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W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania układu napędowego górniczego przenośnika 

zgrzebłowego. Badania były zorientowane na redukcję przyspieszeń drgań występujących podczas rozruchu 

obciążonego przenośnika. W tym celu zaproponowano zastosowanie w układzie napędowym innowacyjnego 

sprzęgła podatnego o dużym kącie pracy wynoszącym do ok. 75o. Sprzęgło to przedstawiono w pracy [1], 

a wyniki jego analizy modalnej opisano w pracach [2, 3]. Obiekt badań składał się z następujących głównych 

elementów: elektrycznego silnika, obudowy innowacyjnego podatnego skrętnie sprzęgła, wielostopniowej 

redukcyjnej przekładni zębatej walcowo-stożkowej, zasadniczej części przenośnika zgrzebłowego 

wraz z napędem łańcuchowym. W trakcie niniejszych badań zauważono, iż zgrzebła podczas ruchu uderzają 

o dolną osłonę przenośnika generując dodatkowe drgania i hałas. W celu ich wyeliminowania łańcuch 

przenośnika został rozpięty, a hamulec tarczowy generujący obciążenie umieszczony przed przekładnią zębatą 

oraz układem napędu łańcucha. W wyniku tego moment bezwładności przekładni wielostopniowej i moment 

bezwładności układu napędzającego łańcuch nadal oddziaływały podczas rozruchu na sprzęgło i silnik. 

W przypadku istotnego punktu pomiarowego usytuowanego na obudowie sprzęgła w sąsiedztwie połączenia 

sprzęgła i silnika napędowego w wyniku zastosowania innowacyjnego sprzęgła podatnego (i w porównaniu 

z pracą z zablokowanym sprzęgłem) uzyskano znaczącą redukcję maksymalnych wartości 

międzyszczytowych (p-p) przyspieszeń drgań rejestrowanych podczas rozruchu. Redukcja ta wynosiła od 13% 

do 34% w zależności od kierunku pomiaru w tym punkcie, a dla kierunku pionowego wynosiła 26%. 
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