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Analiza awaryjności wybranych podzespołów 

ładowarek typu LK4

Streszczenie: Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska 

Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez 

studenta Grzegorza Szulca na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl.

Ładowarki łyżkowe stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Polska Miedź SA, obok 

takich maszyn jak samojezdne wozy wiertnicze, wozy do obrywki, kotwiące czy odstawcze, zaliczane 

są do podstawowych maszyn górniczych wykorzystywanych do prac związanych z podziemną eks-

ploatacją złóż rud miedzi. 

Analizę awaryjności wybranych podzespołów ładowarek typu LK4 przeprowadzono przy wykorzy-

staniu metody ABC. Przeprowadzono klasyfikację najbardziej istotnych uszkodzeń wymienianych 

podzespołów pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek: napędowego, 

hydraulicznego, elektrycznego, hamulcowego, skrętu, względnie innych. Dane zestawiono tabela-

rycznie a następnie wykorzystano do budowy diagramów w oparciu o skumulowaną wartość uszko-

dzonych podzespołów względnie ich skumulowaną ilość. Diagramy te pozwoliły na uporządkowanie 

i przeanalizowanie zebranych danych pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszko-

dzeń o największej częstotliwości występowania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty. 

W konsekwencji określono najmniej awaryjne układy dla ładowarek typu LH517L oraz TORO 0010LP.

Potwierdzono zasadę, że wykonywanie wszystkich czynności w ramach przeglądów technicznych 

zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia bezproblemową i ekonomiczną 

eksploatację maszyny. Regularne serwisowanie maszyn i właściwa konserwacja pozwala na wcze-

sne wykrycie drobnych uszkodzeń i w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów napraw.

Słowa kluczowe: górnictwo, awaryjność podzespołów, ładowarka typu LK4.

Analysis of breakdowns of selected components of LK4 loading machines

Summary: This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska 

Miedź S.A- Rudna Mining Division and which Grzegorz Sulc,a student,  used to write his diploma paper 

on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www.

kghm.pl. Loading machines currently used in underground mines operated by KGHM Polska Miedż 

S.A., apart from other mining machines, such as scalers, drilling and bolting rigs and haul machines, 

are the basic mining machines used in underground copper ore mining.
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The analysis of the selected machine parts of LK4 loaders was conducted with the use of the ABC method. 

The most crucial breakdowns and damages to the machine parts were classified into categories of 

machine systems, such as the drive, hydraulic, electric, breaking and steering, among others. The data 

derived from that research was presented in a form of a table and then used to generate diagrams 

based on the accrued volume of damages to the machine parts or its total number. Those diagrams 

allowed for classification and analysis of the collected data in terms of the negative influence, in this 

particular case, in terms of the most frequent damages and those relating to TORO 0010 LP.

The rule, that conducting scheduled technical inspections, in the time-frames suggested by the 

manufacturer of the machines ensures failure-free and economic operation of a machine, was 

confirmed in the diploma paper. Regular service and proper maintenance of machines results in 

detection of minor damages to machines, and, as a result, reduces repair costs. 

Keywords: mining, loading machine, breakdowns, machine elements, LK-4

  1. Wprowadzenie

Ładowarki łyżkowe wykorzystywane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Pol-

ska Miedź SA są głównym ogniwem procesu technologicznego obejmującego załadunek 

urobku i jego transport na oddziałowe punkty przeładunku z wykorzystaniem lub bez wy-

korzystania wozów odstawczych. Odznaczają się one dużą mobilnością i efektywnością 

w zakresie technologii procesu załadunku i transportu [2]. 

Podstawę analizy prawdopodobieństwa wystąpienia awarii dla wybranych podzespo-

łów ładowarek typu LK-4 stanowi wybór rodzajów najbardziej istotnych z występujących 

uszkodzeń. Wyboru tego dokonano z wykorzystaniem analizy ABC części zamiennych 

występujących w obrocie magazynowym. Dalszą część analizy, określającą prawdopodo-

bieństwo wystąpienia awarii w wybranych układach, przeprowadzono również na pod-

stawie analizy ABC. Wymagało to dokonania klasyfikacji najbardziej istotnych uszkodzeń 

pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek – napędowego, hy-

draulicznego, elektrycznego, hamulcowego, chłodzenia, smarowania, skrętu, klimatyzacji 

i innych. 

Ostatnią część analizy stanowią rozważania nad sposobami i możliwościami zapobie-

gania uszkodzeniom i awariom w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych typu 

LK-4, bazujące na przeglądzie OT (OT – okresowa obsługa techniczna) obydwu wybranych 

do analizy typów ładowarek łyżkowych. 

  2.  Wybór najbardziej istotnych uszkodzeń przy wykorzystaniu 
analizy ABC

Zwiększenie niezawodności i wydajności maszyn, a także bezpieczeństwa pracy za-

pewnia nie tylko regularna wymiana zużytych części w przewidzianych przez producen-

ta odstępach czasu, ale także prowadzenie rejestru usług serwisowych i bieżąca analiza 

awaryjności maszyn. Zwrócono uwagę na uszkodzenia elementów układów hydraulicz-

nych stanowiących główne podzespoły tych ładowarek [3].
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Do oceny awaryjności ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i typu  

TORO 0010LP wykorzystano analizę ABC, opartą na tradycyjnym narzędziu zarządzania 

jakością, jakim jest diagram Pareto-Lorenza, który pozwala uporządkować i przeanalizo-

wać wybrane dane pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszkodzeń 

o największej częstotliwości występowania oraz generujących najwyższe koszty.

Analizie poddano zwykłe części zamienne występujące w obrocie magazynowym, 

wykorzystywane w ładowarkach łyżkowych firmy SANDVIK – typu LH517L (23 szt.) oraz 

ładowarkach łyżkowych typu TORO 0010LP (18 szt.), pracujących w KGHM Polska Miedź 

SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w okresie od 22 czerwca 2012 roku do 8 marca 2014 

roku [1]. Na podstawie udostępnionych materiałów zostały sporządzone w pierwszej ko-

lejności zestawienia tabelaryczne danych, a następnie w oparciu o te zestawienia spo-

rządzono wykresy [1]. W pierwszym etapie poddano łącznej analizie zużycie ilościowe 

i wartościowe obu typów ładowarek łyżkowych. 

Rys. 1. Diagram Pareto-Lorenza dla liczby zużycia w obrocie magazynowym części zamiennych do 
ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP [1]

Na rysunku 1 widoczne są podzespoły, które najczęściej ulegają awarii. Są nimi: śruba 

(16,2%), nakrętka (8%), śruba koła (6,54%), podkładka (6,01%), o-ring (5,2%), uszczelnienie 

(4,48%), podkładka szpilki koła (3,3%), śruba maszynowa (3,14%), złącze (2,26%), przewód 

hydrauliczny (2,13%) i przyłącze (2%). Reszta (1–2%) jest tłem dla ogólnego zużycia wszyst-

kich części zamiennych.

Analiza wartościowa zużycia części zamiennych do obu wyróżnionych typów łado-

warek została przedstawiona na rysunku 2. Zaprezentowany na nim diagram opisuje 

w gradacji wartościowej uszkodzone podzespoły związane z eksploatacją maszyn 

w badanym okresie czasu. Widzimy na nim wartości poszczególnych podzespołów i ich 
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udział procentowy w ogólnej wartości wymienionych podzespołów. Wyróżnić można: 

przewód hydrauliczny (4,22%), silnik hydrauliczny (4,03%), pompę tłoczkową układu ha-

mulcowego (3,8%), wkład chłodnicy (3,65%), wkład chłodnicy oleju LH517L (2,74%), które 

stanowią już ok. 20% skumulowanego udziału w kosztach całkowitych.

Rys. 2. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżko-
wych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP [1]

W ramach dalszej działań rozgraniczono w analizie ilościowej i wartościowej poszcze-

gólne typy ładowarek. Uzyskano podobne pod względem graficznym diagramy, jednakże 

kolejność najbardziej znaczących części zamiennych zmieniła się.

Rys. 3. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia ilościowego w obrocie magazynowym części zamiennych 
do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu TORO 0010LP [1]
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Na rysunku 3 widoczne są podzespoły, które najczęściej ulegają awariom pod wzglę-

dem liczby w ładowarce typu TORO 0010LP. Są nimi: śruba (20%), nakrętka (10,36%), śruba 

koła (7,1%), podkładka (6,48%), o-ring (5,73%), uszczelnienie (4,35%), podkładka szpilki koła 

(4,7%), śruba maszynowa (3,22%), złącze (2,04%), przewód hydrauliczny (2,11%). Reszta zu-

życia (1–2%) stanowi tło dla ogólnego zużycia wszystkich części zamiennych.

Analiza wartościowa awarii w ładowarce typu TORO 0010LP przedstawiona została 

na rysunku 4.

Rys. 4. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżko-
wych firmy SANDVIK typu TORO 0010LP [1]

Wyżej przedstawiony diagram opisuje najdroższe i najbardziej awaryjne podzespoły 

związane z eksploatacją ładowarki typu TORO 0010LP. Najbardziej znaczące pozycje to 

kolejno: tuleja z powłoką antykorozyjną (5,75%), sworzeń (5,13%), przewód hydrauliczny 

(4,95%), tuleja (4,24%), wkład chłodnicy (3,73%), silnik hydrauliczny (3,7%), skrzynia elek-

tryczna (3,57%), zestaw uszczelnień (3,53%), rura chłodnicy (3,32%).

Na diagramie przedstawionym na rysunku 5 widoczne są podzespoły ładowarki typu 

LH517L, które najczęściej ulegają awariom. Są nimi: śruba (12%), śruba koła (6,62%), na-

krętka (5,52%), podkładka (4,82%), uszczelnienie (4,64%), o-ring (4,6%), śruba maszynowa 

(3,06%), pin elektryczny (2,71%), tuleja elektryczna (2,64%) złącze (2,51%), przyłącze (2,21%), 

przewód hydrauliczny (2,15%). 

Reszta (1–2%) jest tłem dla ogółu wszystkich części zamiennych. Diagram przedsta-

wiony na rysunku 6 ujmuje natomiast rozgraniczenie wartościowe podzespołów ulega-

jących awariom. 
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Rys. 5. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia ilościowego w obrocie magazynowym części zamiennych 
do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L 

Rys. 6. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżko-
wych firmy SANDVIK typu LH517L

Ilościowa i wartościowa analiza uszkodzeń w układach ładowarek

Dla ustalenia istotności rodzajów uszkodzeń w poszczególnych układach ładowarek 

łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP, na podstawie zużycia ilościowego 

i wartościowego części zamiennych występujących w obrocie magazynowym dokonano 

klasyfikacji uszkodzeń pod względem przynależności do poszczególnych układów łado-

warek. Stabelaryzowane dane przetworzono i przedstawiono graficznie w tabeli 1 [1].
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W ładowarkach łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L oraz TORO 0010LP uszkodze-

niom ulegają najczęściej układy napędowe. Ich uszkodzenia stanowią 27,78% wszystkich 

uszkodzeń dla typu LH517L oraz 34,25% dla typu TORO 0010LP. Do układów o niższej awa-

ryjności należą układy: robocze, skrętu, hamulcowe, smarowania i klimatyzacji.

Tab. 1. Zestawienie tabelaryczne ilościowych i wartościowych uszkodzeń układów ładowarek dla 
wyróżnionych typów [1]

Stopień istotności uszkodzeń poszczególnych układów ładowarek przedstawiono na 

rysunku 7 dla typu LH517L oraz na rysunku 8 dla TORO 0010LP.

Rys. 7. Uszkodzenia w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L [%] [1]
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Rys. 8. Uszkodzenia w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu TORO 
0010LP [%] [1]

4. Możliwości zapobiegania uszkodzeniom

Prawidłowa eksploatacja maszyny i stosowanie się do instrukcji przeglądów technicz-

nych i konserwacji pozwala na wydajną i długotrwałą eksploatację ładowarki. Natomiast 

system zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn górniczych powinien uwzględniać [3]:

¡  obserwację połączoną z rejestracją i analizą poszczególnych czynności serwisowa-

nia SMG,

¡  harmonogramowanie poszczególnych czynności,

¡  metodę gromadzenia informacji o samojezdnych maszynach górniczych,

¡  tryb uzgadniania zakresu prac serwisowych uwzględniający uwagi użytkowników 

i producenta,

¡  kształtowanie i ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników realizujących 

czynności serwisowe i z zakresu utrzymania ruchu,

¡  przechowywanie i skuteczne przetwarzanie informacji w zakresie prowadzonych 

prac serwisowych.

5. Wnioski końcowe

1.  Obie porównywane ładowarki łyżkowe – typu LH517L i typu TORO 0010LP – posiadają 

zbliżone parametry wydajnościowe, tj. wydajność przewozową, podnoszenia, uchylanie  

i ładunek zrzucany, parametry czasów ruchu łyżki, tj. czas podnoszenia, opuszczania  

i zrzucania oraz parametry prędkości jazdy. Różnice w porównywanych ładowarkach 

łyżkowych dotyczą takich parametrów jak pojemność łyżki (większą pojemność posia-

da łyżka ładowarki typu TORO 0010LP) i typ silnika wysokoprężnego – ładowarka łyżko-

wa typu LH517L posiada silnik Mercedes OM906LA o mocy 275 kW, natomiast ładowar-

ka łyżkowa typu TORO 0010LP silnik Detroit Diesel S-60 DDEC IV o mocy 298 kW.
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2.  Ocena awaryjności ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i typu TORO 

0010LP przeprowadzona z wykorzystaniem analizy ABC opartej na diagramach Pare-

to-Lorenza pozwoliła na wskazanie uszkodzeń o największej częstotliwości wystę-

powania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty w przypadku obu typów 

ładowarek. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w poszczegól-

nych układach ustalone na podstawie ich klasyfikacji obejmuje w obu typach łado-

warek podobne układy, tj. układ napędowy, hydrauliczny i zasilania elektrycznego. 

Do najmniej awaryjnych układów w przypadku ładowarki typu LH517L należą układ 

smarowania i skrętu, natomiast w przypadku ładowarki typu TORO 0010LP – układ 

roboczy. 

3.  Podstawowym sposobem zapobiegania uszkodzeniom i wystąpienia awarii w po-

szczególnych układach ładowarek łyżkowych typu LK-4 jest użytkowanie i obsługa 

tych maszyn zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn dostarczoną 

przez producenta. Zawarte w tych dokumentacjach instrukcje i zalecenia winne być 

stosowane w pełnym zakresie, ewentualnie rozszerzonym o dodatkowe działania 

kontrolne sprawności podzespołów maszyn, oparte na doświadczeniach własnych 

użytkowników. Ważne są szczegółowe zestawienia czynności obsługowych, które 

powinny być w określonych odstępach czasu pracy maszyny przeprowadzane w ra-

mach okresowych przeglądów technicznych maszyn. Działania prowadzone w tym 

kierunku pozwalają na wydajną eksploatację ładowarek łyżkowych przy zachowaniu 

ich minimalnej awaryjności.

4.  Uzyskane wyniki wskazują na celowość wykorzystania przedstawionej metody ABC 

i budowanych diagramów do badania procesu intensywności zużycia i uszkodzeń sa-

mojezdnych maszyn dołowych. Dla prawidłowości wyciąganych wniosków wskazany 

byłby dłuższy okres przeprowadzanej analizy i szerszy zakres maszyn branych pod 

uwagę.

5.  Wykonywanie wszystkich czynności w ramach okresowych przeglądów technicznych 

zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia nie tylko bezpro-

blemową i ekonomiczną eksploatację maszyn górniczych, ale także pozwala na wcze-

sne wykrywanie drobnych uszkodzeń, co znacząco obniża koszty napraw i ewentual-

nych remontów. 
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