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ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UKŁADACH  
NAPĘDOWYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH 

 
ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION BY CONVEYOR BELTS  

DRIVE SYSTEM 
 
Abstract: High capacity conveyor belts are driven with two or four slip-ring induction motors. The investi-
gated conveyor belt is characterised by capacity of 11000 m3/h and is driven with two four slip-ring induction 
motors rated at 630 kW each. The results of tests of capacity and electrical energy input run during 472.25 h 
and averaged to 15-minute intervals (Table 1 and 2) were the grounds for analysis of drive electrical energy 
consumption under following real-life conditions: 
- at rated rotational speed of the motors – 980 rpm, 
- at two different rotational speeds: 980 rpm and 490 rpm, 
- at continuous change of rotational speed adjusted so that the belt is filled up completely (100% load). 
The results of electrical energy consumption in these three cases are set out in Table 3. 
Figures 4 and 5 show electrical diagrams of electromachine cascades operating at 490 rpm (Fig.4) and 245 rpm  
(Fig.5). 
 
Wstęp 
Napęd elektryczny przenośników taśmowych o 
dużej wydajności musi spełniać następujące 
wymagania rozruchowe: 
- moment rozruchowy (v = 0) większy od 

momentu statycznego przy zasypanej ta-
śmie przenośnika taśmowego, 

- łagodny rozruch aby nie występowało 
zagrożenie zerwania taśmy.  

Warunki te mogą spełnić silniki indukcyjne 
klatkowe zasilane z falowników lub silniki in-
dukcyjne pierścieniowe z rezystorami rozru-
chowymi. Przenośniki taśmowe o dużej wydaj-
ności są zainstalowane w kopalniach odkryw-
kowych węgla brunatnego, a te były budowane 
w latach 60 –tych i 70-tych ubiegłego wieku 
stąd standardem było stosowanie do ich napędu 
silników indukcyjnych pierścieniowych. Na-
pędy te po rozruchu pracują ze stałą prędkością 
obrotową, co daje stałą prędkość taśmy bez 
względu na stopień jej załadowania. Zużycie 
energii elektrycznej na przetransportowanie 
1m3 urobku (ziemi lub węgla) zależy od stopnia 
załadowania taśmy. 

Energochłonność przenośnika taśmowe-
go 
Badanie energochłonności przenośnika taśmo-
wego przeprowadzono na obiekcie rzeczywi-
stym w warunkach eksploatacyjnych w jednej z 
kopań węgla brunatnego [1]. Obiektem badań  

 
 

był przenośnik nadkładowy o danych technicz-
nych: 
- szerokość taśmy b = 2250 m., 
- prędkość taśmy Vn = 5,24 m/s, 
- wydajność znamionowa Wn = 11000 m

3/h, 
- długość przenośnika l = 363 m. 
Przenośnik był napędzany dwoma silnikami in-
dukcyjnymi pierścieniowymi: 6000V; 630 kW; 
980 obr/min, ηηηηn = 0,94 – rys.1. Moc znamio-
nowa układu napędowego przenośnika  
 

Pn = 2⋅630 = 1260 kW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rys. 1. Schemat elektryczny układu napędo-

wego badanego przenośnika taśmowego 

 
Badania były prowadzone w okresie zimowym: 
styczeń-marzec. 
Mierzono w cyklach 15 minutowych, dwa pa-
rametry: 
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- wydajność tzn. objętość przetransportowa-
nego urobku W15 [m

3], 
- energię elektryczną pobraną przez układ 

napędowy 
 

( )dt
t

o

tPE ∫
∆

=15  dla ∆t= 0,25h 

 

przy czym, P(t) oznacza moc elektryczną po-
bieraną z sieci elektroenergetycznej. Łączny 
czas pomiarów wynosił n = 1889 przedziałów 
15 minutowych 
 

∑ =⋅=∆⋅=∆ htnt 25,47225,01889  
 

W oparciu o te wyniki obliczono wartości pro-
centowe: 
- wydajności przenośnika: 
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- pobranej energii 
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Pobrana energia jest odniesiona do energii po-
bieranej w znamionowych warunkach pracy 
silników napędowych w czasie jednej godziny 

n
n

n PE
η
1=  

Wartości w oraz e pogrupowano w ten sposób, 
że wartości: 
- wydajności mieszczące się w przedziale  

± 2% są wartościami w = const. Dla tych 
wartości sumowano czasy ich występowa-
nia  

 

∑∆=∆ ttw  przy w = const. 
 

- wartość energii mieszczące się przedziale  
± 1 % są wartościami e = const. Dla tych 
wartości sumowano czasy ich występowa-
nia  

 

∑∆=∆ tte   przy e = const. 
 

Uporządkowane, od największych do najmniej-
szych wartości w = f (∆tw) i e = f (∆te) przed-
stawiono w formie tabel 1 i 2 w których podano 
także odpowiadające im sumy czasów ∆tw, ∆te 

 
Tabela 1 

 
w [%] 71 67 63 59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 
∆tw[h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,25 5,25 5,0 9,0 12,25 13,25 13,5 21,25 44 56 65 76,5 79 60 

 
Tabela  2 

 
e [%] 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 
∆te[h] 1,5 2,75 4 7,25 2,75 21,5 36 63,5 84 77,5 47,5 13 10,25 12 9,5 8,5 8 

 
 

e   % 19 17 15 13 11 
∆te [h] 10 7,75 8,25 7 19,75 

 
Z zestawionych w tabelach danych wynika, że 
przenośnik w badanym okresie czasu nie pra-
cował z wydajnością większą niż 71%. Z wy-
dajnością większą niż 50% pracował w sumie 
17,5 godziny co stanowi 3,7% rejestrowanego 
czasu pracy przenośnika. Z wydajnością od 3% 
do 19 % pracował 70% czasu. (380,5 godz.). 
Wartość średnia wydajności w tym okresie 
czasu wynosiła  

%11=
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∑ ∆
=

wi

wii

t

tw
w  

Maksymalne zarejestrowane zużycie energii 
wynosiło 53% wartości energii pobieranej przez 
silniki w zmianowych warunkach pracy. 

Porównując maksymalną wydajność z maksy-
malnym zużyciem energii można określić pobór 
energii przy wydajności wn = 100% 

%75100
71
53 ==ne  

Widać zatem, że moc znamionowa silników jest 
o 25% większa od mocy potrzebnej do napędu 
przenośnika taśmowego, z technicznego punktu 
widzenia jest to stan poprawny. 70% czasu w 
badanym okresie przenośnik pracował pobiera-
jąc energię od e = 43% do e = 33%. 
Jej wartość średnia  
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Bazując na powyższych danych można, elimi-
nując czasy pracy ∆tw i ∆te, wyznaczyć charak-
terystykę energetyczną przenośnika, to jest za-
leżność zużycia energii od wydajności przeno-
śnika. Charakterystykę tę opisuje prosta regresji 
przechodząca przez punkty pracy przenośnika: 
- znamionowej wydajności: wn = 100%;  

en = 75%, 
- wydajność w = 11% (z którą przenośnik 

pracował 70% czasu) i zużycie energii  
e = 37% (także przez 70% czasu pracy 
przenośnika). 

Prostą regresji e = f (w) przedstawiono na rys.2. 
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Rys. 2. Charakterystyka energetyczna przeno-

śnika 
 
Prosta regresji (rys.2) wyznacza pobór energii 
przez przenośnik taśmowy w stanie jałowym 
(przy w = 0), e0 = 32%. Jeśli procent ten od-
nieść nie do energii silników pobieranej w 
znamionowych warunkach pracy, lecz do ener-
gii pobieranej przy znamionowej wydajności 
przenośnika to wówczas  

%42100
75
32 =⋅=one  

Widać zatem, że przenośnik przy pracy jałowej 
(bieg luzem) pobiera 42% energii pobieranej 
przy pracy z pełną wydajnością. Wartość ta w 
sposób znaczący wpływa na energochłonność 
przenośników taśmowych pracujących przy ni-
skim procentowym wypełnieniu taśmy trans-
portowej. Bazując na prostej regresji e = f(w) – 
rys.2, można obliczyć zużycie energii przy 
transporcie 1m3 urobku w funkcji wydajności 
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z rysunku 2  
 

e = 32 + 0,43w 
 

wW
E 18,3052,0 +=  -co pokazano na rys. 3 
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Rys. 3. Jednostkowe zużycie energii w funkcji 

wydajności 
 
Przy pracy przenośnika ze 100% wydajnością 
jednostkową zużycie energii wynosi  
0,09 kWh/m3, natomiast przy pracy z wydajno-
ścią 10% zużycie to wzrasta do  
0,432 kWh/m3 czyli 4,8 raza. 
Charakterystyka e=f(w) może być wykorzy-
stana do obliczenia zużycia energii przez prze-
nośnik przy innej, mniejszej prędkości obroto-
wej np. n=0,5 nn i tej samej wydajności, oczy-
wiście nie przekraczającej wydajności (w·n/nn) 
wynikającej z pełnego załadowania taśmy. 
Moment obciążenia silników w badanych wa-
runkach pracy przenośnika przy wydajności  
w = 100%; e = 75%, 
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Moment ten można rozłożyć na składową ja-
łową i składową obciążeniową 
 

Tn =To + Tw = (3,93 + 5,27) kN ⋅ m 
 

Składowa obciążeniowa jest proporcjonalna do 
stopnia załadowania taśmy. 
Jeśli zmniejszy się prędkość taśmy, to znaczy 
prędkość obrotowa silników zmniejszy się z nn 
na n to wzrośnie proporcjonalnie zasypanie ta-
śmy i wzrośnie moment obciążenia. 
Załóżmy, że przy znamionowej prędkości ta-
śmy (n = nn) przenośnik pracuje z wydajnością 
w = 50%, wówczas moment obciążenia silni-
ków wynosi:  
 

mkNwTTT wo ⋅=+=+= 565,6
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1001

 

Energia pobrana przez układ napędowy w cza-
sie 1 godziny 
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Przetransportowana masa urobku w czasie 1 
godziny 
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Energochłonność transportu 
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Jeśli prędkość obrotowa zmniejszy się dwu-
krotnie (n = 0,5nn) to załadowanie taśmy wzro-
śnie i wzrośnie proporcjonalnie moment obcią-
żenia 
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Energia pobrana przez układ napędowy w cza-
sie 1 godziny 
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Identyczną masę urobku przetransportowano w 
czasie 1 godziny 
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Energochłonność transportu 
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Stosunek energochłonności przy transporcie tej 
samej masy urobku przy dwóch prędkościach 
taśmy 
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Widać zatem, że tę samą masę urobku można 
przetransportować zużywając o 30% mniej 
energii. Wyniki te potwierdzają  pomiary prze-
prowadzone na innym przenośniku taśmowym 
[2] o danych technicznych: 
- długość przenośnika - l = 1783 m, 
- wydajność znamionowa – Wn = 3000 m

3/h 
Przenośnik był napędzany dwoma silnikami in-
dukcyjnymi pierścieniowymi SZUr –126 t,  
400 kW; 6000V; 47A, 980 obr/min. 
Normalne warunki pracy przenośnika: 
- wydajność W = 0,5 Wn = 1500 m

3 (przy 
50%-owym wypełnieniu taśmy), 

- prędkość taśmy znamionowa (prędkość ob-
rotowa silników nn = 980 obr/min), 

- pobór energii w czasie 1 godziny   
E1 = 298 kWh (wartość średnia z 137,8 
godziny). 

Przełączając silniki indukcyjne w układ ka-
skady elektromaszynowej uzyskano pracę prze-
nośnika przy dwukrotnie mniejszej prędkości: 

- wydajność W = 1500 m3 (przy 100%-owym 
wypełnieniu taśmy), 

- prędkość taśmy 0,5 Vn (prędkość obrotowa 
silników 490 obr/min) pobór energii w cza-
sie 1 godziny E2 = 199 kWh (wartość śred-
nia z 24,4 godziny). 

Stosunek energii zużytej do transportu tej samej 
masy W1 = W2 = 1500m

3 urobku. 
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Zgodność wyników analizy energochłonności z 
pomiarami jest bardzo dobra pomimo różnych 
przenośników taśmowych. 

Porównanie zużycia energii przez układ 
napędowy jednostopniowy, dwustop-
niowy i o regulacji ciągłej  
Przeprowadzono analizę porównawczą zużycia 
energii elektrycznej przez układ napędowy pra-
cujący w trzech wariantach: ze stałą prędkością, 
z dwoma prędkościami i z regulacją ciągłą.  
Bazą odniesienia jest układ napędowy przeno-
śnika taśmowego pracujący ze stałą prędkością 
taśmy (napęd jednostopniowy) i wyniki podane 
w tabelach 1 i 2. 
Czas pracy przenośnika  
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Średnia wydajność procentowa 
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Objętość przetransportowanego urobku 
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Średni procentowy pobór energii: 
 

%8,33
25,472
25,15974 ==

∑∆
∑ ∆

=
e

e
śr t

te
e  

 

Zużyta energia 
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Jednostkowe zużycie energii 
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Układ dwustopniowy 
 

Zakłada się dwie prędkości obrotowe  
silników napędowych: nn =980 obr/min  
i 0,5nn = 490 obr/min. Czas pracy przenośnika 
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Σ∆tw = 472,25 h, i objętość przetransportowa-
nego urobku V = 898 596 m3 są te same. Przy 
wydajności procentowej w ≥ 50% układ napę-
dowy pracuje z prędkością obrotową nn, a przy 
wydajności w < 50% układ napędowy pracuje z 
prędkością obrotową 0,5 nn. 
Czas pracy napędu z prędkością nn 
 

( ) htw 5,171 =∑∆  
 

Zużyta energia obliczona z tabeli 2 
 

( ) kWhte
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Czas pracy napędu z prędkością 0,5 nn 
 

( ) htw 75,4542 =∑∆  
 

Wydajność procentowa niezmieniona, lecz sto-
pień załadowania taśmy dwukrotnie większy. 
W oparciu o rysunek 2 obliczono procentowe 
zużycie energii. 
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Zużycie energii elektrycznej przy prędkości  
n = 0,5nn 
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Energia całkowita  
 

kWhEEE 8481502150 =+=  
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej 
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Układ napędowy o regulacji ciągłej prędkości 
obrotowej.  
 
Wydajność taśmy i czas pracy identyczny. 
Prędkość obrotową reguluje się w ten sposób, 
aby załadowanie taśmy wynosiło W=100%. Jest 
to regulacja optymalna dająca minimalne zuży-
cie energii. 
Jednostkowe procentowe zużycie energii 

n
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Energia całkowita 
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Jednostkowe zużycie energii przy optymalnej 
regulacji prędkości taśmy 

3/0915,0 mkWh
V

Eop =  

W tabeli 3 zestawiono podstawowe parametry 
pracy przenośnika taśmowego w analizowanych 
trzech wariantach prędkości obrotowej silni-
ków. 
 
Tabela 3. Parametry pracy przenośnika taśmo-

wego w analizowanych wariantach prędkości 

obrotowej silników 
Prędkość obrotowa silników  

Stała nn Dwustop-
niowa 

nn ; 0,5nn 

Regulowana 
przy 

w=100% 
Czas pracy 
[h] 

472,25 472,25 472,25 

Objętość 
przetrans-
portowanego 
urobku [m3] 

898596 898 596 898 596 

Zużyta ener-
gia [kWh] 

213960 150 848 82 262 

Wartość pro-
centowa zu-
żytej energii 
[%] 

100 70 38 

 
Należy się jednak liczyć z tym, że przy regula-
cji ciągłej zużycie energii może być większe, 
gdyż regulacja prędkości taśmy przy pełnym jej 
wypełnieniu w = const = 100% na całej długo-
ści przenośnika jest trudna w realizacji 

Sposoby zmiany prędkości taśmy 
Prędkość taśmy można zmieniać w sposób cią-
gły bądź skokowy. Regulację ciągłą obecnie 
standardowo rozwiązuje się przy pomocy silni-
ków indukcyjnych klatkowych zasilanych z 
przekształtników AC/AC. Napędy przekształt-
nikowe w przenośnikach taśmowych pracują-
cych w polskich kopalniach odkrywkowych są 
jak dotychczas stosowane sporadycznie. Istnieje 
kilka czynników, które hamują ich szersze 
wprowadzenie do napędów przenośników ta-
śmowych: 
- wysoki koszt , gdyż są to napędy dużej 

mocy o napięciu 6kV, 
- praca na otwartej przestrzeni (zapylenie, 

wilgoć, zmienna temperatura, kradzieże), 
- konieczność przemieszczania przenośników 

taśmowych wraz z przesuwaniem się ko-
parki, 

- najczęściej niski poziom techniczny obsługi 
eksploatującej przenośniki taśmowe. 

Te ograniczenia nie przeszkadzają zastosowa-
niu skokowej regulacji prędkości obrotowej. 
Napędy przenośników taśmowych są standar-
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dowo rozwiązywane przy pomocy dwóch lub 
czterech silników indukcyjnych pierścienio-
wych. Dwa silniki indukcyjne pierścieniowe 
mogą pracować przy dwóch prędkościach ob-
rotowych [2]: 
- prędkości znamionowej przy zasilaniu i in-

dywidualnym jak na rys.1, 
- przy prędkości o połowę mniejszej w ukła-

dzie kaskady elektromaszynowej – rys.4. 
 

 
Rys. 4. Schemat kaskady elektromaszynowej, C 

– pojemność kompensująca moc bierną, Rr – 

rezystory rozruchowe 
 
Jeszcze większe możliwości regulacyjne stwa-
rza czteromaszynowy układ napędowy, gdyż 
umożliwia uzyskanie czterech prędkości: 
- prędkość znamionową n = n1/p przy zasila-

niu indywidualnym silników, 
- prędkość o połowę mniejszą n = n1/2p przy 

dwóch kaskadach elektromaszynowych jak 
na rys. 4, 

- prędkość trzy razy mniejszą n = n1/3p przy 
trzech silnikach połączonych w potrójną 
kaskadę (czwarty silnik niewykorzystany), 

- prędkość cztery razy mniejszą n = n1/4p 
przy czterech silnikach połączonych w 
układ poczwórnej kaskady – rys.5. 

Przy czym n1 = 3000 obr/min. p – liczba par 
biegunów. 
 
 
 

 
Rys. 5. Schemat elektryczny poczwórnej ka-

skady 

 
Prędkość trzy i cztery razy mniejsza od prędko-
ści znamionowej można wykorzystać przy ma-
łej wydajności oraz przy biegu luzem taśmy np. 
w okresie zimowym aby przenośnik taśmowy 
nie zamarzł. 

Wnioski 
Przedstawiona analiza zużycia energii elek-
trycznej przez układ napędowy przenośnika ta-
śmowego może być zastosowana do dowolnego 
typu przenośnika. Analiza ta bazuje na wyni-
kach badań eksperymentalnych wydajności  
i zużycia energii elektrycznej (tabele 1 i 2), 
zmierzonych w dłuższym okresie czasu (co 
najmniej kilkadziesiąt godzin). Wyniki analizy 
podane na rysunkach 2 i 3 oraz w tabeli 3 
dotyczą tylko przenośnika taśmowego na 
którym przeprowadzono badania i okresu czasu 
w którym badania były prowadzone. W tym 
przypadku zużycie energii można zmniejszyć o 
30% stosując dwubiegowy napęd taśmy i 62 % 
przy regulacji ciągłej prędkości taśmy w funkcji 
wydajności i pełnym jej wypełnieniu. 
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