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1 Linie transportu ciągłego 
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2 Przenośniki taśmowe 
 

2.1. Powierzchniowe  

Typ Lekki (do 200t/h) 

Zastosowanie: przemysł lekki materiałów sypkich; tartaki, młyny, cukrownie, itp. 

służą do transportu bardzo różnorodnych towarów : piasku, kruszyw, glin, torfu, węgla 
kamiennego i brunatnego, zrębków, odpadów komunalnych i przemysłowych, płodów rolnych, 
warzyw i owoców, paczek, soli, cukru, sody, nawozów sztucznych i innych wyrobów 
chemicznych. Przenośniki powierzchniowe lekkie o wydajnościach od 1 do 200 t/h, 
produkowane są jako : 
 stacjonarne   
 mobilne (o zmiennej dyslokacji)  
 przejezdne – wyposażone w koła i umożliwiające ich przemieszczenie w całości . 

Stacjonarne przenośniki o szerokości taśmy od 400 do 3600 mm i długości od 1,0 m do 5000 m 
mogą byd usytuowane zarówno wewnątrz budynków , galerii, tuneli – jak i na otwartej 
przestrzeni, mogą byd wyposażone w osłony częściowe lub pełne. Konstrukcja przenośników 
lekkich może byd oparta o klasyczne rozwiązane kozłów, wsporników i belek trasy, może też 
byd wykonana jako sztywne długie sekcje kratownicowe lub ramowe. Często do konstrukcji 
wykorzystuje się profile lekkie zamknięte i otwarte. Krótkie przenośniki często posiadają zwartą 
jednolitą konstrukcję. Układ napędowy najczęściej jednobębnowy z napędzanym bębnem 
wysypowym. Napinanie najczęściej śrubowe, lub ciężarowe. Rzadko wciągarkowe lub 
hydrauliczne. 
 

Parametr jm Wartość 

Szerokośd taśmy mm 400-3600 

Długośd m 1-5000 

Kąt wzniosu ° -16 - +18 

Wydajnośd t/h 1-200 

Prędkośd taśmy m/s 0,05-4,5 

Wytrzymałośd taśmy kN/m 160-1600 

Moc napędu kW 0,1-2x132 

Robocze temperatury 
normalne 

°C -25- +45 

Najniższe temperatury °C -50 

Najwyższe temperatury °C +200 

Maks wymiary ziarna w 
wykonaniu standardowym 

mm 350x350x350 

Max wymiary paczek w 
wykonaniu specjalizowanym 

Mm 2500x2500x6000 

Napinanie - Śrubowe/ hydrauliczne/ wciągarkowe 
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Urządzenia łagdnego rozruchu - 
Przełącznik gwiazda-

trójkąt/softstarter/falownik/sprzęgło 
hydrokinetyczne 

Kąty nachylenia bocznych 
krążników 

- 0 do 45 

Ilośd krążników w sekcjach 
górnej gałęzi 

- 1, 2, 3 

Ilośd krążników w sekcjach 
dolnej gałęzi 

- 1, 2, 3 

Średnice krążników mm 63,89,108,133 

 

Typ średni (200 - 1000t/h) 

Zastosowanie: przemysł cementowy, wapienniczy, piaskowy, ceramiczny, chemiczny, itp. 

o wydajności od 200 do 1000 t/h – w zasadzie służą do transportu tych samych produktów co i 
przenośniki lekkie, jednak w większych strumieniach przepływu. Najczęstszym rozwiązaniem 
konstrukcyjnym jest konstrukcja klasyczna z zastosowaniem kozłów, wspornków i belek trasy. 
Układy napędowe często wielobębnowe z wysięgnikiem, układy napinania wciągarkowe i/lub 
hydrauliczne. Często stosowane są soft startery, sprzęgła hydrokinetyczne, falowniki. 
  

Parametr jm Wartość 

Szerokośd taśmy mm 800-3600 

Długośd m 100-10000 

Kąt wzniosu ° -16 - +18 

Wydajnośd t/h 200-1000 

Prędkośd taśmy m/s 0,5-5 

Wytrzymałośd taśmy kN/m 630-2500 

Moc napędu kW 30-- 4x250 

Robocze temperatury 
normalne 

°C -25- +45 

Najniższe temperatury °C -50 

Najwyższe temperatury °C +200 

Maks wymiary ziarna w 
wykonaniu standardowym 

mm 350x350x350 

Napinanie - 
hydrauliczne/ wciągarkowe, wielowciągarkowe, 

nadążne 

Urządzenia łagodnego 
rozruchu 

- 
Przełącznik gwiazda-

trójkąt/softstarter/falownik/sprzęgło 
hydrokinetyczne 

Kąty nachylenia bocznych 
krążników 

- 0 do 45 

Ilośd krążników w sekcjach 
górnej gałęzi 

- 1, 2, 3 

Ilośd krążników w sekcjach - 1, 2, 3 
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dolnej gałęzi 

Średnice krążników mm 133,159 

 

Typ ciężki (100 - 8000t/h) moc: do 1000 kW; powyżej 1000 kW 

Zastosowanie: przemysł ciężki; kopalnie węgla kamiennego- praca na dole, elektrownie, 

koksownie, kopalnie surowców skalnych, kopalnie surowców mineralnych, itp. 

Wyłącznie stacjonarne o wydajnościach 1000 – 8000 t/h- zazwyczaj wykonywane wg 
indywidualnych projektów, Układy napędowe wielobębnowe, często z zastosowaniem 
napędów pomocniczych. Dośd często stosuje się falowniki lub sprzęgła hydrokinetyczne o 
zmiennym napełnieniu. Układy napinające złożone – śledzące, zwielokrotnione i wyposażone w 
automatykę. 
  

Parametr jm Wartość 

Szerokośd taśmy mm 1000-3600 

Długośd m 500-20000 

Kąt wzniosu ° -16 - +18 

Wydajnośd t/h 1000-8000 

Prędkośd taśmy m/s 2- -5 

Wytrzymałośd taśmy kN/m 1000-6300 

Moc napędu kW 315-(8x1000) 

Robocze temperatury 
normalne 

°C -25- +45 

Najniższe temperatury °C -50 

Najwyższe temperatury °C +200 

Maks wymiary ziarna w 
wykonaniu standardowym 

mm 350x350x350 

Napinanie - 
hydrauliczne/ wciągarkowe, wielowciągarkowe, 

nadążne 

Urządzenia łagodnego 
rozruchu 

- 
softstarter/falownik/sprzęgło hydrokinetyczne, 

sprzęgło hydrokinetyczne ze zmienym napełnieniem 

Kąty nachylenia bocznych 
krążników 

- 20 do 45 

Ilośd krążników w sekcjach 
górnej gałęzi 

- 3, 5 

Ilośd krążników w sekcjach 
dolnej gałęzi 

- 1, 2, 3 

Średnice krążników mm 133, 159, 194, 275 

 

2.2. Dla górnictwa podziemnego  
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Przenośniki magistralne i oddziałowe stacjonarne 

Generalnie przenośniki stacjonarne dla górnictwa podziemnego charakteryzują się cięższą 
konstrukcją niż analogi powierzchniowe, bardziej kompaktową budową, związaną z 
ograniczeniem rozmiarów miejsca zabudowy. Powszechnie stosuje się układy napędowe 
wielobębnowe z wysięgnikami z przekładniami walcowymi i usytuowaniem silników pod 
taśmą, także kompaktowe napędy z przekładniami stożkowo-walcowymi . Powszechnie 
stosowane są softstartery i sprzęgła hydrokinetyczne. Stacje napinające wciągarkowe lub 
hydrauliczne. Wszystkie podzespoły dla wyrobisk zagrożonych wybuchem lub pożarem gazu 
lub pyłu muszą posiadad stosowne opuszczenia i certyfikaty. Duża częśd przenośników 
przystosowana jest do jazdy ludzi. 
  

Parametr jm Wartość 

Szerokośd taśmy mm 800-2000 

Długośd m 100-7000 

Kąt wzniosu ° -16 - +18 

Wydajnośd t/h 300-5000 

Prędkośd taśmy m/s 2-5 

Wytrzymałośd taśmy kN/m 800-5400 

Moc napędu kW 55-(8x500) 

Robocze temperatury normalne °C -25- +45 

Maks wymiary ziarna w wykonaniu 
standardowym 

mm 350x350x350 

Napinanie - Wciągarkowe,hydrauliczne, nadążne 

Urządzenia łagdnego rozruchu - 
softstarter/falownik/sprzęgło 

hydrokinetyczne hydrokinetyczne 

Kąty nachylenia bocznych 
krążników 

- 20 do 45 

Ilośd krążników w sekcjach górnej 
gałęzi 

- 3, 5 

Ilośd krążników w sekcjach dolnej 
gałęzi 

- 1, 2, 3 

Średnice krążników mm 133, 159 

  

Przenośniki dla robót przygotowawczych 

Lekkie, szybko demontowalne, z łatwym podziałem na jednostki transportowe, cechują je 
niewielkie wydajności, łatwośd użycia , niska waga podzespołów. Uproszczone napędy i 
napinanie. 
  

Przenośniki specjalne 

 krzywoliniowe 
 rewersyjne 
 specjalne przenośniki transportujące pod kątami silnie ujemnymi 
 przenośniki podwieszane zakombajnowe 
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 przenośniki samoczynnie wysuwne naspągowe 
 przenośniki szybko montowalne i demontowalne bez luźnych elementów złącznych, 

bezśrubowe. 
 

 

 

 

 

 

 

Stacjonarne dla dużych wydajności 
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Szybkomontowalne 

Wydłużane samoczynnie naspągowe 

Podwieszane podajniki zakombajnowe  

 

2.3. Krzywoliniowe 

Prowadzone po łukach, w płaszczyźnie poziomej lub poziomej lub w obu na raz, także z 

aktywnym sterowaniem biegu taśmy. 

2.4.  Specjalne 

Specjalnie projektowane lub z osobliwą konstrukcją lub specjalnymi podzespołami. 
W tej kategorii spotykamy przenośniki : 
  

 z taśmą kieszeniowo-falbanową (pionowe) 
 z taśmą progową do kątów powyżej 18stopni 
 z taśmą rurową, z taśmą perforowaną 
 wagoprzenośniki 
 przenośniki rewersyjne 
 przenośniki przejezdne 
 przenośniki z wózkami zrzutowymi 
 z wygarniaczami 
 przenośniki krzywoliniowe 
 samoczynnie skracane-wydłużane. 
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3 Przenośniki kubełkowe – różnych rodzajów 
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4 Przenośniki zgrzebłowe 

4.1. Podwieszane  

Lekkie, krótkie przenośniki stosowane zwłaszcza w kopalniach podziemnych, szczególnie przy 

dużych kątach wzniosu. 

4.2. Stacjonarne  

Ciężkie przenośniki dużych wydajności do różnorodnych zastosowao. 

4.3. Przejezdne  

Lekkie przenośniki stosowane tam, gdzie wymagana jest duża mobilnośd transportu. 

4.4. Zamknięte  

„Redlery" przenośniki do materiałów silnie pylących, także pionowe i o łamanych trasach, ze 

zgrzebłami pracującymi wewnątrz rur o przekrojach: prostokątnym, kwadratowym, okrągłym 

bądź owalnym 

4.5. Krzywoliniowe  

Z trasami krzywoliniowymi w dowolnych płaszczyznach. 
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5 Bębny, krążniki , elementy i części zamienne 

5.1. bębny do przenośników taśmowych wszystkich typów. 

Bębny napędowe : 

 z jednostronnym napędem 

 z dwustronnym napędem 

 z łożyskowaniem na oprawach zewnętrznych 

 z łożyskowaniem w ścianach napędu 

 konstrukcji całkowicie spawanej 

 konstrukcji z mocowanem rozbieralnym wału 

 gumowane na gorąco 

 z okładziną ceramiczno gumową 

 z okładziną ceramiczną 

 średnice od 215 mm do 1850 mm 

 długości płaszcza od 450 do 6000 mm 

 

Bębny zwrotne, odchylające i napinające: 

 z łożyskowaniem wału wewnątrz bębna 

 z zewnętrznym łożyskowaniem wału 

 konstrukcji całkowicie spawanej 

 konstrukcji z mocowanem rozbieralnym wału 

 średnice od 215 mm do 1600 mm 

 długości płaszcza od 450 do 6000 mm 

5.2. krążniki róznych rodzajów, zarówno do przenośników taśmowych 

jak i rolkowych. 

 gładkie 

 pierścieniowe 

 tarczowe 

 z powierzchniami spiralnymi 

 gumowane 

 powlekane poliuretanem 

 cynkowane 

 ze specjalnymi powłokami antykorozyjnymi odpornymi na ścieranie 

 malowane proszkowo 

 w wersj mrozoodpornej do – 57 C 

 w wersji wysokotemperaturowej do +200C 

 z piastami tłoczonymi 

 z piastami spawanymi 

 z piastami kutymi 

 z piastami odlewanymi 
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 z piastami polimerowymi 

 precyzyjne do wag taśmowych 

 średnice płaszcza – od 54 mm do 275 mm 

 długości płaszcza – od 50 mm do 2600 mm (i więcej)   
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6 Guma, poliuretany, kompozyty, termoplasty 

6.1. Wyroby z poliuretanów 

Poliuretany lane polimeryzowane in situ z sieciowaniem termicznym lub bez. 

Własnośdi i odmiany : 

 przedział twardości 30 ShA- 95 ShD 

 wytrzymałośd 10 MPa – 70 MPa 

 temperatura pracy max – do(+) 120 C 

 temperatura pracy min. – do –(-) 70 C 

 napełniane napełniaczami proszkowymi 

 napełniane napełniaczami włóknistymi 

 nienapełniane 

 o niskim współczynniku tarcia 

 trudnopalne 

Płyty poliuretanowe płaskie 

Wyroby formowe 

6.2. Wyroby z elastomerów i gumy 

Taśmy przenośnikowe modyfikowane : z progami, prowadnicami, reliefem 

Wyrobu gumowe formowane 

Zgarniacze wielowarstwowe do taśm przenośnikowych 

6.3. Wyroby z termoplastów wtryskiwane – do 800 g 

 Z PA6GF 

 Z PC 

Z PP 

 Z PE 

6.4. Wyroby kompozytowe 
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Na bazie żywic epoksydowych 

Na bazie żywic poliestrowych 

Na bazie żywic winyloestrowych 

Na bazie żywic silikonowych 

Napełniane aktywnymi napełniaczami proszkowymi, 

Napełniane napełniaczami mineralnymi 

Zbrojone napełniaczmi włóknistymi ciętymi 

Zbrojone matami z włókien 

Zbrojone tkaninami 

Zbrojone włóknami szklanymi 

Zbrojone włóknami bazaltowymi 

Zbrojone włóknami polimerowymi 

Termoodporne do 300C 

Mrozoodporne do -150 C 

O podwyższonej udaroodorności 

Trudnopalne 

O obniżonym współczynniku tarcia 

O dużym tłumieniu drgań 

Płyty 

Wyroby formowe laminowane 

Wyroby owijane 

Wyroby formowane na prasie 

Wyroby formowane infuzyjnie 
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7 Zbiorniki, silosy, bunkry podajniki 
Projektowanie i produkcja wszelkiego rodzaju zbiorników konstrukcji stalowej, kompozytowej, 

bądź innej. Z wykładzinami chemoodpornymi, termoodpornymi, poślizgowymi. Wyposażone w 

układy wstrząsania, lub pneumatycznej likwidacji nawisów i skupieo. Z mieszalnikami, 

wygarniaczami lub podajnikami dozującymi. Wyposażone w instalacje odpylania, 

przeciwpożarowe itd. 
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8 Urządzenia do wzbogacania kopalin i innych 

8.1. Wzbogacalniki cieczy ciężkich DISA 

Wzbogacalniki zawiesinowy typu DISA przeznaczone są do wzbogacania w cieczy ciężkiej (np.: 

magnetytowej) i pracują na zasadzie wykorzystywania zjawiska pływania po powierzchni cieczy 

ziarn o ciężarze właściwym mniejszym od jej ciężaru właściwego oraz tonięcia w niej ziarn o 

ciężarze właściwym większym od ciężaru właściwego cieczy. Działanie wzbogacalnika cieczy 

ciężkiej zawiesinowej polega na tym, że nadawa kierowana do wzbogacalnika ulega wewnątrz 

koryta roboczego z cieczą ciężką rozdziałowi na frakcję pływającą i tonącą. Frakcja pływająca 

przesuwa się z prądem cieczy ciężkiej w kierunku przelewu, gdzie przy pomocy wygarniacza 

kierowana jest na zewnątrz wzbogacalnika. Natomiast frakcja tonąca po opadnięciu do 

przegród koła wynoszącego wyniesiona zostaje na pewną wysokośd. 

Po przekroczeniu przez materiał znajdujący się w kole wynoszącym naturalnego kąta zsypu, 

następuje jego zsuwanie do zsuwni odprowadzającej frakcję tonącą, za pomocą, której 

odprowadzany jest również na zewnątrz wzbogacalnika. Głównym zespołem wzbogacalnika 

jest koryto robocze (kadź). Po jednej stronie kadzi znajduje się wlot nadawy, a po drugiej 

stronie umieszczony jest przelew cieczy ciężkiej z równoczesnym odprowadzeniem frakcji 

pływającej. Do ścian bocznych koryta roboczego przykręcane są części boczne kadzi, natomiast 

do podstawy koryta przykręcona jest częśd dolna kadzi. 

Do doprowadzenia cieczy ciężkiej w dolnej części koryta roboczego zamontowane są 

symetrycznie dwa przewody doprowadzające ciecz ciężką dolną, natomiast w górnej części 

koryta roboczego zamontowane są dysze doprowadzające ciecz ciężką górną Ciecz ciężka górna 

doprowadzana jest na nieznacznej wysokości pod lustrem cieczy roboczej. W dolnej części 

kadzi zamontowany jest także króciec do odprowadzenia cieczy ciężkiej wraz z drobną frakcją 

tonącą znajdującą się pod kołem wynoszącym. W płaszczyźnie prostopadłej do lustra cieczy w 

korycie roboczym pracuje zawieszone na taśmie koło wynoszące wykonane w kształcie 

pierścienia otwartego od wewnątrz i wyposażone w skośne przegrody w postaci rusztów 

szczelinowych umożliwiających przeciekanie cieczy. Prowadzenie koła wynoszącego w 

płaszczyźnie pionowej odbywa się za pomocą zespołów prowadników bocznych. Dodatkowo 

do prowadzenia koła wynoszącego w osi na konstrukcji nośnej zamocowane są prowadniki 

uchylne.  

W celu zapobieżenia przenikaniu ziarn frakcji tonącej pod koło wynoszące, w korycie roboczym 

umieszczony jest labirynt uszczelniający. 

Na konstrukcji nośnej wspartej na częściach bocznych kadzi umieszczona jest rama z napędem 

koła wynoszącego. Rama podparta jest przegubowo na stojakach. Wychylenie ramy wokół 

przegubu za pomocą urządzenia napinającego śrubowego umożliwia napinanie taśmy, na 

której zawieszone jest koło wynoszące. Napęd koła wynoszącego składa się z silnika 

elektrycznego, przekładni zębatej, przekładni łaocuchowej oraz bębna napędowego. Płaszcz 

bębna napędowego oklejony jest okładziną gumową z protektorem w celu zapobieżenia 

poślizgowi taśmy. Dla ułatwienia przejścia frakcji pływającej przez próg przelewowy koryta 
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roboczego zastosowano obrotowy wygarniacz z niezależnym napędem. Wygarniacz składa się z 

dwóch gwiazd o sześciu ramionach zaklinowanych na wale, który spoczywa na łożyskach 

tocznych. Do czopów na ramionach gwiazd przymocowane są rury, na których za pomocą 

elastycznych cięgien zawieszone są zgrzebła. Napęd wygarniacza składa się z motoreduktora 

walcowego płaskiego zamocowanego do wspornika przytwierdzonego do koryta roboczego. 

Celem uniemożliwienia zbyt głębokiego opadania koła wynoszącego w czasie naciągania się 

taśmy, co powodowałoby wyjście koła z labiryntu oraz dla ułatwienia montażu zastosowano 

dwie osie (rolki) podtrzymujące. Osie podtrzymujące nie służą do współpracy z kołem 

wynoszącym, lecz tylko do podtrzymywania koła w czasie montażu wzbogacalnika lub wymiany 

taśmy. Korpusy rolek są połączone przegubowo ze śrubami oczkowymi zamocowanymi w 

konstrukcji nośnej. Śruby pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie rolki, co z kolei ma wpływ 

na usytuowanie koła wynoszącego. 

Wewnętrzna strona taśmy przed wejściem na bęben oczyszczana jest za pomocą zespołu rolek 

czyszczących. 

Do konstrukcji nośnej zamocowany jest pomost obsługi zabezpieczony poręczami. 

Typoszereg wzbogacalników zawiesinowych typ DISA 
 

  
 

Wyszczególnienie Jedn. DISA1S DISA 2S DISA2S-D DISA3S DISA 3S 

Wielkośd 
wzbogacalnika 

(szerokośd koryta 
roboczego) 

mm 2000 3200 2000 3000 4000 2000 3000 4000 3000/2000 
4000/2

500 

Granice ziarnowe 
nadawy 

mm 200—10 200—10 200—10 200—10 
200—

10 

Orientacyjna ilośd 
nadawy  (maks.) 

Mg/h 220 330 220 330 440 220 330 440 330 440 



 

Zgierz 95-100, ul. Kasztanowa 26 
tel/fax +48 42 717-15-69 

www.nababpoland.pl, biuro@nababpoland.pl 

 

S t r o n a  | 19 

Koło 
wynoszące 

średnica mm 
460

0 
510

0 
580

0 
460

0 
510

0 
580

0 
460

0 
510

0 
580

0 
2x46

00 
2x51

00 
2x5800 

szerokoś
d 

mm 1050 1300 
105

0 
105

0 
130

0 
105

0 
105

0 
130

0 
1050 1300 

liczba 
obrotów 

obr/m
in. 

1,32 1,12 
1,3
2 

1,3
2 

1,1
2 

1,3
2 

1,3
2 

1,1
2 

1,32 1,12 

Moc 
zainstalow

ana w 
napędach 

 

koło 
wynoszą

ce 
kW 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

wygarnia
cze 

kW 2,2 3,0 2,2 3,0 3,0 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 

Pojemnośd kadzi 
 

m3 
12,0 

 
24,0 

 
12,
5 

15,
0 

28,
0 

12,
5 

15,
0 

28,
0 

15,0 12,0 
25,
0 

1
5
,
0 

Masa 
urządzenia 

(maks.) 
 

bez 
cieczy 

Mg 21,4 33,0 
21,
3 

21,
9 

33,
9 

21,
7 

22,
3 

34,
7 

44,0 67,9 

w pracy Mg 41,1 80,7 
41,
3 

47,
9 

85,
8 

43,
8 

44,
5 

87,
7 

91,7 136,5 

Powierzchnia lustra 
cieczy 

 
m2 5,6 10,2 5,6 8,4 

11,
8 

5,6 8,4 
11,
8 

8,4 5,6 
14,
4 

8
,
0 

 

8.2. Wzbogacalniki Miałowe 

Osadzarki przeznaczone są do wzbogacania węgla oraz innych minerałów użytecznych w 

zakładach przeróbczych. Wzbogacanie w osadzarce polega na grawitacyjnym rozdziale np.: 

węgla w pulsującym ośrodku wodnym na frakcje wg gęstości: 

 lekką tj. koncentrat wzbogacanego węgla,   

 ciężką tj. odpady względnie produkt pośredni   

Pulsujący ruch wody wywoływany jest sprężonym powietrzem, cyklicznie dozowanym przez 

urządzenia rozrządowe do komór wodno – powietrznych, znajdujących się pod pokładem 

sitowym osadzarki. 

 Woda do procesu wzbogacania i transportu warstwy węgla doprowadzana jest poprzez pokład 

sitowy każdej sekcji osadzarki w ilości dostosowanej do wielkości i składu grawimetrycznego 

nadawy. 

Na koocu każdej sekcji koryta osadzarki znajdują się otwory wypustowe automatycznie 

przymykane od dołu przesłonami, sterowanymi od czujników wysokości warstwy produktu 

ciężkiego. Przez otwory te odprowadza się odpady i produkt pośredni natomiast koncentrat 

spływa grawitacyjnie wraz z wodą z koryta osadzarki. 

W zależności od jakości węgla surowego tj. jego składu densymetrycznego oraz żądanych 

parametrów produktu wzbogacania tj. zawartości popiołu w koncentracie i produktach 

ciężkich, stosuje się wzbogacanie dwuproduktowe lub trójproduktowe. 

Podstawową jednostką konstrukcyjną osadzarek jest przedział o powierzchni łoża roboczego 4 

m2, 6 m2, lub 5 m2. Łoża te składają się z powtarzalnych, wymiennych ram, na których 

zamocowane są sita stalowe o otworach umożliwiających pulsację wody i przesuwanie się 

materiału wzbogacanego po powierzchni, wzdłuż koryta osadzarki. 
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Osadzarki wyposażane są w system elektronicznego sterowania sterującego pracą osadzarki. 

System ten wyposażony w pulsacyjne zawory talerzowe, elektrohydrauliczny zespół regulacji 

automatycznej odprowadzania produktu ciężkiego i elektrohydrauliczne sterowanie 

przepustnic powietrza zapewnia: 

 sterowanie pulsacji, 

 automatyczną regulację odbioru produktu ciężkiego, 

 automatyczną regulację rozluzowania łoża. 

 

Podstawowe jednostki konstrukcyjne osadzarek możemy łączyd szeregowo i równolegle. 

Poprzez połączenie szeregowe dwóch lub trzech przedziałów otrzymujemy dwuproduktowe 

lub trójproduktowe wzbogacanie węgla. Połączenie równoległe przedziałów połączonych 

szeregowo stosowane jest dla uzyskania większej wydajności. 

Pod względem klasy ziarnowej wzbogacanego węgla rozróżniamy następujące typy osadzarek. 

 osadzarki miałowe, 

 osadzarki średnioziarnowe, 

 osadzarki ziarnowe. 

Osadzarki miałowe 

Przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 

30/20÷0,5 mm. Przez połączenie szeregowe dwóch lub trzech sekcji tworzy się osadzarki 

jednokorytowe o powierzchni sitowej 8 m2, 12 m2, 18 m2. Połączenie równoległe tych 

osadzarek daje układ osadzarek dwukorytowych o powierzchni 16 m2, 24 m2, 30 m2, 36 m2. 

Parametry techniczne osadzarek miałowych. 

 
Wielkośd osadzarki 

Wyszczególnienie 
OM8-

2E 
OMl6-2E OM24-2E OM12-3E 

OM18-
3E 

OM24-3E OM30-3E OM36-3E 

Rodzaj pracy 
 

Dwuproduktowe wzbogacanie 
węgla 

Trójproduktowe wzbogacanie węgla 

Wydajnośd t/h 
100-
150 

300-400 400-600 150-300 200-300 400-500 500-600 400-600 

Powierzchnia 
robocza sit 

/koryta/ 
m2 8 16 24 12 18 24 30 36 

Liczba 
przedziałów 

szt. 2 4 2x2=4 3 3 6 6 6 

Liczba koryt szt 1 2 2 1 1 2 2 2 

Zapotrzebowanie 
wody. 

m3 /min do 6 do 14 do 20 do 12 do 15 do 20 15-18 do 30 

Zapotrzebowanie 
powietrza 

robocz. 
m3 /min do 36 do 80 do 120 do 60 do 80 do 100 125 do 160 

Ciśnienie 
powietrza 
robocze 

MPa 0,033 0,035 0,035 0,03-0,035 
0,03-
0,035 

0,035 
0,03-
0,035 

0,03-
0,035 

Zapotrzebowanie 
powietrza 

sterującego. 
Nm3/min 0,7 0,7 1.5 1 1 1 2 2 
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Ciśnienie 
powietrza 

sterującego. 
MPa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zainstalowana 
moc: 

-układ 
elektryczny 
sterujący 

-hydraulika st. 
zasilania 

kW 
0,5 
3 

0,5 
3 

2x0,5 
2x3 

0,5 
3 

0.5 
3 

0.5 
3/5,5 

0,5 
2x5,5 

2x0,5 
2x3 

Napięcie 
zasilania 

- 
ukl.elektr.sterow. 

- hydraul.st. 
zasilania 

V 
220 
500 

220 
380/500 

220 
380/500 

220 
380/500 

220 
380/500 

220 
380/500 

220 
500 

220 
380/500 

Układ konstr. 
maszyny 

 
 

lewe 

symetrcz. symetrcz. 

lewe lewe 

symertcz. symetrcz. symetrycz 

prawe prawe prawe 

Masa osadzarki t 14,8 28,2 42,9 22,4 33,7 42,8 59,5 54,4 

Masa osadzarki 
napełnionei 

wodą 
t 40 90 140 80 120 130 180 230 

 

Osadzarki średnioziarnowe 

Przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 

70/50÷0,5 mm. Przez połączenie szeregowe dwóch lub trzech sekcji tworzy się osadzarki 

jednokorytowe o opowierzchni sitowej 12 m2, 20 m2. Połączenie równoległe tych osadzarek 

daje układ osadzarek dwukorytowych o powjerzchni 16 m2, 18 m2, 24 m2, 36 m2. 

Parametry techniczne osadzarek średnioziarnowych 

Wyszczególnienie Wielkośd osadzarki 

 
OS 18-3E OS 20-3E OS 24-3E OS 36-3E 

Rodzaj pracy 
 

Trójproduktowe wzbogacanie węgla 

Wydajnośd t/h 225-270 200-400 300-360 500-700 

Pow. robocza sit (koryta) m2 18 20 24 36 

Liczba sekcji (przedziałów) szt. 3 3 2x3 2x3 

Zapotrzebowanie wody m3/min 12-14 10-15 do 20 do 30 

Zapotrzebowanie powietrza 
roboczego 

m3/min 90-100 70-100 do 120 do 180 

Ciśnienie powietrza roboczego MPa 0,04-0,045 0,03-0,04 0,03-0,04 0,04-0,055 

Zapotrzebowanie powietrza 
sterującego 

Nm3/min 1,5 2,5 1,5 2,5*5 

Ciśnienie powietrza sterującego MPa 0,5 0,6 0,4-0,6 0,6 

Zainstalowana moc: 
-układ elektryczny sterowania 
-hydrauliczna stacja zasilania 

kW 

 

0,5 

3 

 

0,5 

3 

 

0,5 

3 

 

0,5 

3 

Napięcie zasilania: 
-układ elektryczny sterowania 

V 
220 

380/500 
220 

380/500 
220 

220/380 
220 

380/500 
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-hydrauliczna stacja zasilania 

Układ konstrukcji maszyny 
 

lewa lewa 

symetryczny symetryczny 

prawa prawa 

Masa osadzarki t 33,5 35,6 48 71,4 

Masa osadzarki napełnionej 
wodą 

t 100 140 150 280 

  

Osadzarki ziarnowe 

Przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 

120-20/10 mm. Przez połączenie szeregowe dwóch lub trzech sekcji tworzy się osadzarki 

jednokorytowe o powierzchni sitowej 8 m2, 12 m2, 18 m2. Połączenie równoległe tych 

osadzarek daje układ osadzarek dwukorytowych o powierzchni 16 m2, 24 m2, 36 m2. 

Parametry techniczne osadzarek ziarnowych 

 
Wielkośd Osadzarki 

Wyszczególnienie 
 

OZ8-2 OZ12 - 3 OZ 18 - 3 OZ16 - 2E 

Rodzaj pracy 
 

Dwuproduktowe 
wzbogacanie 

Trójproduktowe wzbogacanie 
Dwuproduktowe 

wzbogacanie 

Wydajnośd t/h 150-300 200 - 400 300 -500 200 - 300 

Powierzchnia robocza sita 
(koryta) 

m2 8 12 18 16 

Liczba sekcji szt. 2 3 3 3 

Zapotrzebowanie wody m3/min do 20 do 25 do 30 
 

Zapotrzebowanie 
sprężonego powietrza 

m3/min do 60 do 90 do 120 100 - 120 

Ciśnienie sprężonego 
powietrza 

MPa do 0,035 do 0,035 do 0,04 0,04 - 0,05 

Zainstalowana moc siln. 
elektrycznego 

kW 7 8,5 8,5 6,0 

Napięcie zasilania V 300/500 380/500 380/500 220/500 

Masa osadzarki t 18,2 28,7 35,2 33,6 

Masa osadzarki 
napełnionej wodą 

t 51 75 96 88 

 

8.3. Hydrocykloniy i cyklony 

Hydrocyklon jest uniwersalnym urządzeniem i znajduje zastosowanie w przeróbce 

mechanicznej wszędzie tam, gdzie przy rozdziale mieszanin wieloskładnikowych fazą 

rozpraszającą jest ciecz. W związku z tym jest on jednym z podstawowych urządzeo w 

następujących operacjach przeróbczych : 

 klasyfikacji, 

 zagęszczaniu, 
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 wzbogacaniu. 

Hydrocyklony z powodzeniem mogą byd stosowane między innymi do zagęszczania osadów 

węgla, piasku, rud, do zagęszczania mleczka wapiennego itp. Hydrocyklony mogą byd 

instalowane pojedynczo bądź w bateriach. Standardowo produkowane są następujące rodzaje 

hydrocyklonów:  

 wzbogacające w ośrodku wodnym (HWO 150, HWO 225P, HWO 300 HWO-300P),  

 wzbogacające w cieczy ciężkiej (ø 500, ø 600, ø 700 mm),  

 klasyfikująco-zagęszczające (HKZ 150, HKZ 225, HKZ 300, HKZ 400), 

 klasyfikująco-odilające HKI ø100x2 hydrocyklony bliźniacze oraz ich baterie BHI. 

Hydrocyklon składa się z trzech części: 

 górnej cylindrycznej z rura nadawczą i rurą przelewową do odprowadzania 

oczyszczonej wody, 

 środkowej o kształcie odwróconego stożka,  

 dolnej wylotowej do odprowadzania zagęszczonego mułu  . 

8.4. Podnośniki kubełkowe odwadniające 

Podnośnik kubełkowy odwadniający stosowany jest w zakładach przeróbki mechanicznej węgla 

do transportu i odwadniania produktów z osadzarek. Wielkośd podnośnika odpowiada 

szerokości nominalnej kubełka, która może wynosid B=800, 1000 mm. Podnośnik kubełkowy 

odwadniający skonstruowany jest w postaci długiej skrzyni częściowo otwartej o przekroju 

prostokątnym. Wewnątrz obudowy zainstalowany jest łaocuch bez kooca wykonany z płaskich 

łubków i przymocowanymi do niego kubełki wykonane z blachy dziurkowanej lub sita 

szczelinowego. 

W zależności od wielkości przenośnika, jego długości, prędkości łaocucha kubełkowego oraz 

masy usypowej produktu przyjęty jest typoszereg mocy napędów od 15 do 45 kW.  

Dane techniczne podnośnika kubełkowego B=1000 

Wyszczególnienie Jedn. Wartośd 

Szerokośd kubełka mm 1000 

Pojemnośd kubełka dm3 100 

Prędkośd łaocucha m/s 0,28 

Kąt pochylenia podnośnika ° 62 

Wydajnośd podnośnika max. t/h 240 

Moc silnika głównego kW 30 

Moc silnika urządzenia napinającego kW 2,2 
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Długośd podnośnika m. 16,5 

 

Dane techniczne podnośnika kubełkowego B=800 

Wyszczególnienie Jedn. Wartośd 

Szerokośd kubełka mm 800 

Pojemnośd kubełka dm3 80 

Prędkośd łaocucha m/s 0,2 

Kąt pochylenia przenośnika ° 70 

Wydajnośd przenośnika max. t/h 115 

Moc silnika głównego kW 22 

Moc silnika urządzenia napinającego kW 2,2 

Długośd podnośnika m 17,5 
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Usługi: 
Świadczymy również usługi: 

 wymiany bębnów, krążników, wałów 

 łączenia taśm przenośnikowych  

 klejenie na zimo 

 klejenie na ciepło 

 łączenie mechaniczne 

Zapewniamy taśmy przenośnikowe od 600 mm do 3000 mm: 
 

 zwykłe 
 olejo odporne 
 kwaso odporne 
 trudnopalne 

 
Zapewniamy system gwarancyjny i pogwarancyjny 

Zapewniamy transport do klienta 

 


