4.2. Środki transportu wewnętrznego.
4.2.1. Materiał nauczania
Środki transportu wewnętrznego - są to maszyny i urządzenia, które są stosowane do
transportu dóbr materialnych oraz osób w przedsiębiorstwie, często w obrębie jakiegoś
obiektu.
Na rysunku 16 przedstawiono klasyfikację środków transportu wewnętrznego.
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Rys. 16. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego [opracowanie własne]

Środki transportu wewnętrznego, ze względu na zasięg, moŜna podzielić na następujące
kategorie:
− o zasięgu nieograniczonym – są to środki mogące poruszać się na dowolnej odległości
wzdłuŜ dróg transportowych, do których są dostosowane,
− o zasięgu ograniczonym – są to środki, których wydajność oraz zasięg działania są
ograniczone przez drogę transportową lub ich konstrukcję.
Środki transportu wewnętrznego ze względu na napęd moŜna podzielić na następujące
kategorie:
− zmechanizowane – są to środki wyposaŜone we własne urządzenia napędowe silnikowe
lub są to takie środki beznapędowe, które są przemieszczane przy pomocy innych
środków transportowych silnikowych,
− ręczne – są to środki beznapędowe, do uruchomienia których potrzebna jest siła
człowieka.
Środki transportu wewnętrznego ze względu na charakter ruchu moŜna podzielić na
następujące kategorie:
− o ruchu przerywanym – są to środki, które w trakcie procesu transportowego, wymagają
przerw pomiędzy poszczególnymi operacjami,
− o ruchu ciągłym – są to środki, w których proces transportowy realizowany jest w sposób
ciągły.
Na rysunku 17 zostały wyszczególnione maszyny i urządzenia stosowane w transporcie
wewnętrznym.
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Rys. 17. Klasyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w transporcie wewnętrznym [opracowanie własne]

PoniŜej zostaną przedstawione poszczególne rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych
w transporcie wewnętrznym.
Dźwignice – są to maszyny o ruchu przerywanym. Ich zadaniem jest podnoszenie
i przemieszczanie ładunków w przestrzeni, przy uŜyciu haka lub innego urządzenia
chwytającego. Do najbardziej popularnych dźwignic naleŜą:
− suwnice – są to urządzenia, w których elementy chwytające są podwieszone do wciągarki
przejezdnej, wciągnika lub Ŝurawia przemieszczającego się po moście. Do typowych
konstrukcji suwnicowych moŜna zaliczyć suwnice:
− pomostowe. Na rysunku 18 przedstawiono przykładową suwnicę pomostową
dwudźwigarową,

Rys. 18. Suwnica pomostowa dwudźwigarowa [www.suwnice.biz]
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− bramowe. Na rysunku 19 pokazano przykładową suwnicę bramową,

Rys. 19. Suwnica bramowa [www.rialex.com.pl]

− półbramowe,
− wspornikowe.
− Ŝurawie – są one urządzeniami, w których elementy ładunkowe są podwieszone do
wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku. Do typowych a zarazem
najpopularniejszych tego typu konstrukcji moŜna zaliczyć następujące rodzaje Ŝurawi:
masztowe (rys. 21), wieŜowe (rys. 20), wspornikowe.

Rys. 20. śuraw wieŜowy [www.monbud.com]

Rys. 21. śuraw masztowy [www.monbud.com]
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Przenośniki – do tego typu środków transportowych naleŜą urządzenia o ograniczonym
zasięgu i ruchu ciągłym. Są one wykorzystywane do przemieszczania ładunków w pionie,
poziomie i pod kątem nosiwa. MoŜna rozróŜnić dwa rodzaje przenośników biorąc pod uwagę
rodzaj organu roboczego. Są to przenośniki:
− cięgnowe – w przenośnikach tego typu główny organ roboczy przemieszczający ładunki
stanowi cięgno. MoŜna do nich zaliczyć m.in. przenośniki: taśmowe (rys. 22),
łańcuchowe (rys. 23), podwieszane (rys. 24).

Rys. 22. Przenośnik taśmowy [www.europasystems.pl]

Rys. 23. Przenośnik łańcuchowy [www.europasystems.pl]

Rys. 24. Przenośnik podwieszany [www.przenosniki-promag.pl]

−

bezcięgnowe – w przenośnikach tego typu głównym organem roboczym
przemieszczającym ładunki nie jest cięgno. MoŜna do nich zaliczyć m.in. przenośniki:
wałkowe (rys. 25), śrubowe (rys. 26), kulkowe.
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Rys. 25. Przenośnik wałkowy [http://pl.wikipedia.org]

Rys. 26. Przenośnik śrubowy [www.premo-wroclaw.pl]

−

o konstrukcji złoŜonej – w urządzeniach tego typu występują co najmniej dwa rodzaje
przenośników, tworząc w ten sposób jeden ciąg transportowy.
Wózki transportowe – zaliczamy do nich środki transportu jezdniowe lub szynowe
o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym. Wykorzystywane są one do transportu
ładunków w dwóch płaszczyznach:
− poziomej – są to wózki, które nie są wyposaŜone w urządzenia podnośnikowe lub
unoszące,
− poziomej i pionowej – są to wózki, które są wyposaŜone w urządzenia podnośnikowe lub
unoszące.
W praktyce główną rolę odgrywają wózki jezdniowe, które poruszają się przewaŜnie
w obrębie danego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę sposób działania wózka, moŜna je
podzielić na trzy grupy:
− wózki naładowne platformowe – zalicza się do nich wózki jezdniowe, których zadaniem
jest przewoŜenie ładunków na platformie, której nie moŜna podnosić,
− wózki ciągnikowe i pchające – zalicza się do nich wózki jezdniowe, które wyposaŜone są
w złącze zaczepowe dostosowane do ciągnięcia innych pojazdów. Zaliczamy równieŜ do
nich wózki, które wyposaŜone są w przymocowaną z przodu płytę spręŜystą pozwalającą
pchać inne pojazdy,
− wózki podnoszące – zalicza się do nich wózki jezdniowe, które są przystosowane do
załadowywania, podnoszenia oraz transportowania ładunków.
Obecnie producenci wózków podnoszących oferują szereg rozwiązań konstrukcyjnych.
Spowodowane jest to róŜnymi warunkami pracy. PoniŜej zostaną przedstawione są najszerzej
stosowane rodzaje tych środków transportu:
− wózek podnośnikowy czołowy – wyposaŜony jest w widły lub inny element wymienny,
który umoŜliwia manipulowanie ładunkiem. Jest on przystosowany do podnoszenia
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ładunków umieszczonych na paletach, ale nie tylko, oraz do pobierania, w tym przypadku
masa wózka stanowi przeciwwagę ładunku. Na rysunku 27 przedstawiono wózek
podnośnikowy czołowy,

Rys. 27. Wózek podnośnikowy czołowy [4, s. 114]

−

wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym stałym – występują dwa rodzaje wózków
tego rodzaju. Pierwszy z nich, przedstawiony na rysunku 28, obejmuje podnoszony
ładunek korzystając z wideł umieszczonych pomiędzy łapami ramy jezdnej. Drugi rodzaj
wózków tego typu wyposaŜony jest w widły, które znajdują się ponad łapami ramy
jezdnej i nie obejmują ładunku,

Rys. 28. Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym stałym [4, s. 114]

−

wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym wysuwanym – są to wózki, w których
przemieszczanie ładunku wykonywane jest przez ruch całego masztu, lub karetki
z widłami. Na rysunku 29 przedstawiono wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym
wysuwanym,

Rys. 29. Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym wysuwanym [4, s. 115]

−

wózek podnośnikowy boczny – są to wózki z masztem lub karetką z widłami. Mogą być
one wysuwane lub wciągane pomiędzy osiami jezdnymi, prostopadle do osi wzdłuŜnej
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wózka. Dzięki temu moŜliwe jest odbieranie i podnoszenie ładunków w pozycji
równowaŜnej do jednego boku wózka. Na rysunku 30 pokazano wózek podnośnikowy
boczny,

Rys. 30. Wózek podnośnikowy boczny [4, s. 115]

−

wózek podnośnikowy czołowo – boczny – wózki tego typu są przystosowane do
spiętrzania i odbierania ładunków zarówno z przodu jak i z obydwu stron kierunku jazdy.
Na rysunku 31 przedstawiono wózek podnośnikowy czołowo – boczny,

Rys. 31. Wózek podnośnikowy czołowo – boczny [4, s. 115]

−

wózek unoszący widłowy prowadzony – wózki tego typu wyposaŜone są w widły, które
słuŜą do unoszenia i przewoŜenia ładunków, które ułoŜone są na paletach lub
podstawkach ładunkowych. W przypadku tego typu wózków, są one obsługiwane przez
operatora pieszego bądź jadącego na platformie. Unoszą one ładunek tylko na wysokość
transportową. Na rysunku 32 został pokazany wózek unoszący widłowy prowadzony,

Rys. 32. Wózek unoszący widłowy prowadzony [4, s. 115]
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−

wózek kompletacyjny – w przypadku wózków tego typu, platforma operatora
podnoszona jest wraz z widłami, umoŜliwiając w ten sposób operatorowi wózka
wykonanie czynności kompletacyjnych. Na rysunku 33 przedstawiono wózek
kompletacyjny,

Rys. 33. Wózek kompletacyjny [4, s. 116]

Eksploatacja środków transportu – na zachowanie prawidłowego i dobrego stanu
technicznego środków transportu ma wpływ nie tylko ich prawidłowa obsługa, ale takŜe
sposób ich eksploatowania. Podstawowy wpływ na eksploatacje pojazdu, ma osoba zajmująca
się jego obsługą. PoniŜej podanych zostało kilka zasad, które mają znaczący wpływ na
uzyskanie długiego czasu eksploatacji pojazdu oraz na jego bezawaryjną pracę:
− ze środków transportu naleŜy korzystać wyłącznie w wypadku ich pełnej sprawności
technicznej,
− naleŜy przestrzegać wszelkich wskazań i zaleceń podawanych przez producenta.
W przypadku, jeśli wytwórca podaje jakiekolwiek wskazówki dotyczące obsługi bądź
eksploatacji danego pojazdu lub urządzenia, powinny być one bezwzględnie spełnione,
− drobne usterki naleŜy bezwzględnie usuwać w momencie ich powstania. Nieusunięcie
drobnych usterek prowadzi z reguły do zwiększenia ich zakresu oraz przyspieszonego
zuŜywania uszkodzonego elementu,
− naleŜy zwracać uwagę na wszelkie sygnały (moŜna do nich zaliczyć odgłosy, reakcje,
zapach), które mogą wskazywać na nienormalną i nieprawidłową pracę jakiegokolwiek
elementu,
− środki transportu powinny być uŜywane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
− nie naleŜy przewozić ładunków o masie większej niŜ wielkość dopuszczalna. Stanowi to
przyczynę nadmiernego zuŜycia elementów wykorzystanego środka transportu, jak
równieŜ stanowi zagroŜenie dla bezpieczeństwa jazdy,
− nie naleŜy wykonywać manewrów w wyniku których następuje znaczne obciąŜenie
mechanizmów środka transportu. Do takich manewrów moŜna zaliczyć nagłe wykonanie
skrętów, hamowania, czy chociaŜby gwałtownego puszczania sprzęgła.
Transport wewnętrzny odbywający się na terenie przedsiębiorstwa musi odbywać się
zgodnie z przepisami prawa oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy. Osoby obsługujące poszczególne urządzenia, zaliczane nie tylko do transportu
wewnętrznego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, kursy, szkolenia potwierdzone
dokumentami zezwalającymi na pracę z danymi typami urządzeń.
Przykładem moŜe być konieczność zdobycia uprawnień operatora wózka widłowego, by
móc korzystać z danego urządzenia transportu wewnętrznego. Kolejnym przykładem moŜe
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