
30 Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie | maj 2017 | www.konstrukcjeinzynierskie.pl

Mechanizmy |  

T akie przenośnik i w ystępują także 
w  innych fabrykach, nie tylko mo-
toryzacy jnych, mają różne w ymiary 

i  rozwiązania konstrukcyjne, a  wykonane są 
z  różnych materiałów, często z  tworzyw sztucz-
nych. Stosowane są np. jako transportery przy 
rozlewaniu płynów do butelek, czy na lotniskach 
do przenoszenia bagażu. Na lotniskach, a  także 

w różnego rodzaju galeriach handlowych, wystę-
pują jako ruchome schody lub ruchome chodniki 
(wykonane w dużej części ze stopów aluminium). 

W  poniższym tekście opisano przenośnik dla 
przemysłu motoryzacyjnego, gdyż tam te prze-
nośniki pracują w  najcięższych warunkach 
i  w  związku z  tym muszą być w  szczególnie do-
pracowane.

Przenośnik  
łańcuchowo-płytowy
W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się wiele rozwiązań transportu technologicznego, ze względu na 
różne zadania tego transportu związane z różnymi fazami produkcji samochodu. Można je podzielić na 
transport górny i dolny. Górny odbywa się głównie przy pomocy zawieszek, dolny – przede wszytskim 
przy pomocy różnych przenośników np. płytowych, platformowych czy skidowych i innych. Jednym 
z ciekawszych rozwiązań transportu dolnego jest przenośnik łańcuchowo-płytowy (slat conveyor). 

Aleksander Łukomski

Fot. 1 Slat conveyor jako linia finiszowa w spawalni nadwozia
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Przenośnik i łańcuchowo-pły towe w ystępują 
głównie w montażu samochodów i to zarówno 
jako l inia f iniszowa na w ydzia le spawalni ka-
dłuba karoseri i,  czyl i przy montażu nadwozia, 
jak i w montażu głównym samochodu. W l inii 
f iniszowej spawalni, przed lak ierowaniem, do 
kadłuba nadwozia montowane są wszystk ie 
części tzw. ruchome, a  więc drzwi i  k lapy – 
przednia i  tylna, a  także błotnik i przednie. 
Przy czym ważny jest tu nie tylko sam montaż 
a le i  dopasowanie. Należy więc tak zamon-
tować drzwi i  k lapy, aby szczel ina na ca łym 
obwodzie była równa, a le też jak najmniej-
sza. Szczel ina ta jest za łożona w  dokumen-
tacji i   po jej w ymiarze można też ocenić ja-
kość produkcji konkretnej fabryki. Szczel iny 
mają szerokość od 2 do 6 mm. Małe świadczą 
o  w ysokiej, a le też bardziej kosztownej jako-
ści technologii w ykonania, większe o gorszej. 
Małe szczel iny w ymagają w ysokiej jakości 
t łoczenia i  innych operacji technologicznych, 
np. zawijania brzegów k lap i drzwi przy mon-
tażu blachy wewnętrznej z blachą poszyciową. 
Jest to trudna operacja, bo od strony blachy 
poszyciowej nie może być żadnych śladów czy 
wgniotów. Niek iedy zawijanie odby wa się na 
dużych prasach, a niek iedy w specja lnych hy-
draulicznych przyrządach, w  za leżności od 
stopnia opanowania technologii tych opera-
cji przez fabrykę samochodów. W  niektórych 

przy padkach uży wa się do 
tego celu k leju, a w innych za-
wijanie jest dokony wane „na 
sucho”, bez k leju. Dzia łania te 
są bardzo ciekawe technicznie 
i generują wiele trudnych pro-
blemów. 

Ciekaw ym rozwiązaniem 
jest łączenie blach, cienkiej 
z grubą, np. 0,8 mm i 1,8 mm, 
za pomocą spawania laserowe-
go i  później t łoczenie tak iej 
blachy w przyrządzie. Ta grub-

sza część blachy potrzebna jest 
w miejscu mocowania zawiasu drzwi. 

Po zamontowaniu elementów ruchomych 
z  właściwą szczel iną na ca łym obwodzie na-
stępuje szl i fowanie karoseri i .  Niestety unik-
nąć się tego nie da, są bowiem miejsca w karo-
seri i,  które w ymagają del ikatnego, najczęściej 
ręcznego doszl i fowania, aby l inia karoseri i 
była właściwa, gładka i  płynna. Oczy wiście 
musi być to w ykony wane bardzo ostrożnie 
i w jak najmniejszym stopniu, bo przecież bla-
chy karoseri i są ocynkowane i  zebranie zby t 
dużej i lości cynku jest niewskazane. W  nie-
których f irmach nadwozie jest jeszcze kontro-
lowane, czy rzeczy wiście wszystk ie elementy 
są spasowane właściwie. Wykony wane jest 
to na końcow ym stanowisku l ini i f iniszowej, 
gdzie stosuje się si lne oświet lenie (800 lux). 

Linia f iniszowa w y posażona jest w  specja l-
ne manipulatory do montażu drzwi i  k lap, 
a także specja lne, dok ładne szablony do ramy 
okiennej, przedniej i  tylnej, których spaso-
wanie z  kadłubem karoseri i jest niezw yk le 
istotne d la późniejszego osadzania, po lak ie-
rowaniu, w  tym miejscu szyb. Źle w ykonane 
operacje powodują powstanie naprężeń, które 
mogą spowodować (przy normalnej eksplo-
atacji samochodu) samoistne pękanie szyb 
przednich lub tylnych podczas jazdy po nie-
równościach lub od nisk iej a lbo w ysokiej tem-
peratury. 

Fot. 2 Slat conveyor jako linia montażu głównego dla mniejszej serii produkcyjnej
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Slat conveyor przeznaczony do montażu 
głównego samochodu, głównie d la drugiej 
fazy jego montażu, k iedy może już samodziel-
nie zjechać z  l ini i na kołach, podlega ty po-
w ym czynnościom montażow ym, tak im jak: 
wk lejanie szyb, montaż desk i rozdzielczej, 
montaż tapicerk i, montaż siedzeń i innych ze-
społów, montaż si lnika i  zbiorników, na lewa-
nie pa l iwa itp.

Przenośnik i, w  za leżności od ich w ykorzy-
stania w  produkcji samochodów, mogą się 
trochę różnić. W  zasadzie zawsze w ykonane 
są ze sta l i węglowej. Te, w ykorzystane jako 
l inia f iniszowa, w y posażone są w  podpory 
i  elementy usta lające do osadzenia kadłuba 
karoseri i .  W  podłodze nadwozia są najczę-
ściej specja lne otwory technologiczne służą-
ce do osadzania kadłuba nadwozia. Z kolei te 
do montażu głównego samochodu mają czę-
sto zabierak, który ciągnie samochód za koło. 
W  zdecydowanej większości pły ty przeno-
śnika przesuwają się na poziomie posadzki, 
chociaż zdarzają się i  tak ie, które są znacznie 
(k i lkaset mm) pow yżej posadzki. Konstruk-
cja tak iego mechanizmu umożliwia też zasto-
sowanie w  tym samym przenośniku różnych 
w ysokości np. na początku pły ty przesuwają 
się na poziomie np. + 500 mm, a  od pewne-
go stanowiska montażowego – na poziomie 

posadzki. Ale nieza leżnie 
od tego zawsze w ymaga-
ny jest kanał, głębszy lub 
pły tszy. Dlatego ważne 
jest tak ie planowanie pro-
dukcji (plan technologicz-
ny fabryki), aby przewidy-
wać budowę tego kanału 
przed w ykonaniem dro-
giej, zacieranej posadzki. 
Trzeba też przewidy wać 
stref y zagrożenia w ybu-
chem (na lewanie pa l iwa) 
i  odpowiednio przeciw-
dzia łać ich skutkom; przy-

k ładowo, w  skrajnym przy padku, trzeba po-
łączyć wszystk ie pły ty przenośnika pomiędzy 
sobą elastycznym przewodem miedzianym 

Fot. 3 Slat conveyor jednotorowy

Fot. 4 Przenośnik dwutorowy w trakcie montażu. 
Widoczne są jego dwie wysokości.
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i   tzw. uziemieniem, zabezpieczającym przed 
ewentualnymi skutkami iskrzenia, a le też na-
leży pamiętać o częstym odpowiednim wenty-
lowaniu kanału.

W  przemyśle motoryzacy jnym w ystępują 
rozwiązania przenośników z  jednym szero-
k im torem, z wąsk im torem obejmującym tyl-
ko koła po jednej stronie montowanego samo-
chodu lub też dwutorowe (Fot. 3, 4). 

Pły ty przenośnika zamocowane są przy po-
mocy śrub do specja lnego łańcucha z  odpo-
wiednio ukszta łtowanymi łapkami do tego 
mocowania. Zawsze są dwa łańcuchy jak naj-
bl iżej krawędzi pły ty. Łańcuch ma podzia łkę 
będącą w ynik iem analizy długości przenośni-
ka i  średnicy kół łańcuchow ych znajdujących 
się na końcach przenośnika. W  zasadzie d la 
każdego przenośnika jest specja lna podzia łka 
w ynikająca z tych obliczeń. Na ogół mieści się 
ona w  zakresie 200 – 500 mm. Ogniwa łań-
cucha z  grubszej blachy na leży dobrać z  od-
powiednim współczynnik iem bezpieczeństwa 
– 10. Zjawisku slick pit ,  czyl i lek k iemu szarp-
nięciu przenośnika przy zazębianiu kolejnego 
ogniwa z  kołem łańcuchow ym, przeciwdzia ła 

się doprowadzając jak najbl iżej do koła pro-
wadnice łańcucha. Zabezpiecza się wówczas 
łańcuch przed opadnięciem tuż przed zazę-
bieniem, bo właśnie to jest przyczyną tego 

Rys. 2 Model 3D łańcuchów z płytami

Rys. 1 Silnik elektryczny przekazuje napęd na wał 
pociągowy przez przekładnię łańcuchową
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nieprzy jemnego szarpnięcia . Musi też być za-
pewniona możliwość szybkiej napraw y łańcu-
cha podczas awarii .

Łańcuch ma rolk i, które toczą się podczas 
przesuwu po specja lnych prowadnicach, za-
montowanych na specja lnej konstrukcji no-
śnej przenośnika, a  związanej z  jego kon-
strukcją. Prędkość przesuwu najczęściej nie 

przekracza 5 m/min i w ynika z taktu produk-
cji samochodów w fabryce, a więc obroty koła 
łańcuchowego są małe. Napęd na wał pocią-
gow y przekazy wany jest z  si lnika elektrycz-
nego z przek ładnią śl imakową, też przez prze-
k ładnię łańcuchową. Sterowanie przenośnika 
może być dość skomplikowane, jeżel i współ-
pracuje on z urządzeniami zewnętrznymi (też 

Rys. 3
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powinny mieć uk ład łagodnego star tu i  ha-
mowania). Bardzo rzadko zdarza się, że prze-
nośnik pracuje taktowo, tzn. że kadłuby prze-
noszone są z jednego stanowiska na następne, 
po czym przenośnik zatrzymuje się. Na sto-
jącym przenośniku na poszczególnych stano-
wiskach w ykony wane są zadania montażowe 
i po ich zakończeniu pracownicy naciskają na 
przycisk gotowości (na każdym stanowisku) 
i po naciśnięciu ostatniego przycisku, przeno-
śnik przesuwa się da lej, o  jedno stanowisko. 
Taka praca taktowa jest raczej niewskazana, 
ze względu na straty czasu roboczego podczas 
przesuwu, a także na częste ruszanie i zatrzy-
my wanie przenośnika, co ma niekorzystny 
wpły w na trwałość łańcucha. Korzystniejsza 
jest praca przenośnika w  ruchu ciągłym. Po-
czątek i  koniec przenośnika musi być w y po-
sażony w  mechanizmy dostarczania karoseri i 
i   jej odbioru po montażu. Najczęściej są to 
windy technologiczne z odpowiednim mecha-
nizmem do przejmowania kadłuba nadwozia 
z  windy o  ruchu pionow ym i  uk ładania go 
na przenośniku o  ruchu poziomym ciągłym 

(nieraz są to spe-
cja lne elastycznie 
zawieszone tra-
wersy lub zawiesz-
k i). Mechanizm 
tak i zosta ł opisa-
ny we wcześniej-
szym numerze na-
szego czasopisma. 
Fragmenty tak iej 
p r z y k ł a d o w e j 
konstrukcji prze-
nośnika pokazano 
na rysunku 3. 

Jest to szeroki 
przenośnik zapro-
jektowany dla l i-
nii f iniszowej w y-
dzia łu spawalni 
dwóch ty pów ka-

dłubów nadwozi produkowanych przemiennie 
na tej l ini i .  Na górnym rysunku widać miejsce 
napędu (poz. 1), a na dolnym, po prawej – me-
chanizm naciągu łańcucha (poz. 2).

Na fotograf i i 5 widoczna jest konstrukcja 
ogniwa łańcucha. Elementy boczne tego ogni-
wa mogą być w ykonane z  blachy, jako fre-
zowane lub w ykrawane. Powinny być jednak 
w yżarzone po obróbce.

W  zasadzie chyba nie ma fabryki samocho-
dów, gdzie nie pracowałyby opisane tu prze-
nośnik i.,  czy to w  spawalni, czy też na w y-
dzia le montażu głównego. 

Przedstawiony w artykule przenośnik zosta ł 
zaprojektowany i zbudowany przez polską f ir-
mę inżynierską, która zbudowała i  zainsta lo-
wała wiele tego ty pu konstrukcji w  różnych 
europejsk ich fabrykach samochodów.

Aleksander Łukomski

Fot. 5 Zespół napędowy i fragment łańcucha przenośnika – na drugim planie


