
............................................. ........... ..................
Nazwisko i imi Grupa Data i godz.

Przeno nik transportuje w giel kamienny

na odleg o ........................ m

pod k tem ........................ °

z wydajno ci  co najmniej ........................ t/h

Charakterystyka u ytkowa przeno nika ta mowego:

v = ........................ m/s,

B = ........................ mm.

Oblicz opór ruchu ga zi górnej i dolnej przeno nika, narysuj wykres si  w ta mie
Wg = ....................... kN Wd = ........................ kN

Dobierz ilo  i moc silników N = ........ x ........................ kW,

Oblicz wytrzyma o  ta my

K = ........................ kN/m

Wnioski:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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.  Wykaz  wa niejszych  symboli  i  oznacze

B  – szeroko  ta my, [mm]
C  – wspó czynnik uwzgl dniaj cy skupione opory ruchu przeno nika przy nominalnym obci eniu,
Db – rednica b bna, [mm]
f – wspó czynnik oporów ruchu przeno nika przy nominalnym obci eniu,
fu – zwis ta my mi dzy kr nikami, [mm]
g – przyspieszenie ziemskie, [m/s2]
H – wysoko  podnoszenia lub opuszczania materia u transportowanego, [mm]

   (ró nica poziomów mi dzy b bnem czo owym i zwrotnym)
K – jednostkowa si a rozci gaj ca ta m , [N/mm]
kN – wspó czynnik rezerwy mocy,
Kn – nominalna wytrzyma o  ta my na zerwanie, [kN/m]
kr – wspó czynnik przeci alno ci nap du,
Ku – dopuszczalne napr enie u yteczne w ta mie w ruchu ustalonym, [kN/m]
L – d ugo  przeno nika, [m]
lkd – rozstaw zestawów kr nikowych dolnych, [m]
lkg – rozstaw zestawów kr nikowych górnych, [m]
Nc – ca kowita moc nap du, [kW]
nd – liczba dolnych zestawów kr nikowych w przeno niku,
ng – liczba górnych, no nych zestawów kr nikowych w przeno niku,
Nz – znamionowa moc nap du, [kW]
NZs – moc znamionowa poszczególnych silników w przeno niku, [kW]
Pu – si a obwodowa na b bnie w ruchu ustalonym, [kN]
Q(t) – chwilowa wydajno  obj to ciowa, [m3/s]
Qm – wydajno  masowa, [kg/s]
Qmh – wydajno  masowa, [kg/h]
Qzh – nominalna wydajno  obj to ciowa, [m3/h]
S – si a rozci gaj ca ta m , [kN]
S u – si a w ci gnie górnym w ruchu ustalonym, [kN]
S2u – si a w ci gnie dolnym w ruchu ustalonym, [kN]
Sdmin – minimalna si a w ta mie ci gna dolnego, [N]
Sgmin – minimalna si a w ta mie ci gna górnego, [N]
Si – si a w ta mie w punkcie i, [kN]
To – temperatura otoczenia, [ºC]
v – pr dko  ta my, [m/s]
Wc – ca kowite opory ruchu, [N]
WD – opory dodatkowe, [kN]
Wd – opory przesuwania ci gna dolnego, [kN]
WG – opory g ówne, [kN]
Wg – opory przesuwania ci gna górnego, [kN]
WH – opory podnoszenia materia u transportowanego, [kN]
WS – opory skupione, [kN]
zd – liczba kr ników w zestawie dolnym,
ze – liczba kr ników w zestawie nadawowym,
zg – liczba kr ników w zestawie górnym, no nym,

– k t opasania, [º]
– k t nachylenia przeno nika, [º]
– sprawno ,

m – sprawno  mechanizmu nap dowego,
µ – wspó czynnik tarcia,
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2. Obliczanie przeno ników ta mowych

2.  Masy elementów ruchomych przeno nika
Do oblicze  oporów ruchu musz  by  znane masy wszystkich elementów ruchomych na
trasie przeno nika. Mas  ruchom  stanowi nie tylko materia  transportowany, ale tak e
masa ta my i masa obracaj cych si  cz ci kr ników.

Masa  ml
’  urobku obci aj cego  [m] d ugo ci ta my przeno nika

Masa ml
’  urobku obci aj cego  [m] d ugo ci ta my przeno nika mo e by  wyliczona z

wydajno ci przeno nika i pr dko ci ta my wed ug poni szego wzoru:

v6.3
Qml [kg/m]

Masa  mk
’  obrotowych cz ci kr ników przypadaj ca na  [m] d ugo ci

przeno nika.

Mas  obrotowych cz ci kr ników przypadaj cych na  [m] d ugo ci przeno nika oblicza
si  wzorem:

[kg/m]
l

m
l

m
m

kd

'
zkd

kg

'
zkg'

k

lkg =  m
lkd = 3 m

Mas  ta my przypadaj c  na  [m] d ugo ci przeno nika oblicza si  wzorem:

[kg/m]m
000
Bm tjt
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Warto ci mas obrotowych cz ci kr ników (w uk adach nieckowych)
Masa [kg] - m'zkg, m'zkd

Ilo  kr ników w zestawie
Szeroko

ta my
B [mm]

rednica
kr nika

[mm]  kr nik 2 kr niki 3kr niki 5 kr ników

300 88,9 3,2 4,

88,9 3,9 4,7 5,4
08 5,6 6,6 7,3400
33 7,6 8,7 9,6

88,9 4,5 5,5 6,
08 6,6 7,8 8,4500
33 8,9 0,4 ,

88,9 5,5 6,3 7,0
08 8,0 9,0 9,8650
33 0,8 2, 3,

88,9 6,7 7,4 8,3 9,0
08 9,8 0,6 ,6 2,4800
33 3,3 4,2 5,6 6,3

08 ,7 3,2 3,6 4,2
33 5,9 7,8 8,2 8,9000
59 2 ,9 24,7 26,3 28,0

08 4,2 5,0 6,3 6,3
33 9,3 20,5 22,3 2 ,7200
59 26, 28,0 24,5 3 ,9

33 2 ,8 23,3 25,0 24,3
400

59 29,3 3 ,6 35,5 35,0

33 25, 26,5 28,0 28,5
600

59 33,4 35,0 38,7 39,3

33 27,6 29, 30,7 3 ,5
800

59 37,8 39,5 42,4 42,5

33 30,2 3 ,8 33,3 33,5
59 40,2 43,3 47,0 46,52000
93,7 69, 76,4 80, 89,5

59 46,5 49,0 50, 49,5
2200

93,7 77,8 82,6 93,2 95,5

59 50,7 5 ,5 53,5 53,0
2400

93,7 86,6 9 ,4 93,2 00,5

59 55, 57,5 56,5
2600

93,7 97,2 97,6 07,0

59 58,5 59, 60,0
2800

93,7 03,0 06,4 3,0
59 63,0 65,5 65,0

3000
93,7 09,0 2,5 2 ,5

59 70 7 ,5 68,0
3200

93,7 20 23,0 26,5
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Ta my trudnopalne wieloprzek adkowe GTP dla górnictwa podziemnego

Oznaczenie ta my Liczba
przek adek

Grubo  ok adek
[mm]

Masa ta my
mtj [kg/m2]

2+2 3.50
4+2 6.58
4+3 8. 2
5+3 9.66

GTP-800/2-2-I 2

6+3 2 . 4
2+2 3.96
4+2 7.04
4+3 8.58
5+3 20. 2

GTP- 000/2-2-I 2

6+3 2 .60
2+2 7.43
4+2 20.5
4+3 22.05
5+3 23.59

GTP- 000/3-2-I 3

6+3 25.07
2+2 4.33
4+2 7.4
4+3 8.95
5+3 20.49

GTP- 250/2-2-I 2

6+3 2 .97
2+2 8.09
4+2 2 . 7
4+3 22.7
5+3 24.25

GTP- 250/3-2-I 3

6+3 25.73
2+2 20.68
4+2 23.76
4+3 25.30
5+3 26.84

GTP- 250/4-2-I 4

6+3 28.32
4+2 24.27
4+3 25.8
5+3 27.35GTP- 400/4-2-I 4
6+3 28.83
4+2 25. 5
4+3 26.69
5+3 28.23GTP- 600/4-2-I 4
6+3 29.7
4+2 25.80
4+3 27.34
5+3 28.88GTP- 800/4-2-I 4
6+3 30.36
4+2 25.80
4+3 27.34
5+3 28.88GTP-2000/4-2-I 4
6+3 30.36
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2.2 Opory ruchu.

Opory ruchu przeno nika ta mowego wyst puj ce przy sta ej jego pr dko ci (nominalnej)
ze wzgl du na w a ciwo ci fizyczne mo na podzieli  na opory wywo ane:

– si ami tarcia,
– sk adowymi si  ci ko ci,
– si ami bezw adno ci (w miejscu za adunku materia u transportowanego na

ta m ).

ród a oporów ruchu przeno nika.
.  Opory ruchu kr ników.

2.  Opory przeginania ta my.
3.  Opory zwi zane z falowaniem urobku.
4.  Opory w miejscu za adunku zwi zane z rozp dzaniem adunku.
5.  Opory w miejscu za adunku zwi zane z tarciem.
6.  Opory urz dze  czyszcz cych.
7.  Opory przeginania ta my na b bnach.
8.  Opory zwi zane z podnoszeniem urobku.

Ze wzgl dów obliczeniowych opory ruchu przeno nika dzieli si  na:
– opory g ówne WG – wywo ane si ami tarcia równomiernie roz o onymi

wzd u  d ugo ci przeno nika (np. opory obracania kr ników, opory tarcia
toczenia, opory przeginania ta my, opory falowania urobku itp.),

– opory skupione WS – wyst puj ce w miejscach za adunku (np. opory
wywo ane si ami bezw adno ci, tarciem urobku o elementy formuj ce
pryzm  materia u transportowanego na ta mie) i w miejscach zetkni cia si
ta my z innymi elementami przeno nika (np. urz dzeniami czyszcz cymi,
b bnami),

– opory podnoszenia WH – wynikaj  z si y grawitacji. Opory te s : dodatnie
gdy adunek jest podnoszony, a ujemne gdy opuszczany.

– opory dodatkowe WD – wywo ane zastosowaniem w przeno niku
specjalnego urz dzenia (np. zgarniaka, kr ników z wyprzedzeniem itp.).

Najcz ciej stosowan  metod  obliczania oporów ruchu przeno ników ta mowych o
d ugo ciach 80 ÷ 5 000 [m] i nachyleniach nie wi kszych od 5º jest metoda tzw.
podstawowa. Pozwala ona z dostateczn  dok adno ci  okre li  opory ruchu wg DIN
22 0  pod warunkiem trafnego dobrania warto ci wspó czynnika tarcia f.
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2.2.  Wspó czynniki oporów ruchu

Fikcyjny wspó czynnik tarcia f okre lany jako wspó czynnik oporu ruchu obejmuje cznie
opory ruchu górnej i dolnej ga zi przeno nika. Warto ci wspó czynnika f podane w tablicy
dotycz  obci enia przeno nika adunkiem w zakresie 70 ÷ 0% ustalonego obci enia
nominalnego i strza ki ugi cia ta my nie przekraczaj cej %. Wzrost naci gu ta my  i
zmniejszenie strza ki ugi cia, podobnie jak i zwi kszenie rednicy kr ników, powoduje
zmniejszenie warto ci f. Dobrane z tablicy warto ci wspó czynnika f+ (ta ma nap dzana
silnikiem) i f- (ta ma hamowana generatorowo) nale y pomno y  przez wspó czynnik cT
zwi kszaj c go przy spadku temperatury otoczenia.

Warto ci wspó czynnika oporów ruchu f.
Nap d silnikowy

Przeno niki wznosz ce, poziome lub nieznacznie opuszczaj ce
f+  w zale no ci od pr dko ci ta my

v [m/s]Warunki eksploatacji przeno nika
2 3 4 5 6

Wykonanie normalne, adunek
z przeci tnym tarciem wewn trznym 0,0 6 0,0 65 0,0 7 0,0 8 0,02 0,022

Dobre u o enie przeno nika, kr niki
lekko obracaj ce si , adunek z
ma ym tarciem wewn trznym

0,0 35 0,0 4 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 9

Niekorzystne warunki ruchowe,
adunek  z du ym tarciem
wewn trznym

0,023 ÷ 0,027

Przeno niki oddzia owe w górnictwie
podziemnym 0,027 ÷ 0,03

Hamowanie generatorowe
Przeno niki transportuj ce silnie w dó

Warunki eksploatacji przeno nika f-

Dobre u o enie przeno nika przy normalnych warunkach
ruchowych, adunek z ma ym do redniego tarciem
wewn trznym

0,0 2 ÷ 0,0 6

Warto ci wspó czynnika cT w zale no ci od temperatury
Temperatura
ºC +20 + 0 0 - 0 -20 -30

cT ,0 ,04 , 0 , 6 ,27

Uwaga:
Za warto  standardow  uwa a si  f+ = 0,02, a dla górnictwa podziemnego 0,025. Je eli jednak

przeno nik pracuje w  atmosferze o podwy szonej wilgotno ci i o du ym zapyleniu,  a jego u o enie
odbiega od linii prostej, to warto  f+ mo e wzrosn  nawet do 0,06. Podobny wzrost warto ci  f+
wywo uje transport du ych bry  (max 400 ÷ 500 [mm]), szczególnie gdy bry y te przemieszczaj  si
oddzielnie.

Do obliczenia oporów skupionych potrzebna jest warto  wspó czynnika C. Opory
skupione s  wywo ywane przede wszystkim si ami bezw adno ci i si ami tarcia
wyst puj cymi w rejonie punktu za adowczego. Warto ci wspó czynnika C w zale no ci
od d ugo ci przeno nika L (wg DIN 22 0 ) zestawiono w tablicy. Za pomoc  tego
wspó czynnika mo na do  dok adnie oblicza  przeno niki o d ugo ci powy ej 80 [m].
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Wykres wspó czynnika C w funkcji d ugo ci przeno nika L.

Wspó czynnik C w funkcji d ugo ci przeno nika L.
 L [m] 80 90 00 20 40 60 80 200 250 300 350 400
 C ,92 ,86 ,78 ,70 ,63 ,56 ,50 ,45 ,38 ,3 ,27 ,25
 L [m] 450 500 550 600 700 800 900 000 500 2000 2500 5000
 C ,22 ,20 , 8 , 7 , 4 , 2 , 0 ,09 ,06 ,05 ,04 ,03

W przypadku przeno ników krótszych od 80 [m] warto  wspó czynnika C nale y odczyta
z tablicy:

Wspó czynnik C w funkcji d ugo ci przeno nika L dla przeno ników o d ugo ci mniejszej od 80 [m].
L  [m] 3 4 6 0 6 20 25 32 40 50 63
C 9,0 7,6 5,9 4,5 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0

 80 00     200  300    500 000      2000        5000
,0
,03
,05
,

,2

,3

,4

,5

,6

,7

,8
,9

2,0
Wsp. d ugo ci C

D ugo  przeno nika L [m]
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Obliczanie oporów ruchu.

Ca kowity opór ruchu mo na obliczy  wg wzoru:

[N]gmHgcosmm2mLfCW '
l

'
lt

'
kC

Na opór ca kowity sk ada si  suma poszczególnych oporów:

DHSGC WWWWW

Opory g ówne wyliczane s  z wzoru:

[N]gcosmm2mLfW '
lt

'
kG

Opory skupione okre lane s  przy u yciu wspó czynnika C.

[N]WCW GS

Opory podnoszenia okre lane s  zale no ci :

[N]gmHW '
lH

Rozdzielaj c opory ruchu na ga  górn  i  doln  musimy uwzgl dni  zró nicowane
warto ci f. Opory te b d  zatem okre lane zale no ciami:

[N]gmmHgcosmmmLfCW '
lt

'
lt

'
kggg

[N]gmHgcosmmLfCW tt
'
kddd

Je eli nie zna si  dok adnych warto ci fg i fd to mo na przyj :

fg  fd  f
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2.3 Obliczenie i dobór mocy nap du.

Niezb dn  moc potrzebn  do nap du przeno nika, która poprzez jeden lub jednocze nie
kilka b bnów nap dowych musi by  przekazana ta mie, wyznaczaj  ca kowite opory
ruchu WC.

[kW]v
000
WN C

Ca kowita moc nap du niezb dna do utrzymania obci onego przeno nika    w ruchu
wynosi:

[kW]NNlubNN CC

gdzie sprawno  nap du  nale y dobra  z tablicy:

Sprawno  nap du.

Rodzaj nap du
nap d

jednob bnowy
+

nap d
wielob bnowy

+

nap d hamuj cy
-

Z elektrob bnem 0,96
Przez przek adni 0,94 0,92
Przez przek adni  i
sprz g o hydrokinetyczne 0,9 0,85 0,95 ÷ ,0

Hydrauliczny 0,86 0,80

Moc zainstalowanych silników jest z regu y wi ksza od mocy wymaganej:

[kW]kNN NCZ

gdzie:
kN = ,05 ÷ ,  – wspó czynnik rezerwy mocy (przy dwóch b bnach nap dowych kN =

,05, przy trzech lub wi kszej liczbie b bnów kN = , )

ZsZ NN
gdzie:
NZs  – moc znamionowa poszczególnych silników dobierana z tablicy.

Szereg mocy silników wg DIN 42973
Moc silnika

[kW]
Moc silnika

[kW]
Moc silnika

[kW]

,5 22 60
2,2 30 200
3 37 250
4 45 3 5

5,5 55 400
7,5 75 500

90 630
5 0 000

8,5 32 500
2000
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3. Obliczenia si  w ta mie

3.  Sprz enie cierne.

S  – si a w ta mie nabiegaj cej na b ben nap dowy,
S2 – si a w ta mie zbiegaj cej z b bna nap dowego,

Stosunek si S /S2 powinien by  mniejszy lub równy warto ci eµ . Wzrost tego stosunku
ponad warto  dopuszczaln  prowadzi do powstania po lizgu niespr ystego
(makropo lizgu) ca ej ta my wzgl dem b bna nap dowego, zmniejszenia wspó czynnika
tarcia, wzrostu temperatury co mo e spowodowa  zniszczenie przeno nika ta mowego.
Zwi kszaj c µ,   poprzez zastosowanie wyk adzin ciernych b bnów nap dowych,
nap dów wielob bnowych uzyskuje si  wi ksz  warto S /S2.
Warto  wspó czynnika tarcia µ zale y od wielu czynników, a w tym od typu ta my,
rodzaju powierzchni b bna nap dowego i jej stanu, pr dko ci po lizgu spr ystego ta my
i nacisków. Warto µ maleje ze wzrostem nacisków i zwi ksza si  ze wzrostem po lizgu
spr ystego. Warto  wspó czynnika tarcia µ przedstawia tablica.

Warto ci wspó czynnika tarcia mi dzy ta m , a b bnem nap dowym µ.

Stan
Powierzchni

B ben stalowy,
g adki,

Bez korozji

Ok adzina
gumowa,
twardo

60 Shore A,
grubo  8  [mm]

Ok adzina
poliuretanowa,

twardo
75 shore A,

grubo  [mm]

Ok adzina
ceramiczna,

grubo  [mm]

Suchy 0,35 ÷ 0,4 0,4 ÷ 0,45 0,35 ÷ 0,4 0,4 ÷ 0,45
Mokry czysty 0, 0,35 0,35 0,35 ÷ 0,4

Mokry
zanieczyszczony 0,05 ÷ 0, 0,25 ÷ 0,3 0,2 0,35

Si y wyst puj ce w ta mie.

P =  S  – S2
µ

2

e
S
S

Wykorzystuj c wzór Eulera obliczamy si S . Podstawiaj c S do wzoru otrzymujemy:

2
µ

2 SeSP

eSP µ
2  (na granicy po lizgu)

S

S2

P

P
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Dla ruchu ustalonego P = Wc,
zatem

e
kW

S pc
2 [N]

Wspó czynnik kp, zabezpieczenia przed makropo lizgiem uk adu ciernego ta ma-b ben
nap dowy przyjmuje si  z przedzia u  kp [ .2÷ .3] dla ruchu ustalonego. Dla urz dze
napinaj cych nad nych  (w  tym  ci arowych) mo na przyj  kp= . .  Dla  d ugich
przeno ników i nienad nych urz dze  napinaj cych nale y przyjmowa  kp= .4.

e
kW

S pc
2

d23 WSS

34 SS

g4 WSS

Analizuj c powy szy wzór, projektant powinien ustali  warto  wspó czynnika tarcia  i
k ta opasania  oraz sprawdzi Ss z warunku zwisu ta my w punkcie przeno nika  o
najmniejszej sile rozci gaj cej ta m .

Strza ka zwisu ta my wp ywa na opory zginania ta my i falowania urobku. Wraz ze
wzrostem warto ci fu zwi kszaj  si  opory ruchu przeno nika. Wielko  strza ki ugi cia
decyduje o prawid owej pracy przeno nika. Nale y wi c tak dobiera Smin , aby zachowa
zale no :

0,0 5
l

f
kdkg,

u

Uproszczony schemat ugi cia ta my mi dzy zestawami kr nikowymi.

Strza ka zwisu powinna by  tym mniejsza, im wi ksza jest pr dko  ta my i im wi ksze s
bry y transportowanego urobku. Minimaln  si  w  ta mie przeciwdzia aj c  zwisowi w
górnej i dolnej ga zi ta my okre laj  zale no ci:

[N]
0 5,08

gmm
f8

lgmm
S

'
lt

u

kg
'
lt

gmin

l , lkg kd

S S

2

3

4
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[N]
0 5,08
gm

f8
lgmS t

u

kdt
dmin

Zatem warto  si y  S i  S4 powinna by  wi ksza od Sgmin, a warto  S2 i  S3 powinna by
wi ksza od Sdmin.
Je eli powy szy warunek nie zosta  spe niony nale y przeprowadzi  korekcj  si  w ta mie.

Warto  si y korekcyjnej S jest równa:

S =  MAX(Sgmin-S ; Sgmin-S4; Sdmin-S2; Sdmin-S3) [N]

Warto ci si  w ta mie po korekcji:

S = S + S
S2= S2+ S
S3= S3+ S
S4= S4+ S

Si a maksymalna wyst puj ca w ta mie w ruchu ustalonym wynosi:

Smax =  MAX(S ; S2; S3; S4) [N]

4. Dobór wytrzyma o ci ta my.

Ta my przeno nikowe s  produkowane obecnie w tak wielu odmianach (ró norodne
w asno ci wytrzyma o ciowe i fizykochemiczne), e mo liwe jest dobranie w a ciwej ta my
do ró nych warunków eksploatacji. Punktem wyj cia jest dobór odpowiedniej konstrukcji i
typu rdzenia ta my, a nast pnie dobór rodzaju ok adek i ich grubo ci. Nale y jednak
pami ta , e wiele w asno ci ta m zale y od obu sk adników. Dlatego te  porównuje si
wa niejsze w a ciwo ci ta m wykonywanych z dobranego rdzenia, ok adek oraz
przek adek ochronnych. Przy doborze ta my konieczna jest wnikliwa analiza techniczna,
której celem jest:

– dobór najw a ciwszej konstrukcji rdzenia ta my uwzgl dniaj cy wytrzyma o
nominaln , wyd u enia i trwa o  z cza,

– dobór materia u i grubo ci ok adek uwzgl dniaj cy  w asno ci
wytrzyma o ciowe, cieralno , trudnopalno  oraz odporno  na dzia anie
czynników chemicznych i fizycznych,

– dobór przek adek ochronnych uwzgl dniaj cy przede wszystkim odporno  na
przebicia,

– porównanie w asno ci wybranych ta m jako ca o ci uwzgl dniaj ce sztywno ,
zdolno  przejmowania energii spadaj cej bry y, odporno  na przeci cia,
w asno ci palne i elektryczne oraz przewidywan  trwa o  ta m i z czy.

W najszerszym zakresie dobór ta my przedstawia norma DIN 22 0 . Metoda doboru
wytrzyma o ci ta my wed ug tej normy uwzgl dnia nast puj ce czynniki:

– spadek wytrzyma o ci statycznej w z czu ta my rp,
– maksymalna si a w ta mie w ruchu ustalonym Smax,
– wspó czynnik bezpiecze stwa w ruchu ustalonym su,
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Dobierana wytrzyma o  ta my musi spe ni  nast puj ce zale no ci:

[kN/m]
B

S
r

sK max

p

u
N

Spadek wytrzyma o ci statycznej w z czu ta my rp przyjmowany jest z tablicy

Straty wytrzyma o ci w po czeniu wg DIN 22 0 .
Materia

przek adek
rdzenia

Rodzaj po czenia Straty
wytrzyma o ci rp

B – bawe na po czenia zak adkowe w ta mach wieloprzek adkowych
* /z **

P – poliamid po czenie bez straty przek adki 0
E – poliester ta ma jednoprzek adkowa 0,3

liczba stopni n  2 0St – stal
liczba stopni n  3 0,5(n - 2)

* S uszne tylko dla po cze  schodkowych.
** z – liczba przek adek

Ruch ustalonyMateria y
przek adek

Warunki
pracy su

dobre 6,7

rednie 8,0
Bawe na,
Poliamid,
Poliester,
Stal z e 9,5

5. Spis literatury

. Antoniak J., Luty ski A.: „Poradnik u ytkownika ta m transporterowych i innych
wyrobów gumowych produkcji F.T.T. Stomil Wolbrom S.A.”. Wolbrom-Gliwice, wrzesie

995 r.
2. Antoniak J.: „Urz dzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach”.

Wydawnictwo „ l sk”, Katowice 990 r.
3.  Alles  R.  F rdergurte Berechnungen „Transportband-Dienst”. ContiTechnik, Edition

Hannover 985 r.
4. Go dziecki M., wi tkiewicz H.: „Przeno niki”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,

Warszawa 975 r.
5. MURZY SKI Z.: Wytyczne doboru ta m, Be chatowskie Zak ady Przemys u Gumowego

Stomil Be chatów S.A.
6. „Poradnik eksploatacji ta m przeno nikowych”. Zak ady Gumowe Górnictwa BYTOM.
7. ci gosz W .: „Obliczanie podstawowe przeno ników ta mowych”- Zeszyty

problemowe. Centralny O rodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego
POLTEGOR; Bran owy  O rodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej,
Wroc aw 972 r.

8. ur T., Hardygóra M.: „Przeno niki ta mowe w górnictwie”. Wydawnictwo „ l sk” sp. z
o. o., Katowice 996 r.

mailto:pk@imir.agh.edu.pl

