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*Środki transportu wewnętrznego można 

zdefiniować jako maszyny i urządzenia 

stosowane do transportu dóbr materialnych 

oraz osób w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

lub obsługowych , często w obrębie jakiegoś 

obiektu , np. budowli magazynowej czy hali 

produkcyjnej . 



*Środki transportu o zasięgu nieograniczonym –
czyli urządzenia , które poruszają się dowolnie wzdłuż dróg , do których są 

dostosowane

* Środki transportu o zasięgu ograniczonym – czyli takie środki , 

których ruch ograniczają właściwości konstrukcyjne lub droga 

transportowa.

* Środki zmechanizowane – czyli urządzenia posiadające własne 

mechanizmy napędowe

* Ręczne – czyli do których uruchomienia potrzebna jest siła ludzka.

* O ruchu przerywanym – środki wymagające przerw pomiędzy 

realizacjami kolejnych operacji transportowych

* O ruchu ciągłym – czyli takie , które zabezpieczają proces transportowy w 

sposób ciągły. 



*Urządzenia transportu wewnętrznego 

umożliwiającego przemieszczanie zapasów 

*Urządzenia pomocnicze ułatwiające zarówno 

przemieszczanie , składowanie jak i 

formowanie jednostek transportowych . 



• Wózki

• Dźwignice

• Przenośniki

• Ładowarki

• Manipulatory

• Roboty

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

• Kontenery

• Palety

• Pojemniki

• Podajniki palet

• Zawiesia

URZĄDZENIA Pomocnicze





Urządzenia służące do transportu wewnętrznego o 
zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym służące 
do transportu ładunku . Duża różnorodność wózków 
dzieli je na kryteria z wynikający cech 
konstrukcyjnych i użytkowych. 

Wózki można podzielić wg zastosowanego napędu:

*Ręczne 

*Zmechanizowane 

*Doczepne 



Urządzenia , na które ładunki ładowane 

są ręcznie lub przy pomocy sprzętu 

zmechanizowanego nie związanego 

konstrukcją .



Wózki przystosowane do podniesienia 

ładunku na wysokość wymaganą do 

przewozu . 



Wózki przystosowane do podnoszenia 

ładunku na wysokość jaką umożliwia ich 

konstrukcja.



*

*Specjalizowanie – przystosowane do przemieszczania 

określonych typów ładunków

*Platformy naładwone – wózki przeznaczone do 

przewożenia ładunków , których powiechrznię

ładunkową stanowi płyta lub platforma

*Podnoszące

*Ciągnikowe- wózki jezdniowe z przymocowanym 

złączem zaczepowym 

*Pchające – z przymocowaną płytą sprężystą 







Urządzenia przystosowane do pracy przerywanej , 
umożliwiające podnoszenia i opuszcanie ładunku oraz 
transport w ograniczonym zakresie . Do tych urządzeń 
zaliczamy : 

*Cięgniki 

*Suwnice

*Żurawie

*Układnice

*Dźwigniki 

*Wyciągi towarowe

*Dźwignice liniowo-torowe 



Są to środki transportu technologicznego przeznaczone do 
przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna , które jest 
zakończone jest hakiem lub urządzeniem chwytakowym . 

*Wciągniki – urządzenia montowane wraz z lub bez mechanizmu 
jazdy w jednym korpusie , przeznaczone do podnoszenia 
ładunku.

*Wciągarki – urządzenia przeznaczone do przemieszczania 
ładunków w pionie lub poziomie w jednej płaszczyźnie 
pionowej. 

*Przeciągarki – urządzenia stacjonarne lub przejezdne do 
przeciągania ładunków po podłożu lub torze. 



To środki transportu , w których urządzenia podnoszące ładunek 

są podwieszone do wciągarki przejezdnej , wciągnika lub żurawia 

, przemieszczających się po moście . 

*Pomostowe – nośna część konstrukcji opiera się bezpośrednio na 

torach lub jest podwieszona do dolnej części jednego toru .

*Półbramowe – część nośna z jednej strony opiera się 

bezpośrednio na torze jezdnym , a z drugiej poprzez podporę . 

*Bramowe – część nośna opiera się na torze jezdnym z obu stron 

poprzez podpory. 





Urządzenia posiadające urządzenie ładunkowe podwieszone do 
wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku. 

*Bramowe -

*Półbramowe

*Kolejowe – zamontowane na platformach kolejowych

*Pokładowe – umiejscowione na statku

*Pływające- zamontowane na specjalnych pontonach lub bez 
własnego napędu. 

*Masztowe- dźwignice obrotowe z wysięgnikiem zamontowanym w 
górnej części pionowo ustawionej wieży

*Wieżowe – urządzenia obrotowe z wysięgnikiem zamontowanym w 
górnej części pionowo ustawnej wieży

*Wspornikowe- przemieszczające się po wsporniku. 



Środki transportu , których konstrukcje stanowią 
przejezdny słup lub rama , po której przemieszcza się 
wodzak wyposażony w układ mechaniczny , 
najczęściej wysuwane widły , umożliwiający 
składowanie jednostek ładunkowych w regałach lub 
ich pobieranie . 

*Słupowe – urządzenie o konstrukcji nośnej w postaci 
przejezdnego słupa , po którym przemieszcza się 
wodzak. 

*Ramowe – urządzenia o konstrukcji przejezdnej 
ramy , po której przemieszcza się wodzak. 



Dźwigniki to urządzenia zaliczane do 

najprostszych dźwignic , przystosowane do 

prostoliniowego przemieszczania ładunków na 

stosunkowo niewielką wysokość w pionie lub 

prawie pionie za pośrednictwem sztywnego 

elementu nośnego . Wyróżniamy dźwigniki : 

zębatkowe , śrubowe , tłokowe i dźwignicowe. 



Urządzenia dźwignicowe posiadające podstawę 

ładunkową , na której umieszcza się ładunek , 

prowadzoną po pochyłych prowadnicach za 

pomocą ciągnika linowego bądź łańcuchowego. 



Zespół chwytający ładunki podwieszony jest do 

wodzaka przemieszczającego się po linie nośnej 

zamocowanej na podporach wieżowych stałych 

lub podporach bramy. 



Dźwigi to urządzenia 

podnoszące , obsługujące 

określone poziomy 

przystankowe , posiadające 

kabinę poruszającą się między 

sztywnymi prowadnicami 

pionowymi lub pochylonymi od 

pionu nie więcej niż 15o . 

Dźwigi

•Osobowe

•Szpitalne 

•Towarowe

•Budowlane





Środki transportu wewnętrznego o zasięgu 

ograniczonym i ruchu ciągłym , służące do 

przemieszczania w poziomie i pionie , a także 

pod kątem nosiwa , ładunków , a w 

szczególności przypadkach również ludzi. Z 

uwagi na specyfikację ładunków oraz potrzeby 

funkcjonalne niektóre z przenośników 

napędzanych muszą pracować w sposób 

przerywany cykliczny. 



Cięgnowe

• Taśmowe

• Łańcuchowe

• Członowe

• Podwieszone 

• Kubełkowe

• Zabierakowe

Bez cięgnowe

• Grawitacyjne i impulsowe

• Wałkowe

• Śrubowe

• Wstrząsowe

• Miotające

Z medium Pośredniczym





Ładowarki stacjonarne , przewoźne lub przejezdne 
środki transportu wewnętrznego o zasięgu 
ograniczonym , przeznaczone do prac załadunku 
materiałów masowych drobnicowych luzem . 

*Jednonaczyniowe – w których do prac 
wykorzystywane jest jedno naczynie

*Wielonaczyniowe – w który wykorzystywane jest 
wiele naczyń. 

*Zgarniakowe – w których wykorzystywany jest 
przenośnik zgarniakowy.

*Taśmowe - wykorzystywane przy nich są przenośnik 
lub układ przenośników taśmowy. 





Urządzenia posiadające kilka wzajemnie 

połączonych i przemieszczających członów , na 

ogół o kilku stopniach swobody , których 

zadaniem jest uchwycenie i/lub  

przemieszczenie obiektu . Urządzenia te mogą 

być sterowane ręcznie przez operatora lub 

poprzez programowalny sterownik elektroniczny 

, bądź inny układ logiczny , jak np. mechanizmy 

krzywkowe , elektryczne , układy 

stałoprogramowalne. 



Ze względu na  
możliwości 

eksploatacyjne

• Stałe sekwencyjne

• Uniwersalne

Ze względu na 
strukturę mechaniczną 

• Kartezjańskie

• Cylindryczne

• Sferyczne

• Antropomorficzne

• Sacra

• Kręgosłupowe

• Równoległe 





Automatycznie sterowane manipulatory 

uniwersalne , stacjonarne lub mobilne , które są 

programowalne w trzech lub więcej osiach , 

przeznaczone do automatyzacji procesów 

przemysłowych . Urządzenia są tak samo 

kwalifikowane jak manipulatory z jednym 

wyjątkiem dotyczącym ich użytkowania , 

ponieważ roboty obsługiwane są tylko 

automatycznie. 



Są to maszyny przeznaczone do formowania lub układania w stosy 

opakowań grupowych lub pojemników sztywnych z zawartością podczas 

formowania paletowych jednostek ładunkowych . W skład paletyzatora

wchodzą następujące urządzenia : 

*Urządzenie zasilające , którym jest przenośnik napędzany taśmowy 

lub wałkowy

*Urządzenie formujące PJŁ  , którym jest robot przemysłowy

*Urządzenie odbierające , którym jest przenośnik 

*Urządzenie zabezpieczające ( owijarka lub obkurczarka)

*Urządzenie wspomagajcie 



Jednostanowiskowe – maszyny skonstruowane w 

taki sposób , że w tym samym czasie nie można 

rozpocząć formowania PJŁ dopóki poprzednia 

jednostka ładunkowa nie zostanie 

przemieszczona ze stanowiska jej formowania. 

Wielostanowiskowe – skonstruowane w taki 

sposób , aby  w tym samym czasie można 

formować kilka jednostek . 





Są to maszyny przeznaczone do 

rozformowywania paletowych jednostek 

ładunkowych z opakowań grupowych lub 

pojemników sztywnych z zawartością podczas 

formowania . 





Urządzenia pomocnicze , które są :

* Trwałe , wielokrotnego użytku

* O budowie przystosowanej do przewozu ładunku jednym lub 
kilkoma rodzajami transportu

* Posiadające wyposażenie umożliwiające łatwą manipulację 

* Przystosowane do łatwego napełniania i opróżniania

* O wewnętrznej objętości 1m3

Wyróżniamy kontenery: 

* Do ładunków różnych 

* Do ładunków specjalnych





Palety ładunkowe to urządzenia przeznaczone do 

układania na nich lub w nich ładunków , 

przystosowane do zmechanizowanego 

przemieszczania się , jako paletowe jednostki 

ładunkowe. 



• Płaskie

• Słupkowe

• Skrzyniowe

• Specjalizowane 

Palety

• Słupkowe

• Skrzyniowe

• Ażurowe

Nadstawki paletowe





Urządzenia pomocnicze 

przeznaczone do 

transportu i składowania 

towaru , a nie kiedy ich 

ekspozycji . 

• Rozbieralne

• Składane 

• Wsuwane 

• O konstrukcji 
sztywnej

Pojemniki 
Przejezdne

Nieprzejezdne





To urządzenie 

pomocnicze 

przeznaczone do 

składowania określonej 

ilości pustych palet 

ładunkowych płaskich 

drewnianych .



Wszystkie urządzenia do składowania powinny zostać zaprojektowane 

zgodnie z wymaganiami sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących 

uregulowań prawnych . Przy projektowani bardzo pomocne jest mogą 

być również inne przedmiotowe Polskie normy , które nie zostały 

zharmonizowane , bo np. określają wymagania dla urządzeń 

transportu wewnętrznego nie posiadający własnego napędu . 

Sformułowane w różnych dokumentach wymagania można podzielić 

można na te , które dotyczą procesu : projektowania i wykonawstwa 

urządzenia oraz jego eksploatacji. 

Z chwilą przystąpienia do UE w Polsce zaczęły obowiązywać 

postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady , których 

głównym założeniem jest bezpieczeństwo pracy. 



Czynniki wpływające na dobór i liczbę środków 
transportu :

*Właściowosći jednostek ładunkowych , które będą 
podlegały przemieszczaniu , takie jak ich postać , 
kształt , wymiary , masa i inne . 

*Program produkcji lub magazynowania 
przedsiębiorstwa , z którego wynika wielkość 
produkcji , postać fizyczna przemieszczanych 
jednostek , ich obrót w procesie magazynowania 

*Przyjęte procesy technologiczne produkcji lub 
magazynowania 



Właściwe wewnętrzne powiązania transportowe 

powinny być ustalone na etapie projektowania 

przedsiębiorstwa bądź w trakcie jego 

modernizacji. Projektowanie transportu wew. To 

złożony proces zawierajacy warstwę techniczną 

, organizację i ekonomiczną . Powinen być ścisle

zintegrowany z projektowaniem 

przedsiebiorstwa. 



*Obliczenie masy ładunków przeznaczonych dla 
poszczególnych sfer funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

*Topografia lokalizacji magazynów i wydziałów 
produkcyjnych wraz z ustaleniem długości dróg 
przepływu

* Intensywność strumieni przepływu : stałą , zmienna 
, sporadyczna .

*Przyjęte zasady obsługi transportowej

*Przyjęte zasady org. Transportu wewnętrznego . 



Transport Ciągły – dotyczy branż aparaturowych i 

jest zdeterminowany technologią produkcji . 

(stosowany w przemyśle chemicznym)

Transport przerywany – w branżach techniczno 

montażowych , charakteryzuje go 

nierównomierny dopływ i odpływ ładunków. 



W zależności od rozmieszczenia punktów nadania i odbioru stosuje 
się następujące trzy rodzaje systemów organizacji transportu 
wewnętrznego : 

*Wahadłowy- ma miejsce w transporcie między dwoma punktami , 
któremu regułą jest przewóz ładunków tylko w jedną stronę .

*Promieniowy – wiąże jeden punkt wysyłki lub odbioru z kilkoma 
punktami odbioru lub wysyłki  

*Obwodowy- system ten jest stosowany do utrzymywania więzi 
transportowej miedzy kilkoma punktami , jeżeli punkty te są 
zlokalizowane wzdłuż linii ciągłej , a przewóz ładunków następuje 
w tym samym kierunku , kolejno do punktu pierwszego i 
ostatniego. 
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