
38 Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | marzec 2017 | www.konstrukcjeinzynierskie.pl

Mechanizmy |  

M ontaż główny samochodu ma róż-
ne fazy, które odby wają się na róż-
nych urządzeniach technologicz-

nych, w za leżności od szczegółów konstrukcji 
samochodu, programu produkcji,  możl iwości 
loka lnych, a więc dysponowanej powierzchni 
montażowej,  czy nawet w ysokości ha l i .  Moż-
na tu w yodrębnić dwie główne fazy montażu 
– k iedy montaż dokony wany jest „w  powie-
trzu”, najczęściej na zawieszce o  regulowa-
nej w ysokości montażu, i   k iedy ma już koła 
i  może stać „o własnych si łach ”. W pierwszej 
fazie montażu najważniejszym stanowisk iem 
jest tzw. „mariage point”, gdzie następuje po-
łączenie nadwozia z  podwoziem, a  które, ma 
bardzo różne rozwiązania – od zmechanizo-
wanych czynności ręcznych, po ca łkowicie 
zautomatyzowane. Da lej montuje się zespół 
napędow y, koła i  inne zespoł y, które powinny 
być montowane z  dostępem głównie z  boku 
i od spodu montowanego samochodu. W dru-
giej fazie montuje się deskę rozdzielczą , sie-
dzenia, często wk leja się szyby, przednią 
i   t ylną , montuje drzwi, akumulator, na lewa 
się wszelk ie pł yny, łącznie z pa l iwem, tak aby 
kompletnym samochodem można było już 
zjechać z l ini i  montażowej. 

Linia montażowa w y posażona jest w  wiele 
urządzeń dodatkow ych, zwłaszcza wszelk ie-
go rodzaju manipulatorów np. do montażu 

drzwi, desk i rozdzielczej,  czy siedzeń, które to 
urządzenia sk ładają się często z  wielu skom-
pl ikowanych mechanizmów i  są niezw yk le 
trudne w konstrukcji i  w ykonaniu. Wszystk ie 
te dodatkowe urządzenia są też bardzo cieka-
we konstrukcy jnie i   przysparzają konstruk-
torom wiele problemów. Oczy wiście,  nie jest 
to koniec czynności montażow ych. Po opusz-
czeniu l ini i  montażu głównego dokony wane 
są da lsze dzia łania dotyczące regulacji ,  usta-
wiania i   kontrol i samochodu, na innych, nie 
mniej skomplikowanych urządzeniach.

Montaż w  drugiej fazie można zrea l izować 
na różnych przenośnikach obejmujących tzw. 
t ransport technologiczny dolny, np. na łańcu-
chowo – pł y tow ych tzw.,  o  różnej konstruk-
cji .  Może więc być to wąsk i,  jednotorow y slat 
conveyor, któr y znajduje się tylko pod koła-
mi, np. z  lewej strony samochodu i  powodu-
je pł ynny przesuw montowanego samochodu 
z usta loną prędkością , a koła prawe toczą się 
po posadzce. Inne może mieć dwa wąsk ie tor y 
pod kołami z  lewej i   prawej strony. Jeszcze 
inny może być szerszy i  obejmować wszystk ie 
koła z  lewej i   z  prawej strony. Zdarzają się 
też rozwiązania tak ich przenośników bardzo 
szerok ie, które umożl iwiają przeby wanie na 
tym przenośniku monterów. Najczęściej jest 
tak, że monterzy idą za przesuwającym się 
samochodem dokonując odpowiednich d la 

Napęd przenośnika platformowego
w fabryce samochodów
W urządzeniach automatycznego transportu technologicznego w przemyśle motoryzacyjnym występuje 
wiele ciekawych rozwiązań. Powstały one w wyniku rozwoju tej dziedziny, z uwzględnieniem odpowiedniej 
jakości, tak samego urządzenia transportowego, jak i montażu, ale też bezpieczeństwa i komfortu dla 
wykonujących pracę ludzi. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest tzw. skillet conveyor, czyli przenośnik 
platformowy montażu głównego samochodu, a zwłaszcza napęd tego przenośnika.
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stanowiska czynności montażow ych. Wszyst-
k ie przenośnik i,  nieza leżnie od konstrukcji, 
charakter yzują się ruchem ciągł ym, tzn. że 
wolno przesuwają samochody w  sposób cią-
gł y. Przenośnik i te nie są komfortowe d la pra-
cowników. Pł y ty przyk ręcone do łańcuchów 
nie przesuwają się zby t pł ynnie. Przenośnik 
powoduje różne ruchy w ynikające z podzia łu 
łańcucha i  ruchu dużego koła łańcuchowego 
tzw. sl ick pit ,  co stwarza poczucie niestabi l-
ności powierzchni, po której chodzą lub prze-
suwają się wraz z  montowanym samochodem 
monterzy. Powoduje to też problemy z obsłu-
gą precyzy jnych manipulatorów. W  związku 
z  tym lepszym rozwiązaniem jest sk i l let co-
nveyor, czyl i  przenośnik plat formow y. Duże 
plat formy o  w ymiarach 4000x7000x120 mm 
umożl iwiają postawienie na tej plat formie 
montowanego samochodu i  komfortową po-
wierzchnię pracy d la monterów. Jest to jakby 

ruchoma posadzka. Plat formy przesuwają się 
wolno i  pł ynnie. Nie ma różnicy poziomów 
pomiędzy posadzką, a  powierzchnią plat-
form. Monterzy mogą więc swobodnie cho-
dzić po plat formach i  przechodzić na sta łą 
posadzkę bez specja lnych problemów. Są tu 
też różne odmiany i możl iwości w y posażenia 
tak ich plat form, np. w  podnośnik nożycow y, 
i   w tedy możl iwe jest nawet montowanie kół 
na tym przenośniku. Przenośnik, któr y opi-
sujemy w  tym ar tykule, nie ma jednak tych 
podnośników, bo w  jego przy padku koła 
montowane są wcześniej,  w  pierwszej fazie 
montażu, na zawieszce. 

Przenośnik plat formow y sk łada się z dwóch 
rzędów plat form, po trzydzieści pięć sztuk 
w każdym rzędzie (Rys. 1).  Plat formy stykają 
się ze sobą węższym bok iem i są pchane przed 
siebie. Platforma pierwsza popycha trzydzieści 
cztery platformy przed sobą. Po dojechaniu do 

Rys. 1 Schemat linii transportowej skillet conveyor. 1 – platforma, 2 – zawieszka transportu górnego, 3 – mechanizm 
unoszenia platformy, 4 – mechanizm przesuwu poprzecznego, 5 – rolki torowiska wzdłużnego, 6 – mechanizm napędu 
pchającego platformy, 7 – miejsce zamontowania rolek hamujących, 8 – most do wyjazdu zmontowanych samochodów.
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końca platforma jest najpierw przyspieszana, 
a  następnie przesuwana poprzecznie na drugi 
tor i  pchanie platform odbywa się w  odwrot-
nym kierunku (powrotnym). Na obu torach są 
stanowiska montażowe. 

Plat forma zbudowana jest z  ramy sta lowej 
o  odpowiedniej w y trzymałości i   płaskości, 
zważy wszy na jej małą w ysokość, i  pok r y ta jest 
lak ierowaną sk lejką o grubości 20 mm, o bar-
dzo w ysok iej w y trzymałości,  tak że na ście-
ranie. Plat forma musi być w ykonana bardzo 
dok ładnie, gdyż najmniejsza niedok ładność 
prostopadłości węższego boku do dłuższego 
powodowałaby w ystępowanie si ł  bocznych, 
które zby t szybko niszczył yby brzeg kanału 
i  rolk i,  oraz szyny znajdujące się pod plat for-
mą, i  nie można by utrzymać równomiernych 
szczel in z  obu stron plat form. Za łożenie jest 
tak ie, aby szczel ina pomiędzy plat formami, 
a brzegiem kanału w ynosi ła na ca łej d ługości 
10 mm, równo z  obu stron. Również sprawa 
poziomu plat form w  stosunku do poziomu 
posadzk i jest t rudna w  rea l izacji .  Jak wiado-
mo „budowlańcy” mają w ymiar y i   tolerancje 
w centymetrach, a mechanicy w mi l imetrach. 
Stąd mogą w ystąpić różnice. Zosta ł więc zbu-
dowany specja lny przyrząd opar ty o  brzegi 

kanału, któr y podczas 
przesuwania wzdłuż ka-
nału umożl iwi ł optyma-
l izację zamontowania 
rolek podpierających 
plat formy, w  stosunku 
do posadzk i. 

Technologia w ykona-
nia plat form w ymagała 
też twórczego podejścia . 
Rama z  kszta ł towników 
spawana w  odpowied-
ni sposób wg dok ładnie 
przygotowanej techno-
logi i spawania, podle-
ga ła później wibrowaniu 
w  specja lnych urządze-

niach, tak aby równomiernie rozłożyć na-
prężenia w ynikające ze spawania, a  później 
zosta ła poddana obróbce powierzchni gór-
nej plat formy tzw. zabieleniu, aby uzyskać 
w ymaganą płaskość z  dok ładnością 0,5 mm. 
Obróbka ta w ykonana zosta ła z  jednego za-
mocowania na obrabiarce dużych w ymiarów, 
w  jednym z zak ładów przemysłu ok rętowego. 
Wyżarzanie potrzebne było po to, aby pod-
czas pracy przenośnika, plat formy nie wi-
chrował y się.

Pchanie plat form odby wa się mechanizmem 
ciernym i  rea l izowane jest w  ten sposób, że 
plat forma na pierwszym stanowisku za prze-
suwem poprzecznym przejmowana jest przez 
dwa zespoł y rolek napędow ych, z  ok ładziną 
pol iuretanową, które stykają się z  d łuższym 
bok iem plat formy (Fot. 2 ,  Rys. 2).  Rolk i do-
sunięte są do plat formy z odpowiednim doci-
sk iem, za pomocą sprężyn z  regulacją doci-
sku, i   napędzane są si lnikami elektr ycznymi 
poprzez przek ładnię kątową i  łańcuchową. 
Aby przesuw odby wał się pł ynnie i   bez nie-
kontrolowanych przerw pomiędzy plat forma-
mi, na ostatnim stanowisku przed przesuwem 
poprzecznym (powrotnym) zamontowane są 
dwa zespoł y rolek hamujących, bez napędu, 

Fot. 1 Skillet conveyor z samochodami w trakcie montażu 
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a le z  docisk iem sprężynow ym, lub w  nie-
któr ych przy padkach pneumatycznym. One 
również stykają się z  wąsk im, d łuższym bo-
k iem plat formy. Wystarcza to, aby wszystk ie 
kolejne plat formy był y w  stanie lek k iego do-
cisku wzdłużnego. Przesuw y poprzeczne, na 
końcu każdego toru plat form, rea l izowane 
są dosyć skomplikowanymi zespołami rolek, 
które w ykonują też ruchy pionowe. Zespoł y 

te,  skomplikowane w  budowie, umożl iwiają 
przejazd plat form przez drogę komunikacy j-
ną. Na końcu kompletnej l ini i  montażowej, 
na przedostatnim i  ostatnim stanowisku, 
znajduje się most sta low y, na któr y – już 
„o  własnych si łach ” – wjeżdża zmontowany 
samochód (wjazd na most znajduje się 30 mm 
pow yżej powierzchni plat formy), a plat formy 
wjeżdżają pod most i   na następnym, ostat-

nim stanowisku prze-
suwane są poprzecznie 
na pierwszy tor, gdzie 
na pierwszym stano-
wisku po przesuwie 
poprzecznym stawia-
ny jest zawieszką pod-
montowany w  pierw-
szej fazie montażu 
samochód. W tym celu 
tor transportu górnego 
z  zawieszkami, któr y 
znajduje się w pobl iżu, 
sk ręca nad to stanowi-
sko i  zawieszka opusz-
cza samochód na plat-
formę na pierwszym 
stanowisku.

Fot. 2 Inny skillet, ale widoczne są wyraźnie rolki hamujące na 
końcu linii. Tu nacisk wywierany jest siłownikami. 

Rys. 2 Dwa zespoły rolek napędzających ruch wzdłużny platform
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Napęd cierny jest znany w technice od daw-
na. Jest nawet stosowany w  obrabiarkach np. 
w ciężk ich pi łach, gdzie w napędzie wrzecio-
na do przeniesienia napędu zamiast kół zęba-
tych zastosowane są koła sta lowe, o  g ładk iej 
powierzchni na obwodzie, sz l i fowane i  za-
montowane z  odpowiednim docisk iem, które 
tworzą przek ładnię cierną. Przek ładnie tak ie 
spisują się dobrze wszędzie tam, gdzie może 
w ystąpić nagł y wzrost obciążenia lub tylko 
w  przy padku, gdy w ystępują często zmien-
ne obciążenia , które mogł yby spowodować 
uszkodzenie mechanizmu przeniesienia na-
pędu np. złamanie zęba w kole zębatym, a lbo 
inne niekorzystne zjawiska. Wtedy możl i-
wość lek k iego pośl izgu w  przek ładni ciernej 
powoduje złagodzenie tego zjawiska. Również 
korzystne jest zastosowanie tak iego napędu 
przy bardzo wolnym ruchu, a  tak i w ystępuje 
właśnie w  przenośniku plat formow ym. Szyb-
kość przesuwu plat form w ynosi w  granicach 
5 m/min. 

Na przenośniku plat formow ym, mię-
dzy innymi czynnościami montażow ymi, 

napełniane są wszystk ie zbiornik i i  insta lacje 
samochodu, tak że zbiornik i pa l iwa. Na stano-
wisku napełniania pa l iwem w ystępuje strefa 
zagrożenia w ybuchem wobec czego koniecz-
ne było zastosowanie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa, w  tym specja lnej wentylacji 
(w  w ykonaniu EX), kanału pod plat forma-
mi. Jak wiadomo opar y substancji tworzą-
cych mieszank i w ybuchowe mają tendencję 
do pełzania na najniższych powierzchniach, 
a  zatem i  do gromadzenia się w  najniższych 
częściach różnych szczel in i  kanałów. Dlatego 
usunięcie ich i  „w yrzucenie” ponad dach ha l i 
jest konieczne. 

Sk i l let conveyor przedstawiony w tym opra-
cowaniu zosta ł zbudowany i  za insta lowany 
przez polską f irmę inżynierską w  2006 roku 
(pracuje do dzisiaj) w  jednej z  fabr yk samo-
chodów na terenie naszego k raju.
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Rys. 3 Mechanizm napędu platform


