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KSZTAŁTOWANIE  JAKO ŚCI  EKSPLOATACYJNEJ 
WÓZKÓW  WIDŁOWYCH 

Słowa kluczowe 

Wózek widłowy, jakość eksploatacyjna, gotowość operacyjna. 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienie kształtowania jakości eksploatacyj-
nej wózków widłowych czołowych powszechnie stosowanych do transportu 
materiałów i wyrobów gotowych w zakładach przemysłowych, hipermarketach, 
składach budowlanych itp. 

Omawiane urządzenia eksploatowane są w różnych warunkach zewnętrz-
nych, przy oddziaływaniu czynników atmosferycznych i stanie dróg, wpływają-
cych negatywnie zwłaszcza na układy kierowniczy i zawieszenia. Jest to powo-
dem zwiększonej awaryjności i przestojów związanych z naprawami, co pociąga 
za sobą znaczne straty ekonomiczne. 

Jako podstawową miarę jakości eksploatacyjnej przyjęto wskaźnik gotowo-
ści operacyjnej. Zaproponowany sposób wyznaczania wskaźnika gotowości  
w oparciu o sprawnie funkcjonujący system informacyjny umożliwia weryfika-
cję i usprawnienie procesu obsługiwania wózków widłowych. 

Wprowadzenie 

Racjonalna eksploatacja obiektów technicznych jako elementów środków 
trwałych przedsiębiorstwa jest źródłem oszczędności surowców, energii i nakła-
dów kapitałowych. Istnieje zatem konieczność poszukiwania nowych metod 
podwyższania jakości eksploatacyjnej obiektów technicznych. 
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Przeprowadzone rozważania dotyczą wózków widłowych, które są urzą-
dzeniami powszechnie stosowanymi do transportu materiałów i wyrobów goto-
wych. Proces użytkowania wózków widłowych uwarunkowany jest specyfiką 
przedsiębiorstwa i może przebiegać w sposób ciągły lub okresowo ciągły. 

Eksploatowane są one w różnych warunkach zewnętrznych, przy oddzia-
ływaniu czynników atmosferycznych i stanie dróg, wpływających negatywnie 
zwłaszcza na układy kierowniczy i zawieszenia. Jest to powodem zwiększonej 
awaryjności i przestojów związanych z naprawami, co pociąga za sobą znaczne 
straty ekonomiczne. 

Jako podstawową miarę jakości eksploatacyjnej przyjęto wskaźnik gotowo-
ści operacyjnej. Zaproponowany sposób wyznaczania wskaźnika gotowości  
w oparciu o sprawnie funkcjonujący system informacyjny powinien umożliwi ć 
weryfikację i usprawnienie procesu obsługiwania wózków widłowych. 

1.  Problemy eksploatacyjne wózków widłowych 

Wózki widłowe czołowe (z przednimi widłami) wykorzystywane są do 
szybkiego przemieszczania ładunków oraz do przenoszenia lekkich ładunków 
masowych lub jednostkowych ładunków na paletach w pomieszczeniach  
zamkniętych i na otwartej przestrzeni. Każdy wózek widłowy czołowy charakte-
ryzują  następujące podstawowe podzespoły: układ sterowania, oś napędowa, 
układ przeniesienia napędu, silnik, filtr powietrza, układ hamulcowy, koła  
i ogumienie, instalacja elektryczna, instalacja hydrauliczna, podwozie i maszt, 
układ kierowniczy. Szczegółowe dane techniczne na przykładzie szeroko sto-
sowanego wózka widłowego typu TFG 16 AK zestawiono w tabeli 1. 

Warunki pracy wózków są bardzo zróżnicowane i zależą od ich przezna-
czenia. Najcięższe warunki występują tam, gdzie praca odbywa się w systemie 
trójzmianowym. Wózek jest eksploatowany wówczas 24 h na dobę, z niewiel-
kimi przerwami dla operatorów. Wózki widłowe mają również zastosowanie  
w hipermarketach, składach budowlanych itp.  

Proces użytkowania wózków odbywa się w zróżnicowanych warunkach 
zewnętrznych, przy oddziaływaniu szeregu czynników atmosferycznych, jak  
i stanu dróg, oddziałującego negatywnie zwłaszcza na układy kierowniczy  
i zawieszenia.  

W chwili obecnej, z uwagi na konieczność dostosowania rozwiązań kon-
strukcyjnych wózków i ich jakości eksploatacyjnej do wymogów norm ISO, 
następuje wymiana starego taboru na wózki zasilane paliwem gazowym. 

Zapewnienie wymaganej jakości eksploatacyjnej wózków może być reali-
zowane poprzez właściwą organizację procesu obsługiwania gwarantującego 
wymagany poziom gotowości operacyjnej. 
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Tabela 1. Dane techniczne wózka widłowego typu TFG 16AK 

 
OPIS 

KOD 
jednostka 

TFG 16AK 

Napęd: elektryczny, wysokoprężny, benzyno-
wy, gazowy, inny 

 
LPG 

Kierowanie: ręczne, nożne, stojąc, siedząc, wy-
bierając kolejność  

 
siedząc 

Nośność Q (t) 1,6 
Środek ładunku c (mm) 500 
Odległość ładunku x (mm) 395 D

an
e 

te
ch

ni
cz

ne
 

Rozstaw osi y (mm) 1400 
Wysokość masztu opuszczonego h1 (mm) 2080 
Wysokość podnoszenia h3 (mm) 3390 
Wysokość masztu wydłużonego h4 (mm) 3670 
Wysokość osłony nad głową h6 (mm) 2130 
Długość całkowita I1 (mm) 3245 
Długość do czoła wideł I2 (mm) 2245 
Szerokość całkowita b1/b2 (mm) 1070 

G
ab

ar
yt

y 

Promień zawracania Wa (mm) 1975 
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku (km/h) 18,5/19,5 
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładun-
ku 

(m/s) 0,56/0,65 

Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładun-
ku 

(m/s) 0,56/0,48 

Siła uciągu z ładunkiem/bez ładunku (kN) 10,1/8,6 
Zdolność pokonywania wzniesień z ład./bez 
ładunku 

(%) 24/22 

Czas przyspieszania z ładunkiem/bez ładunku s 5,0/4,8 

P
ar

am
et

ry
 

Rodzaj hamulca roboczego  mech./hydraul. 
Producent silnika  Mazda FE 
Moc silnika wg ISO 1585 (kW) 26,0 
Obroty znamionowe (1/min) 2400 
Ilość cylindrów/pojemność  (/cm3) 4/1988 
Zużycie paliwa w cyklu pracy l/h 1,8 

S
iln

ik
 

Maksymalny moment obrotowy Nm (obr./min) 120/1600 

 
 

Jak wykazała praktyka eksploatacyjna, większość awarii usuwana jest  
w miejscu jej wystąpienia przez pracownika warsztatu obsługowo-naprawczego. 
Dość często występują również awarie wymagające długiego przestoju związa-
nego z koniecznością odholowania wózka do warsztatu remontowego, przepro-
wadzenia demontażu  w celu identyfikacji uszkodzenia i wykonania naprawy, 
co często wiąże się z koniecznością oczekiwania na dostawę części zamiennych. 
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Długie przestoje są przyczyną dużych strat ekonomicznych w przedsiębiorstwie 
eksploatującym urządzenie. 

2.  Ocena jakości eksploatacyjnej 

W przypadku analizowanych obiektów jako podstawowe kryterium oce-
nowe jakości eksploatacyjnej zaproponowano wykorzystanie wskaźnika goto-
wości operacyjnej. 

Gotowość operacyjną można wyznaczyć posługując się zależnością [1]:  
 
 zfp GGGG ⋅⋅=0             (1) 

gdzie: 
   Gp – gotowość początkowa, 
   Gf – gotowość funkcjonalna, 
   Gz – gotowość zadaniowa. 

Analiza literaturowa oraz prowadzone badania [2, 3] pozwalają na powią-
zanie gotowości potencjalnej Gpot z gotowością początkową Gp oraz gotowością 
funkcjonalną Gf zgodnie z [1]: 
 
  Gpot = Gf⋅Gp             (2)
  

Gotowość operacyjna będzie zatem równa iloczynowi gotowości potencjal-
nej Gpot oraz zadaniowej Gz: 
 
                  G0 = Gpot⋅Gz                                 (3) 
 

Reasumując można przyjąć, iż miarą gotowości operacyjnej jest prawdopo-
dobieństwo zaistnienia  następujących zdarzeń [1]: 
1) obiekt techniczny nie uszkodzi się przed zakończeniem rozpoczętego zada-

nia, 
2) w dowolnej chwili obiekt będzie znajdował się w stanie zdatności  zada-

niowej, 
3) obiekt podejmie realizację zadania w czasie nie dłuższym od ustalonej re-

zerwy. 
W odniesieniu do analizowanych obiektów (awaryjna naprawa uszkodzeń  

i planowa obsługa profilaktyczna) gotowość obiektu można wyznaczyć posłu-
gując się wzorem [2]: 
 

 ( )pp tht
G

+
=

1

1
             (4) 
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gdzie: 

            ( ) ( )
dt

tdH
th p =      – parametr strumienia odnowy, 

             H(t)   – funkcja odnowy. 

W praktyce można skorzystać z zależności: 

 ( ) ( ) ( )
( )tF

tF
tHtF

−
≤≤

1
            (5) 

z czego dla F(t)<1 
    H(t)≈ F(t)                                     (6) 
gdzie: 
 F(t) – dystrybuanta zmiennej losowej T, 
zatem: 

 ( ) ( )
n

p
p T

T
tFtFt =−⋅ '             (7) 

gdzie: 

 pT  – średni czas obsługi profilaktycznej, 

      nT  – średni czas naprawy. 

W przypadku niewykonywania obsługi profilaktycznej, gotowość można 
wyliczyć z zależności: 

 
nTT

T
G

+
=               (8) 

gdzie: 

            nT  – jw., 

            T  – średni czas pracy obiektu do uszkodzenia. 
 

Odnowa profilaktyczna wykonywana jest tutaj po upływie czasu tp w czasie 
Tp. Uszkodzenia między odnowami profilaktycznymi naprawiane są w czasie Tn. 
Naprawa nieplanowa  nie zmienia intensywności uszkodzeń obiektu, zaś napra-
wa profilaktyczna dokonuje całkowitej odnowy obiektu. Podstawowym wskaź-
nikiem ocenowym jest zatem wskaźnik gotowości, zaś w zależności od aktual-
nych potrzeb związanych z nadmierną awaryjnością obiektu, mogą być wyzna-
czane dodatkowo wskaźniki podane w [4]. Dokonywanie analizy jakościowej  
w oparciu o zaproponowane wskaźniki wymaga sprawnie funkcjonującego sys-
temu informatycznego. Ocena wskaźników i porównanie ich z wymaganiami 
umożliwia podejmowanie decyzji eksploatacyjnych odnośnie do harmonogra-
mów przeglądów profilaktycznych i remontów, racjonalną gospodarkę częścia-
mi zamiennymi, płynami eksploatacyjnymi itp.  
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Podsumowanie 

Przedstawione w artykule zagadnienie kształtowania jakości eksploatacyjnej 
stanowi próbę usprawnienia procesu eksploatacji wózków widłowych. Dokonywa-
nie miarodajnych ocen zwłaszcza w zakresie gotowości obiektu będzie możliwe 
poprzez wdrożenie systemu informacji eksploatacyjnej pozwalającego równocze-
śnie na weryfikację w zakresie stosowanych strategii napraw i remontów.  
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Modelling process of fork-lift trucks operation systems 

Key words 

Fork-lift truck, quality of operation system, availability. 

Summary 

The paper presents the problem of modelling process of fork-lift trucks op-
eration systems. Fork-lift trucks are commonly used to transport materials and 
finished products in industrial plants, hipermarkets and building store houses.  

The operation processes take place in different surface states of local roads 
and atmospheric conditions. These factors are frequently the reasons of damages 
of steering and suspension systems. 

Standstills for damages repair contributed economic losses. In this situation 
availability should be the main index of quality operation system. 

Effective information system used to determine the values of availability 
index let to verify and modernize the operating systems of fork-lift trucks.  


