 trasa transportu. 
Do cech materiału sypkiego transportowanego luzem zalicza się: 
 gęstość usypową γu  (w t/m3 ),   
 granulację,  
 kąt naturalnego usypu α (w stopniach) w stanie spoczynku i w ruchu, 
 współczynnik tarcia wewnętrznego (międzycząsteczkowego) i zewnętrznego 
(względem ścian koryta lub rury przenośnika), 
 wilgotność, 
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 ścieralność (twardość), 
 lepkość, 
 toksyczność, 
 wybuchowość. 
Kąt naturalnego usypu α to kąt zawarty pomiędzy poziomem a wysokością two-

rzącego stożek materiału usypanego swobodnie. Kąt naturalnego usypu w ruchu wynosi 
ok. 70% wartości tego kąta w spoczynku. Z kątem naturalnego usypu wiąże się możli-
wość transportu w kierunku pochylonym do poziomu. Kąt pochylenia przenośnika nie 
może być większy od najmniejszej wartości kąta naturalnego usypu w ruchu. 

 

 
Rys. 3.2. Przekrój strugi nosiwa na taśmie: a) płaskiej, b) nieckowej. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 
  

 Kąty naturalnego usypu w spoczynku oraz wartości gęstości usypowej dla wy-
branych materiałów sypkich zestawiono w tabeli 3.1. 
 
Tabela 3.1. Wielkości charakterystyczne materiałów sypkich. 

Materiał sypki 
Gęstość usypowa γu 

[t/m3] 

Kąt naturalnego usypu α 
w stanie spoczynku 

[°] 
Cement portlandzki 1,0–1,6 27–35 
Drewno trociny 0,2–0,35 40–45 
Grafit w proszku 0,35–0,45 30–40 
Koks 045–0,65 30–50 
Piasek suchy 1,4–1,7 30–40 
Popiół suchy 0,56–0,7 30–45 
Ruda cynku 2,0–2,5 40–45 
Ruda miedzi 1,7–2,3 35–45 
Ruda żelaza 2,2–3,0 35–40 
Siarka 1,0–1,2 45 
Węgiel brunatny 0,7–0,9 30–40 
Węgiel miał 0,8–0,9 15–25 
Ziemia mokra 1,6–2,5 45 
Ziemia sucha 1,2–1,8 30–40 
Żużel granulowany 0,65–1,0 35–45 
Żużel kotłowy 1,0–1,5 40 
Żwir płukany 1,8–2,5 30–38 
Żwir wilgotny 1,8–2,0 35–45 
Ziarno grochu 0,8 30 
Buraki cukrowe 0,55–0,65 35–40 
Mąka zbożowa 0,45–0,65 35–45 
Sól kamienna 1,0–1,5 30–40 
Ziarno pszenicy 0,65–0,83 25–35 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie, Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
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Pojedyncze przedmioty (jednostki ładunkowe) charakteryzują parametry: 
 masa przedmiotu lub jednostki ładunkowej m1  (w t) lub objętość V1  (w dm3), 
 odległość między nimi L1 (w m). 

 

 
Rys. 3.3. Transport pojedynczych przedmiotów lub jednostek ładunkowych za pomocą 
przenośnika taśmowego. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
  

Teoretyczna wydajność przenośnika to ilość materiału (w m3, t lub szt) prze-
mieszczanego w ciągu jednej godziny w warunkach idealnych, tzn. przy ciągłym i rów-
nomiernym załadunku przenośnika. 

Wydajność teoretyczna przenośnika zależy od różnych czynników i dlatego oblicza 
się ją z różnych wzorów: 

 dla materiałów sypkich: 
vS3600Wo    m3/h 

   uo vS3600W    t/h 

gdzie: S – pole przekroju strugi materiału sypkiego [m2], 
  v – prędkość przenoszenia [m/s], 
  γu – gęstość usypowa [t/m3]; 

 dla jednostek ładunkowych (pojedynczych przedmiotów): 

1

1

o m
L

v
3600W   t/h lub szt/h 

gdzie: L1 – odległość między jednostkami  [m], 
 m1 – masa jednostki ładunkowej [t], 
 v/L1 – iloraz określający liczbę przedmiotów lub jednostek ładunkowych  

            przenoszonych w ciągu jednej sekundy. 
Masa liniowa materiału sypkiego q (w kg/m) to masa nosiwa znajdującego się 

podczas transportu na odcinku przenośnika o długości 1 m oraz rozłożonej w sposób 
ciągły i równomierny. Wielkość tę można obliczyć z zależności: uSq    (w t/m). 

 

 
Rys. 3.4. Masa liniowa nosiwa. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
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Wydajność przenośnika można obliczyć wobec tego na podstawie wartości masy li-
niowej. Wzory przyjmą wówczas postać: 

vqWo    kg/s, 

vq6,3Wo   t/h. 

Trasa transportu za pomocą przenośników może przebiegać w poziomie, w pionie 
lub w kierunku pochylnym; może też być połączeniem różnych kierunków i stanowić 
układ przestrzenny. 

Przenośnik składa się z zespołów konstrukcyjnych oraz z dodatkowego wyposaże-
nia (np. elektrycznego, sterującego, sygnalizacyjnego). Do zespołów konstrukcyjnych 
należą: 

 konstrukcje wsporcze, ramy, obudowy, 
 zespoły napędowe, 
 zespoły transportujące, 
 zespoły kierujące (prowadzące) i napinające, 
 układy załadunkowe i wyładunkowe, 
 inne zespoły – w zależności od rodzaju i konstrukcji przenośnika. 

Zespoły przenośników są w dużym stopniu stypizowane, a liczne ich elementy 
znormalizowane. Przy doborze zespołów i kompletnych przenośników przydatne są 
katalogi producentów.  

Moc przenośnika P (w kW) oblicza się z zależności: 

4321 PPPPP   

gdzie: P1  – moc potrzebna do napędu przenośnika bez nosiwa, 
P2 – moc potrzebna do przeniesienia samego nosiwa na poziomie, 
P3 – moc potrzebna do przeniesienia nosiwa na wymaganą wysokość, 
P4 – moc potrzebna do pokonania oporów urządzeń pomocniczych (np. urządzeń  
         służących do czyszczenia taśmy lub do wyładunku nosiwa z przenośnika). 

 
3. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie przenośników cięgnowych 
 

Przenośniki taśmowe to przenośniki cięgnowe bezpośrednie, w których transpor-
towany materiał spoczywa bezpośrednio na cięgnie, czyli na taśmie. Spośród wszystkich 
rodzajów przenośników, przenośniki taśmowe są najbardziej rozpowszechnione.  
 

 
Rys. 3.5. Schemat stacjonarnego przenośnika taśmowego: 1 – taśma tkaninowo-gumowa, 
2 – bęben napędzający, 3 – bęben zwrotny napinający, 4 – bęben kierujący, 5 – zespół na-
pinający, 6 – zespoły krążków podtrzymujących taśmę, 7 – kosz zasypowy, 8 – wózek zrzu-
towy, 9 – konstrukcja wsporcza. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
Przenośniki taśmowe służą do przenoszenia materiałów sypkich transportowanych 

luzem oraz do transportu drobnicy w postaci pojedynczych sztuk lub jednostek ładun-
kowych. Są również stosowane jako wyposażenie linii montażowych. 
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Rys. 3.6. Zastosowanie przenośników taśmowych: a) do transportu materiałów sypkich, 
b) do transportu drobnicy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
 

Do zalet przenośników taśmowych można zaliczyć: 
 bardzo dużą wydajność (do kilkunastu tysięcy ton na godzinę), 
 niskie koszty eksploatacji, 
 bardzo małe opory ruchu, 
 bardzo duże odległości przenoszenia (w przypadku materiałów sypkich do kilku-
set km w kopalniach odkrywkowych i na obszarach pustynnych), 
 możliwość transportu w poziomie lub pod niewielkim kątem (20÷25°), przy czym 
ze wzrostem kąta maleje wydajność przenośnika.  
Taśma przenośnika najczęściej wykonana jest z gumy (tworzywa sztucznego)                   

z wkładkami bawełnianymi lub stalowymi (duże obciążenia). Prędkość taśmy wynosi 
najczęściej v = 0,5÷4,5 m/s (może być nawet większa niż 10 m/s). Szerokość taśmy wy-
nosi najczęściej B = 300÷3000 mm (może być więcej). 

Bęben napędzający znajduje się z reguły na końcu trasy transportowej. Mechanizm 
napędowy składa się z silnika elektrycznego, sprzęgła oraz reduktora. Stosuje się rów-
nież przekładnie pasowe lub łańcuchowe. Bęben zwrotny (napinający) służy do zmiany 
kierunku taśmy. Oś tego bębna osadzona jest w suwakach, dzięki czemu możliwe jest 
napinanie taśmy. Zadaniem krążników jest podtrzymywanie taśmy. Osie krążników są 
osadzone w konstrukcji wsporczej, najczęściej wykonanej z ceowników i kątowników. 
Bęben kierujący zwiększa kąt opasania na bębnie napędzającym.  

Taśma jest podtrzymywana – na całej długości przenośnika – za pomocą zespołów 
krążników. Na trasie transportowej taśma może się układać płasko lub tworzyć nieckę. 
Natomiast na nieobciążonym, powrotnym odcinku trasy taśma zazwyczaj układa się pła-
sko. 

Wyładunek materiału sypkiego z przenośnika taśmowego może odbywać się na jego 
końcu; spada on z taśmy, gdy przewija się ona przez bęben napędzający. Materiał może 
być też wyładowywany w dowolnym miejscu trasy transportowej. Przy niewielkiej 
prędkości taśmy wyładunek materiału z przenośnika z taśmą płaską może odbywać się 
za pomocą zrzutni pługowej jedno- lub dwustronnej. Stosowany w przypadku długich 
poziomych przenośników wózek zrzutowy można przemieszczać wzdłuż przenośnika   
(z taśmą płaską) – za pomocą napędu ręcznego lub silnikowego. Nosiwo spada z taśmy, 
gdy przewija się ona przez najwyżej położony bęben. Spada ono do koryt usytuowanych 
obok przenośnika i dalej – do zsypu pod przenośnikiem. 
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Rys. 3.7. Wyładunek materiału sypkiego: a) za pomocą wózka zrzutowego, b) za pomocą 
zrzutni pługowej.  
Źródło: http://www.buttimer.pl/pliki/buttimerpliki/produkty/rozne/przenosnik%20tasmowy.jpg; 
http://www.alumatic.home.pl/img/przenosniki_tasmowe/przenosnik_tasmowy_8A.png 
 

Przenośniki taśmowe montażowe mają taśmy tradycyjne tkaninowo-gumowe lub 
modularne, składające się z modułów wykonanych metodą wtryskową z tworzyw ter-
moplastycznych (polipropylenu, polietylenu, poliamidu) lub ich komponentów, połączo-
nych ze sobą przy pomocy sworzni. W przenośnikach montażowych prędkość taśmy jest 
niewielka, w porównaniu np. z prędkością taśmociągów i na ogół wynosi  
0,005÷0,33 m/s. Szerokość taśmy B = 400÷1000 mm. Obciążenie taśmy nie powinno 
przekraczać 800 N/m. 

Ruchome elementy napędu przenośnika montażowego powinny być wyposażone          
w osłony. Krawędzie poruszającej się taśmy są zazwyczaj chronione (obudowane) li-
stwami drewnianymi lub wykonanymi z tworzywa sztucznego. Prędkość i szerokość 
taśmy powinny być dostosowane do odbywającego się na niej procesu montażowego. 
 

 
Rys. 3.8. Przenośniki montażowe z taśmą modularną: a) wygląd przenośnika, b) rodzaje 
taśm modularnych. 
Źródło:  http://mazata.pl/images/9d31e085ca8a0de92b9339b9ea5aa17d.jpg 
http://www.logismarket.pl/ip/belt-system-tasmy-modularne-tasmy-modularne-685367-FGR.jpg 
 

Rozróżnia się przenośniki taśmowe stałe, przewoźne oraz przenośne. Napęd 
przenośnika przewoźnego (holowanego) zazwyczaj znajduje się u dołu, przy koszu za-
sypowym. Konstrukcja przenośnika często wykonana jest z rur stalowych. Pochylenie 
przenośnika jest regulowane. Podstawowe parametry przenośników przewoźnych to: 

http://www.buttimer.pl/pliki/buttimerpliki/produkty/rozne/przenosnik%20tasmowy.jpg
http://mazata.pl/images/9d31e085ca8a0de92b9339b9ea5aa17d.jpg
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długość L = 4÷20 m, szerokość taśmy B = 300÷1000 mm i prędkość taśmy v = 0,5÷1,6 
m/s, a przenośników przenośnych – długość do 10 m oraz szerokość do 650 mm. 
 

 
Rys. 3.9. Przenośniki przewoźne. 
Źródło: http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/2263.jpeg;                      http://wichary.eu/wp-
content/gallery/prz_blume/blume_produktkatalog_2007_de-59.jpg 
 
 

Przenośniki członowe to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których transporto-
wany materiał spoczywa na członach w kształcie płyt lub koryt. Płyty poziome mogą 
poruszać się po trasie okrężnej, w płaszczyźnie poziomej. Człony mogą mieć także po-
stać półek sztywno połączonych z łańcuchami lub kołysek połączonych wahliwie. Spoty-
ka się również człony wykonane w kształcie skrzyń. 

Człony wykonuje się z blachy stalowej, a czasem – z drewna lub z tworzyw sztucz-
nych. 
 

 
Rys. 3.10. Schematy przenośników członowych: a) płytowy, b) korytowy, c) płytowy o ru-
chu okrężnym w płaszczyźnie poziomej, d) półkowy, e) kołyskowy  
1 – łańcuch, 2 – człon w postaci płyty, 3 – człon w postaci koryta, 4 – człon w postaci półki, 
5 – człon w postaci kołyski, 6 – koło łańcuchowe napędzające. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
Przenośniki członowe mogą transportować jednostki ładunkowe oraz materiały 

sypkie (do kilkuset ton na godzinę).  
 

 
 
 

http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/2263.jpeg
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Rys. 3.11. Zastosowanie przenośników członowych: a) płytowy, b) korytowy, c) półkowy 
pionowy i pochyły, d) kołyskowy okrężny podwieszony i pionowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
W przenośnikach członowych stosuje się cięgna w postaci łańcuchów sworzniowych 

rolkowych oraz dużo rzadziej – łańcuchy tulejkowe.  Łańcuchy tworzą zamknięty obwód 
i są napędzane za pomocą uzębionych kół łańcuchowych.  

Przenośniki członowe charakteryzują się: 
 możliwością przenoszenia nosiwa w dowolnym kierunku – po trasie prostej lub 

okrężnej, 
 dużym ciężarem i ceną (w porównaniu do taśmowych), 
 możliwością pracy w wysokiej,  
 niezbyt dużymi odległościami przenoszenia materiałów – do 150 m (rzadko do 

200 m). 
Podstawowe parametry przenośnika członowego to: 
 szerokość członów B = 160÷2500 mm, 
 wysokość boków (burt) H = 40÷500 mm, 
 prędkość v = 0,01÷1,25 m/s. 
Ze względu na wyżej wymienione cechy przenośniki członowe znajdują zastosowa-

nie w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w górnictwie, w przemyśle motoryzacyj-
nym, chemicznym, energetycznym, papierniczym i metalowym. Stosuje się je także                
w odlewniach do transportu gorących odlewów oraz układów wlewowych, a także na 
wydziałach obróbki cieplnej. Mogą pracować także przy sortowaniu i suszeniu. 
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Rys. 3.12. Przenośnik członowy płytowy. 
Źródło: http://www.fugor.pl/produkty/przenosniki-stal-czlon/01.jpg 

 
Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) są zaliczane do przenośników cięgnowych 

pośrednich. Cięgnem może być taśma gumowa z bawełnianymi wkładkami, pas baweł-
niany lub łańcuchy (ogniwowe, tulejkowe lub rolkowe). Materiały sypkie (np. zboże, 
mąka, miał węglowy, piasek) są transportowane w kubełkach przymocowanych do cię-
gna, które tworzy obwód zamknięty. 

Kierunek transportu jest najczęściej pionowy, ale może być stromo pochyły, okrężny 
w płaszczyźnie poziomej lub pionowej oraz przestrzenny. 

Prędkość cięgien (kubełków) v = 0,25÷5 m/s. W zależności od prędkości przenośni-
ki kubełkowe dzielą się na odśrodkowo-szybkobieżne, odśrodkowo-grawitacyjne oraz 
grawitacyjno-szybkobieżne. Nazwa typu przenośnika jest związana ze sposobem opróż-
niania kubełków – pod wpływem sił odśrodkowych lub sił ciężkości działających na ma-
teriał. W przenośnikach odśrodkowych kubełki są rozstawione rzadziej niż w przeno-
śnikach grawitacyjnych. Dzięki temu nawet przy znacznej prędkości opróżnianie ich od-
bywa się bez zakłóceń. 

 

 
Rys. 3.13. Przenośniki kubełkowe: a) szybkobieżny odśrodkowy (v = 2÷4 m/s), b) wolno-
bieżny grawitacyjny (v = 0,5÷0,8 m/s). 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
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Zespół napędowy przenośnika jest umieszczony w głowicy (na górze), natomiast     
w stopie przenośnika (na dole) znajduje się zespół napinający cięgno. W stopie przeno-
śnika znajduje się również otwór zasypowy, któru służy do napełniania kubełków.                
W przypadku przenośników odśrodkowych kubełki zwykle napełniają się samoczynnie 
(czerpanie), natomiast kubełki przenośników grawitacyjnych są dodatkowo napełniane, 
np. za pomocą podajnika dozującego. W głowicy znajduje się otwór wysypowy z odpo-
wiednio ukształtowanym kanałem wylotowym, dostosowanym do strugi wysypującego 
się materiału. 

 
 

 
Rys. 3.14. Budowa przenośnika kubełkowego: 1) głowica (napęd), 2) stopa (napinanie), 3) 
obudowa, 4) kubełek, 5) łańcuch. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004; 
http://www.ofama.eu/images/stories/Przenosnik_kubelkowy_PK/pkk.jpg; 
http://bikoserwis.pl/wp-content/uploads/2013/02/instalacja-16-300x300.jpg 
 

 
Rys. 3.15. Przenośnik o ruchu okrężnym w płaszczyźnie pionowej: 1 – kubełek, 2 – łań-
cuch, 3 – koło łańcuchowe, 4 – zsyp. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 
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Kubełki są tłoczone (mniejsze) lub spawane (większe) z blachy stalowej lub two-
rzyw sztucznych. Szerokość kubełków b = 80÷1250 mm, a ich pojemność teoretyczna  
V1 = 0,22÷150 dm3.  

 

 
Rys. 3.16. Rodzaje kubełków: a) płytki, b) średniogłęboki i głęboki, c) grzbietowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
W zależności od kształtu kubełki stosuje się do przenoszenia różnych materiałów: 

a) płytkie – lekkie materiały sypkie, pyliste lub miałkie (np. mąka, grysik, śruta zbożo-
wa) oraz lekkie materiały ziarniste i kawałkowe o granulacji do 30 mm (np. zboże, 
nasiona oleiste, strączkowe). Nadają się także do transportu materiałów zlepiających 
się, wilgotnych i trudno wysypujących się, 

b) średniogłębokie – materiały sypkie, przylegające do ścian, ale dobrze wysypujące się 
(np. cukier, mokry miał węglowy), 

c) głębokie – ciężkie materiały silnie pylące (np. suchy piasek, ceme,nt, węgiel) oraz ma-
teriały lekko płynące i toczące się (np. lotny popiół, ziemniaki) 

d) grzbietowe – materiały ziarniste i kawałkowe, które się nie zlepiają (np. węgiel, koks). 
Wydajność teoretyczna przenośników kubełkowych nie przekracza 400÷500 m3/h, 

a wysokość podnoszenia nosiwa  rzadko bywa większa niż 25 m i raczej nie przekracza 
50 m. 
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Rys. 3.17. Przykłady przenośników kubełkowych. 
 Źródło:  
http://www.agrounima.com.pl/_foto/przenosniki_kubelkowe/12.jpg; 
http://prefamet.com.pl/userfiles/image/przenosniki/kubel.jpg 

 
Przenośniki zabierakowe to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których do cięgna 

(łańcuch lub lina stalowa) – tworzącego zamknięty obwód – przymocowane są zabieraki 
o różnej budowie i zasadzie działania. 

W przenośnikach Redlera zabieraki są w postaci zgrzebeł przesuwających mate-
riały sypkie w nieruchomych szczelnych blaszanych rurach o przekroju prostokątnym. 
Możliwy jest transport materiałów gorących, o temperaturze do 400°C oraz materiałów 
pylistych. Transport może odbywać się w kierunku poziomym lub pochyłym, a nawet 
pionowym. Wysokość podnoszenia materiału może wynosić 40 m.  
 
 

 
Rys. 3.18. Zabieraki w postaci zgrzebeł: a) do transportu poziomego, b, c) do transportu 
pochyłego i pionowego. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
 

 Transport w rurach sypkiego materiału w postaci strugi jest możliwy dzięki tar-
ciu między cząstkami materiału oraz tarciu materiału o zgrzebła (większego od tarcia 
materiału o ścianki rury). Materiał przesuwa się wraz ze zgrzebłami, wypełniając znacz-
ną część poprzecznego przekroju rury. Zapewnia to dużą wydajność przenośnika przy 
stosunkowo małej powierzchni przekroju rury. 
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Przenośniki zgrzebłowe rurowe stosuje się do transportu m.in. masy formierskiej    
w odlewniach. 

 

 
Rys. 3.19. Fragmenty przenośnika zabierakowego zgrzebłowego rurowego (Redlera):             
a) człony łańcucha zgrzebłowego, b) odcinek poziomy (załadunek), c) odcinek pionowy 
(wyładunek). 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
W przenośnikach zgarniakowych zabieraki, w postaci płyt przymocowanych do 

jednego lub dwóch równoległych łańcuchów pociągowych (zgarniaki), przesuwają ma-
teriał sypki w nieruchomych otwartych korytach. W blaszanych korytach możliwy jest 
transport materiałów gorących. Kierunek transportu jest najczęściej poziomy.  

 
 

 
Rys. 3.20. Przenośnik zabierakowy korytowy poziomy: 1 – zgarniak, 2 – koryto otwarte, 3 
– łańcuch zgarniakowy, 4 – koło łańcuchowe napędzające, 5 – mechanizm napędowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
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Rys. 3.21. Zgarniaki: a) jednołańcuchowy trapezowy, b) jednołańcuchowy prostokątny ze 
ściętymi narożami, c) dwułańcuchowy prostokątny ze ściętymi narożami, c) dwułańcu-
chowy prostokątny, d) dwułańcuchowy prostokątny ze ściętymi narożami do transportu 
dwukierunkowego (w korycie górnym i dolnym). 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
Wadą przenośników zgrzebłowych i zgarniakowych, oprócz dużego zapotrzebowa-

nia mocy do napędu, jest szybkie zużywanie się łańcuchów, rur, koryt pracujących                       
w bardzo niekorzystnych warunkach, zwłaszcza w przypadku transportu materiałów 
silnie zdzierających (np. ruda, żużel). 

Parametry pracy przenośników zgrzebłowych i zgarniakowych zestawiono w tabeli 
3.1. 
 

Tabela 3.2. Parametry pracy przenośników zgrzebłowych i zgarniakowych. 

Parametr 
Przenośniki 
zgrzebłowe 

Przenośniki 
zgarniakowe 

prędkość transportu v = 0,05÷1 m/s v = 0,1÷0,8 m/s 
wydajność do 1000 m3/h do 630 m3/h 
odległość do 100 m 
podziałka łańcuchów t = 80÷400 mm 
szerokość zgrzebeł/zgarniaków B = 100÷1250 mm B = 125÷800 mm 
wysokość zgrzebeł/zgarniaków H = 32÷400 mm 
Źródło własne. 
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Rys. 3.22. Przenośniki zabierakowe: a) Redlera, b) zgarniakowe. 
Źródło: http://home.agh.edu.pl/~kmg/Dydaktyka/MG/W3/sld016.htm;  
http://www.eco-partner.biz.pl/zdjecia/redler_4.jpg; 
http://www.prefamet.com.pl/userfiles/image/przenosniki/pz.jpg 
 

Przenośnik talerzowy zabierakowy korytkowy, z zabierakami w postaci okrągłych 
płyt przymocowanych do napędzającej liny stalowej stosowany jest do transportu lek-
kich materiałów (np. trocin, wiórów). Taki przenośnik umożliwia transport na duże od-
ległości (do 500 m). 

 

 
Rys. 3.23. Przenośnik zabierakowy talerzowy korytowy: 1 – zabierak (talerz), 2 – lina sta-
lowa, 3 – koryto otwarte. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
Przenośniki zaczepowe podłogowe umożliwiają przenoszenie ładunków umiesz-

czonych na wózkach technologicznych lub transportowych – jezdniowych lub torowych. 
Znajdują zastosowanie w wydziałach produkcyjnych, naprawczych, w liniach montażo-
wych oraz w magazynach.  

Nominalna nośność jednego wózka technologicznego, do której należy wliczyć także 
część masy wózka wynosi mQ  = 125÷3000 kg. 

http://home.agh.edu.pl/~kmg/Dydaktyka/MG/W3/sld016.htm
http://www.prefamet.com.pl/userfiles/image/przenosniki/pz.jpg
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Przenośniki zaczepowe podłogowe mogą być proste, okrężne jednoobwodowe lub 
okrężne wieloobwodowe. W pierwszym przypadku transport odbywa się wzdłuż linii 
prostej (najczęściej poziomej), natomiast w pozostałych przypadkach – wzdłuż tras 
okrężnych (w jednym lub kilku poziomach, które mogą lekko się wznosić lub opadać). 
Trasy wieloobwodowe są wyposażone w rozjazdy, umożliwiające kierowanie wózków 
do poszczególnych obwodów i stanowisk pracy. 

Dodatkowe obwody mogą także służyć jako przejściowe (okresowe) magazyny czę-
ści, półwyrobów i zespołów. Można też wykonywać na nich czynności kontrolno-
pomiarowe oraz usuwać usterki dostrzeżone podczas operacji produkcyjnych lub mon-
tażowych. 

 

 
Rys. 3.24. Schemat i fragmenty przenośnika zabierakowego zaczepowego podłogowego 
prostego: 1 – łańcuch pociągowy, 2 – zaczep, 3 – bęben napędzający, 4 – bęben napinający, 
5 – technologiczny wózek torowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
 

Podstawowym elementem przenośnika jest sworzniowy łańcuch pociągowy rolko-
wy rozbieralny o zamkniętym obwodzie, wyposażony w zabieraki w postaci zaczepów 
sprzęgających łańcuch z wózkami. Podziałka łańcucha wynosi 100 lub 160 mm. 

Rolki łańcucha najczęściej są prowadzone w kanałach usytuowanych pod podłogą   
w prowadnicach wykonanych z dwóch rozsuniętych ceowników zwróconych do siebie 
półkami. Nad podłogę wystaje zaczep. Spotyka się też takie rozwiązania, w których łań-
cuch porusza się w prowadnicach umieszczonych nad podłogą. 
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Rys. 3.25. Przenośnik zabierakowy zaczepowy podłogowy okrężny jednoobwodowy:               
a) trasa transportu, b) napęd wózka technologicznego: 1 – łańcuch pociągowy rolkowy, 2 
– zaczep, 3 – napęd gąsienicowy, 4 – napinanie łańcucha, 5 – technologiczny wózek toro-
wy, 6 – poziomy łuk trasy transportu. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 

 
Zespół napędowy przenośnika składa się z silnika elektrycznego i przekładni zęba-

tych. Prędkość przenośnika w ruchu ciągłym wynosi v = 0,005÷0,2 m/s i jest regulowana 
bezstopniowo, a w ruchu przerywanym wynosi v = 0,05÷0,2 m/s. 

Przenośniki zaczepowe proste znalazły zastosowanie np. do transportu karoserii 
przy produkcji autobusów lub nadwozi lokomotyw w zakładach naprawczych. Przeno-
śniki okrężne jednoobwodowe stosuje się np. w liniach technologicznych malarni lub 
spawalni. W przypadku przenośników okrężnych wieloobwodowych ruch wózków mo-
że być sterowany elektronicznie z automatycznym kierowaniem ich za pomocą rozjaz-
dów do zaprogramowanych stanowisk. 

Konkurencyjne dla przenośników zaczepowych podłogowych są wózki jezdniowe 
lub torowe, poruszające się wzdłuż ścieżek magnetycznych ze względu na większą mo-
bilność. 

 

 
 

Rys. 3.26. Przenośnik zaczepowy podłogowy z wózkiem technologicznym. 
Źródło: http://transtechnik.pl/images/w%C3%B3zekszynowysieciowy.jpg 
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Przenośniki podwieszone to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których cięgnem 
jest łańcuch pociągowy rozbieralny z kutymi ogniwami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
połączonymi za pomocą obrabianych sworzni lub rzadziej – łańcuch sworzniowy tulej-
kowy. Łańcuch tworzy zamknięty obieg.  

Łańcuch przenośnika podwieszonego musi być napinany, podobnie jak taśma           
w przenośniku taśmowym lub łańcuch w przenośniku członowym czy zabierakowym. 
 

 
Rys. 3.27. Podwieszone wózki łańcuchowe: a) z łańcuchem rozbieralnym z członami ku-
tymi, b) z łańcuchem sworzniowym tulejkowym. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 

 
Rozróżnia się przenośniki podwieszone niosące (jednotorowe) oraz ciągnące (dwu-

torowe). 
W przenośnikach niosących do łańcucha pociągowego przymocowane są podwie-

szone wózki nośne i łańcuchowe. Koła jezdne wózków toczą się po jednym torze two-
rzącym obwód zamknięty, wykonanym z dwuteownika. Do wózków nośnych przymo-
cowane są zawieszki, platformy, pojemniki ładunkowe lub uchwyty technologiczne. 
Wózki łańcuchowe pomagają w podtrzymywaniu łańcucha. Poruszający się łańcuch po-
woduje przemieszczanie się obu wózków po jednym torze.  
 

 
 

Rys. 3.28. Przenośnik podwieszony jednotorowy. 
Źródło: http://www.transpotech.pl/galeria/11.jpg; Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny            
i urządzenia WSiP, Warszawa 2004. 

 
W przenośnikach ciągnących wózki łańcuchowe poruszają się po torze górnym, 

natomiast wózki nośne z ładunkiem – po torze dolnym. Łańcuch pociągowy powoduje 

http://www.transpotech.pl/galeria/11.jpg
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przemieszczanie się wózków nośnych za pomocą zaczepów, w które jest wyposażony co 
drugi (trzeci) wózek łańcuchowy oraz gniazd zaczepowych na wózkach nośnych.  

Ładunek może być zawieszony luzem, np. na dwóch sąsiednich wózkach nośnych za 
pośrednictwem wspólnej belki nośnej. 

Możliwe jest zaprogramowane automatyczne wyczepianie się zaczepów z gniazd za-
czepowych, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie wózków nośnych na trasie lub kie-
rowanie ich za pomocą rozjazdów i wybieraków adresowych do określonych stanowisk 
pracy. 

 
Rys. 3.29. Przenośnik podwieszony jednotorowy. 
Źródło: http://www.lakiernictwo.net/zdjecia/2009-3(59)/qwe1.jpg; Pawlicki K., Transport w przedsię-
biorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 
 

Parametry pracy przenośników podwieszonych: 
 długość trasy – do 1500 m, 
 prędkość 0,0016 ÷ 0,5 m/s (możliwa jest regulacja prędkości łańcucha pociągo-

wego i jej synchronizacja z prędkością procesu technologicznego), 
 nośność wózka – mQ  = 10 ÷ 3200 kg. 
Przenośniki podwieszone stosowane są jako urządzenia tworzące linie technolo-

giczne (zakłady przemysłu gumowego, chemicznego, spożywczego) i montażowe (za-
kłady przemysłu motoryzacyjnego), a także w malarniach, spawalniach, suszarniach.  
Mają też zastosowanie w transporcie międzyoperacyjnym i międzywydziałowym. Ze 
względu na odporność na działanie wysokiej temperatury (do 300°C) mogą służyć do 
transportu gorących odlewów, przedmiotów po obróbce cieplnej.  

 

 
Rys. 3.30. Zastosowanie przenośników podwieszonych. 
Źródło: http://www.budemac.com.pl/images/image_08.jpg; 
http://www.controlengineering.pl/uploads/RTEmagicC_ehb_polo_28_640.jpg.jpg 
 
 

http://www.budemac.com.pl/images/image_08.jpg
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4. Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie przenośników bezcięgnowych 
 

W przenośnikach grawitacyjnych wykorzystano siłę ciężkości nosiwa. Transport 
odbywa się z poziomu wyższego na niższy. 

Najczęściej spotyka się przenośniki grawitacyjne ślizgowe, wałkowe lub krążkowe. 
Te dwa ostatnie nazywane są też samotokami. 

 

 
Rys. 3.31. Przenośniki grawitacyjne: a, b, c, d) ślizgowe, e, f) wałkowe, g) krążkowy,                  
h) wałkowy z trasą śrubową. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 

 
Trasy transportowe mogą być proste, okrężne z odcinkami zatoczonymi łukiem lub 

śrubowe. Człony odcinków prostych, o regulowanym pochyleniu wynoszącym 2÷4% 
(mniejszym w przypadku ciężkich przedmiotów), zwykle mają długość 1000, 1500, 
2000, 2500 lub 3000 mm.  

W przenośnikach impulsowych ładunki przemieszczają się pod wpływem impul-
sów, zwykle wywieranych ręcznie. Przenośniki impulsowe są zawsze poziome. 

Średnica wałków znormalizowanych D = 32÷159 mm, a krążków D1 = 40÷70 mm. 
Długość wałków B = 60÷1250 mm. Wałki i krążki najczęściej są łożyskowane tocznie. 
Osie wałków i krążków osadzone są w ramach przenośnika, wykonanych z kształtowni-
ków.  

 
Rys. 3.32. Przenośniki jednorzędowe: a) rolkowy, b) krążkowy. 
Źródło: http://www.olejnik.pl/pl 
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Przenośniki grawitacyjne i impulsowe mają zastosowanie w transporcie technolo-
gicznym międzystanowiskowym, na liniach montażowych oraz w transporcie magazy-
nowym. Można na nich przemieszczać jednostki ładunkowe (np. w paletach) lub poje-
dyncze przedmioty o płaskiej dolnej powierzchni. Długość jednostki ładunkowej powin-
na być co najmniej równa trzykrotnej podziałce wałków (krążków). Ładunki o dużych 
wymiarach mogą być transportowane za pomocą przenośników dwurzędowych. 

 

 
Rys. 3.33. Przenośniki dwurzędowe: a) rolkowy, b) krążkowy. 
Źródło:   
http://wichary.eu/wp-content/gallery/prz_blume/przenosnik-nozycowy.jpg;  
http://wichary.eu/wp-content/gallery/prz_blume/przenosnik-roleczkowy.jpg 
 

 Wadą przenośników grawitacyjnych i impulsowych jest zajmowanie dużej po-
wierzchni. 

Trasy przenośników wałkowych napędzanych przebiegają w płaszczyźnie po-
ziomej. Wałki są napędzane silnikiem elektrycznym, za pośrednictwem reduktorów oraz 
stożkowych przekładni zębatych (rys. a) lub sworzniowego łańcucha rolkowego (rys. b). 
Może być również zastosowany indywidualny napęd wałków (rys. c). 

 
 

 
Rys. 3.34. Sposoby napędzania przenośników wałkowych: a) za pośrednictwem redukto-
rów oraz stożkowych przekładni zębatych, b) za pomocą sworzniowego łańcucha rolko-
wego, c) z indywidualnym napędem wałków. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 
 

Poszczególne elementy i zespoły przenośników wałkowych napędzanych nie różnią 
się od odpowiednich elementów i zespołów przenośników nienapędzanych. Ruchome 
elementy napędu przenośnika powinny być osłonięte.  

Prędkość przenoszenia ładunków wynosi v = 0,01÷1 m/s. 
Przenośniki te stosowane są w transporcie międzystanowiskowym i międzywydzia-

łowym, na liniach montażowych oraz w transporcie magazynowym. Używa się ich rów-
nież do przenoszenia długich i ciężkich elementów (np. w walcowniach, w tartakach).  
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Rys. 3.35. Przenośniki wałkowe napędzane. 
Źródło:  
http://www.transpotech.pl/galeria/8.jpg; http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/115398.jpeg?rrr 

 
 

 
Rys. 3.36. Zastosowanie przenośników wałkowych (rolkowych): a) do transportu ciężkich 
palet ze stołem obrotowym, b) do transportu lekkich przedmiotów. 
Źródło:  
http://www.kmg.agh.edu.pl/Dydaktyka/Przedmioty/Transport_przenosnikowy/Wyklady/PDF/P_walecz
kowe_wyklad_Kulinowski.pdf 
 

Przenośniki śrubowe (ślimakowe) służą do transportu materiałów sypkich i ziarni-
stych w wielu branżach, m.in. w: przemyśle materiałów budowlanych, zbożowo-
młynarskim, przetwórczym i wydobywczym. Transport nosiwa, przebiegający w za-
mkniętej obudowie w postaci stalowej rury, odbywa się za pomocą obracającego się wa-
łu, z częścią roboczą w postaci śruby o różnych kształtach. Od kierunku obrotów oraz 
kierunku linii śrubowej wału zależy kierunek transportu materiału w rurze. 

 
 

 
Rys. 3.37. Schemat poziomego przenośnika śrubowego: 1 – napędzająca przekładnia zę-
bata, 2 – wał śrubowy, 3 – łożyska, 4 – obudowa. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia. WSiP, Warszawa 2004. 
 

 



24 
 

 
Rys. 3.38. Przenośniki śrubowe do transportu: a) w poziomie, b) pod kątem do poziomu, 
c) w pionie. 
 Źródło: http://www.unimasz.pl/zdjecia/346037999.jpg; 
http://www.unimasz.pl/zdjecia/544823446.jpg;  http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/179587.jpeg 

 
Przenośniki ślimakowe mogą mieć długość od kilku do ok. 100 m i średnicę wałów 

śrubowych do około 500 mm. Śrubowa powierzchnia ślimaka może być wykonana                      
z pełnej taśmy, wąskiej taśmy połączonej z wałem poprzeczkami, taśmy profilowej lub  
w postaci łopatek. Dwie ostatnie konstrukcje śruby przenośnika służą do mieszania róż-
nych materiałów. 

 

 
Rys. 3.39. Elementy części śrubowej wału przenośnika śrubowego: a) pełna taśma, wąska 
taśma połączona z wałem poprzeczkami, c) taśma profilowa, d) łopatki. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
 

Parametry pracy przenośników śrubowych są następujące: 
 wydajność    do 300 m3/h, 
 odległość transportu  30÷40 m, 
 wysokość podnoszenia  do 10 m,  
 prędkość wału śrubowego 20÷200 obr/min (mniejsza wartość w przypadku  

materiałów silnie zdzierających).  
 
Do wad przenośników śrubowych zalicza się: duże zużycie powierzchni śrubowej          

i koryta, kruszenie się przenoszonych materiałów, osiadanie na ścianach koryta i po-
wierzchni śrubowej części materiałów lepkich oraz znaczne zużycie energii. Przenośniki 
śrubowe – pomimo wad – cieszą się jednak dużą popularnością ze względu na prostotę 

http://www.unimasz.pl/zdjecia/346037999.jpg
http://www.unimasz.pl/zdjecia/544823446.jpg
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konstrukcji i niezawodność podczas eksploatacji. Urządzenia te dzięki szczelności nie 
wymagają odpylania i mogą być stosowane do transportu materiałów szkodliwych. 

 

 
  

Rys. 3.40. Zastosowanie przenośnika śrubowego do transportu paliwa do kotła. 
Źródło: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ 

 
Przenośniki wstrząsowe stosowane są do transportu materiałów sypkich. Charak-

teryzują się one okresowo zmienną prędkością i zmiennym przyspieszeniem podsta-
wowego zespołu przenośnika, którym jest drgające koryto lub drgająca rura (koryto 
zamknięte).  

W przenośnikach wstrząsanych materiał ślizga się w korycie lub rurze, nie odry-
wając się od jego dna. Zmienną prędkość koryta uzyskuje się przez zastosowanie kor-
bowego mechanizmu napędowego. Koryto z podstawą i dwoma łącznikami tworzy 
czworobok przegubowy. Ruch drgający koryta odbywa się w przybliżeniu w płaszczyź-
nie równoległej do powierzchni dna koryta. Podczas takiego ruchu w lewo rośnie nacisk 
cząstek materiału na jego dno, występują zwiększone siły tarcia między cząstkami, 
wskutek czego cząstki przemieszczają się wraz z korytem w lewo. Podczas ruchu koryta 
w prawo zmniejsza się nacisk cząstek materiału na dno, wskutek czego zmniejszają się 
siły tarcia. Jednakże cząstki – dzięki działającym na nie siłom bezwładności, przewyższa-
jącym siły tarcia – ślizgając się po dnie koryta, nadal przemieszczają się w lewo, w kie-
runku transportu. Opisane zjawisko powtarza się okresowo. 

Zamiast łączników można zastosować elementy sprężyste (płaskie sprężyny). Służą 
one jako akumulatory energii wspomagające napęd przenośnika. Ruch drgający koryta 
odbywa się w płaszczyźnie nachylonej pod kątem do powierzchni dna koryta, w przybli-
żeniu prostopadłej do elementów sprężystych. 

Zalecana długość członów koryt L = 0,5÷4 m. Średnica koryt zamkniętych (rur) 
zwykle wynosi 0,1÷0,5 m, a szerokość koryt otwartych – 0,125÷1,25 m.  
 
 

 
Rys. 3.41. Schematy przenośników wstrząsanych: a) ze sztywnymi łącznikami, b) z ele-
mentami sprężystymi. 1 – koryto, 2 – łączniki, 3 – mechanizm korbowy. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 2004. 
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Parametry pracy przenośników wstrząsanych są następujące: 
 prędkość ruchu materiału w korycie v = 0,1 ÷ 0,5 m/s; 
 prędkość obrotowa wału korbowego n = 60 ÷ 600 obr/min (odpowiadająca 

jej częstotliwość drgań wynosi   1÷10 Hz, przy  
amplitudzie 2÷15 cm); 

 długość tras transportowych  do 50 m (wyjątkowo 100 m); 
 wydajność     do 400 m3/h.  
Przenośniki wstrząsane stosuje się do transportu węgla kamiennego oraz rudy. 

Obecnie są jednak wypierane przez przenośniki wibracyjne. 
 

 
Rys. 3.42. Przenośniki wstrząsane. 
Źródło: http://home.agh.edu.pl/~kmg/Dydaktyka/MG/W1/sld014.htm; 
http://www.oska.com.pl/images/show/gallery/221.jpg?format=jpg 

 

W przenośnikach wibracyjnych cząstki materiału wykonują niewielkie ruchy skoko-
we, połączone z odrywaniem się ich od dna. Przenośniki te napędzane są wibratorami – 
elektromechanicznymi, elektromagnetycznymi, hydraulicznymi lub pneumatycznymi.  

Parametry pracy przenośników wibracyjnych są następujące: 
  prędkość ruchu materiału  v = 0,25÷0,35 m/s; 
  częstotliwość drgań   12, ÷100 Hz (750÷6000 drgań/min);  
  amplituda     przy 100 Hz – do 1 mm; 
  odległość    do 50 m; 
  wydajność    do 100 m3/h. 
Długość koryt i rur nie przekracza zwykle kilku metrów. Zużycie koryt i rur przeno-

śników wibracyjnych jest mniejsze niż w przypadku przenośników wstrząsanych. 
 

 

 
Rys. 3.43. Przenośniki wibracyjne: a) rurowy, b) korytowy. 1 – wibrator, 2 – rura, 3 – ko-
ryto, 4 – sprężyny służące do zawieszania przenośnika. 
Źródło: Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie. Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa, 2004. 
 

 

http://home.agh.edu.pl/~kmg/Dydaktyka/MG/W1/sld014.htm
http://www.oska.com.pl/images/show/gallery/221.jpg?format=jpg
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Rys. 3.44. Przenośniki wibracyjne: a) rurowy, b) korytowy. 
Źródło: 
http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_bezwladnosciowy_rurowy_typ_PWRE/podajnik%2
0wibracyjny%20bezwadnociowy%20rurowy%20typ%20pwre.jpg; 
http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_plaski_elektromagnetyczny_typ_PWP/podajnik%2
0wibracyjny%20paski%20elektromagnetyczny%20typ%20pwp.jpg 
 

Przenośniki wibracyjne stosowane są w transporcie technologicznym, m.in.                       
w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym oraz jako dozowniki. 
 
 

 
Rys. 3.45. Przykład zastosowań przenośników różnego typu. 
Źródło: http://www.ecoinstal.pl/Systemy_transportu,64.html 

 
 
 Czy wiesz, że... 
 
 
 

Najdłuższe przenośniki taśmowe znacznie wykraczają poza pojęcie transportu 
bliskiego. Przenoszą materiał na odległości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilome-
trów. Jeden z takich przenośników (o długości 35 km) zbudowany został w Indiach i jest 
przeznaczony do przenoszenia kamienia wapiennego z kopalni do cementowni1. 

                                                           
1 Więcej na temat największych przenośników taśmowych na stronie: 
http://www.kmg.agh.edu.pl/Dydaktyka/Przedmioty/Transport_przenosnikowy/Wyklady/PDF/PT_wste
p_wyklad_Kulinowski.pdf 

http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_bezwladnosciowy_rurowy_typ_PWRE/podajnik%20wibracyjny%20bezwadnociowy%20rurowy%20typ%20pwre.jpg
http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_bezwladnosciowy_rurowy_typ_PWRE/podajnik%20wibracyjny%20bezwadnociowy%20rurowy%20typ%20pwre.jpg
http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_plaski_elektromagnetyczny_typ_PWP/podajnik%20wibracyjny%20paski%20elektromagnetyczny%20typ%20pwp.jpg
http://ofama.eu/images/stories/Podajnik_wibracyjny_plaski_elektromagnetyczny_typ_PWP/podajnik%20wibracyjny%20paski%20elektromagnetyczny%20typ%20pwp.jpg
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Rys. 3.46. Przenośnik taśmowy w Indiach. 
Źródło: 
http://www.kmg.agh.edu.pl/Dydaktyka/Przedmioty/Transport_przenosnikowy/Wyklady/PDF/PT_wste
p_wyklad_Kulinowski.pdf 
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