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Nowoczesne rozwiązania w transporcie zrębków
Modern solutions in the transport of wood chips
MARIUSZ RECZULSKI

Troughed belt conveyors are the most widely used type of bulk handling equipment when working
with wood chips, shredded wood biomass and bark. The article describes modern belt conveyors for
transporting wood biomass. FEECO’s the heavy-duty belt conveyors for a wide range of bulk handling
applications and air-supported belt conveyors from FMW and Bruks were presented.
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rzystywane są różne typy przenośników taśmowych (rys. 1).
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biomasy drzewnej należy rozważyć kilka aspektów. Jednym
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zrębków. Podczas projektowania przenośnika uwzględnia

portowany jest przenośnikiem o kącie pochylenia taśmy

się: gęstość usypową transportowanego materiału (masy

równym 20º (lub 30º – gdy stosuje się taśmy ryflowane/

jednostki objętości materiału swobodnie usypanego), kąt

progowe). Przy transporcie biomasy drzewnej przenośniki
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taśmowe z korytem transportowym wykazują wiele zalet
w porównaniu do przenośników
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taśmowych płaskich. Wklęsły profil
taśmy (układ nieckowy) utworzony
przez rolki prowadzące (krążniki)
pomaga transportować materiał
w jej centralnej części. Taki układ

Rys. 1. Układy prowadzenia taśm przenośników: a) taśma w układzie nieckowym dwukrążnikowym, b) taśma w układzie nieckowym trójkrążnikowym, c) taśma w układzie
płaskim [6]

zapewnia także częściową ochronę przed wiatrem. Dodatkową
ochronę można uzyskać stosując
osłony pogodowe lub obudowy.
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Zastosowana w przenośniku taśma,
ukształtowana w formie koryta, za-
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