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TYPY WÓZKÓW I ICH  PODSTAWOWE  PARAMETRY

   Wózki  jezdniowe napędzane (z napędem silnikowym) są to środki  transportu o ruchu przerywanym i  o
ograniczonym  zasięgu,  służące  do  poziomego  albo  poziomego  i  pionowego  przemieszczania  ładunków
pojedynczych lub łączonych w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich znajdujących się w odpowiednich
pojemnikach.
 Wózki jezdniowe napędzane dzieli się według:
   - rodzajów
   - typów
   - odmian
   - postaci
   - wielkości znamionowej
1. Rodzaje
   W zależności od napędu rozróżnia się następujące rodzaje wózków jezdniowych napędzanych: 
- elektryczne sieciowe (przewodowe)
- elektryczne akumulatorowe
- elektryczne trolejowe
- spalinowe z silnikiem niskoprężnym
- spalinowe z silnikiem wysokoprężnym
- spalinowe z silnikiem gazowym
- z silnikiem pneumatycznym
- hybrydowe (napęd mieszany spalinowo-elektryczny)
2. Typy
   W zależności od głównych cech eksploatacyjnych i rodzaj wykonywanej pracy wózki dzieli się na:
- naładowne
- unoszące
- podnośnikowe
- ciągnikowe
- specjalne
3.Odmiany
   Podział wózków na odmiany w zależności od charakterystycznych cech konstrukcyjnych ma na celu bliższe
określenie przeznaczenia wózków i  sposoby ich pracy.  Kryterium tego podziału stanowi przede  wszystkim
rodzaj i kształt powierzchni ładunkowej, zdolność manipulowania ładunkiem, rodzaj i umieszczenie elementów
roboczych wózka oraz szczególne cechy podwozia. Na przykład w grupie wózków naładownych ze względu na
cechy konstrukcyjne rozróżnia się: wózki naładowne platformowe i wózki naładowne kolebowe.  W pierwszym
przypadku,  powierzchnię  ładunkową  tworzy  stała  platforma  płaska  lub  oburtowana,  w  drugim –  wywrotna
koleba.
4. Postacie
   W zależności od sposobu kierowania wózki jezdniowe napędzane dzieli się na następujące postacie:
- prowadzone
- podestowe
- z fotelem dla kierowcy
- zdalnie kierowane
   Wózki prowadzone – operator prowadzi(idzie za wózkiem) za pomocą dyszla wyposażonego w urządzenie
sterujące, prędkość wózka jest konstrukcyjnie ograniczona do 4÷6 km/godz. Wózki podestowe są kierowane w
pozycji  stojącej  z  odpowiednio  przystosowanego podestu.  Prędkość jazdy dla  tych wózków zawiera  się  w
granicach 10÷15 km/godz. Wózki zdalnie sterowane – są to wózki sterowane pilotem (jak żurawie wieżowe i
suwnice) lub przez centralny układ sterujący oparty na pracy komputera.

Typowe zastosowania wózków
    Wózki  naładowne – mają  głównie  zastosowanie  w transporcie  wewnątrzzakładowym przy  większych
odległościach  transportowych,  gdy  stosowanie  wózków unoszących  lub  podnośnikowych  jest  nieopłacalne.
Umożliwiają one wyłącznie poziomy transport ładunków. Dla spełnienia swego zadania transportowego muszą
być uprzednio naładowane ręcznie lub mechanicznie. Natomiast rozładunek może być samoczynny, jak np. w
wózkach naładownych kolebowych i wtedy jest to wózek  samorozładowny. W przeciwnym wypadku wózek nie
jest samorozładowny, np. wózek naładowny platformowy. Wózki platformowe są najstarszą odmianą wózków
jezdniowych,  stosowaną  powszechnie  w  pracach  transportowych.  Z  reguły  każdy  wózek  platformowy  jest
przystosowany do ciągnięcia przyczep. Często wózki te wyposażone w pełną instalację oświetleniową (głównie
„melexy”) pracują na ulicach miast i osiedli. Zakres ich stosowania rozszerzają wymienne osprzęty robocze. Na
platformach wózków naładownych można zabudować urządzenia rozszerzające ich zastosowanie.
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Schemat
podziału wózków

jezdniowych
napędzanych

Naładowne wózki platformowe akumulatorowe

Naładowny wózek spalinowy kolebowy
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Podział wózków jezdniowych napędzanych 

  RODZAJE – w zależności od zastosowanego napędu                                                                                        

Napęd elektryczny
sieciowy

Napęd elektryczny
akumulatorowy

Napęd spalinowy
niskoprężny

Napęd spalinowy
wysokoprężny

Wózki z napędem
innym

    ↓   ←                      ←                   ←                    ←                    ← 
 TYPY -  w zależności od głównych cech eksploatacyjnych                                                         

Wózki naładowne Wózki unoszące Wózki
podnośnikowe 

Wózki ciągnikowe Wózki specjalne

           ↓                    ↓                      ↓                    ↓
ODMIANY – w zależności od charakterystycznych cech konstrukcyjnych                                           

Wózki platformowe Wózki unoszące
platformowe

Z masztem wewn. nie
obejmujące ładunku

Wózki ciągnikowe
jednoosiowe

Wózki kolebowe Wózki unoszące
widłowe

Z masztem wewn. z
wysuwaną karetką

Wózki ciągnikowe
dwuosiowe

Wózki
specjalizowane

Wózki podsiębierne Z masztem wewn.
obejmującym

ładunek

Wózki ciągnikowe
naczepowe

Wózki bramowe
jednobelkowe

Wózki podnośnikowe
czołowe

Wózki ciągnikowe
specjalizowane

Wózki bramowe
dwubelkowe

Wózki podnośnikowe
wysuwane czołowe

Wózki unoszące
specjalizowane

Wózki podnośnikowe
boczne 

Wózki podnośnikowe
wysuwane czołowo-

boczne

Wózki podnośnikowe
obrotowe czołowo-

boczne

Wózki podnośnikowe
specjalizowane

POSTACIE – w zależności od sposobu kierowania, wózki dzielimy na: prowadzone; podestowe; z fotelem dla 
kierowcy; zdalnie sterowane



     Wózki  unoszące –  posiadają  specjalny  mechanizm  umożliwiający  unoszenie  ładunku  na  niewielką
wysokość  przed  rozpoczęciem  transportu  poziomego  i  opuszczenie  ładunku  po  zakończeniu  cyklu
transportowego, dlatego są one samozaładowne i samorozładowne. Różnorodność odmian wózków jest duża,
tak  pod  względem  rodzaju  napędu,  jak  i  udźwigu,  który  wynosi  od  400kg  dla  prowadzonych  wózków
unoszących widłowych do 80000 kg, np. dla wózków unoszących bramowych. 
   Z  uwagi  na  cechy  konstrukcyjne  następujące  odmiany  wózków  unoszących:  platformowe,  widłowe,
okraczające i bramowe.  Do prac przeładunkowych na placach składowych i transportu różnorodnych ładunków
(rury, kształtowniki walcowane, drewno dłużycowe itp. oraz różnego rodzaju kontenerów) na dalsze odległości
stosowane są wózki okraczające („podsiębierne”) oraz unoszące bramowe z napędem spalinowym. 

                                                                         

    Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem                      Akumulatorowy wózek unoszący z dyszlem
                                                                                                                             i podestem dla operatora

 

Akumulatorowe unoszące wózki widłowe z fotelem dla operatora

     Wózki podnośnikowe – są najbardziej popularnym i rozpowszechnionym typem wózków jezdniowych
napędzanych. Dzięki specjalnej budowie (mechanizm podnoszenia) umożliwiają kompleksową mechanizację
prac przeładunkowo – transportowych. Za ich pomocą można podnosić ładunki na dużą wysokość i dowolnie
manipulować nimi w przestrzeni, a więc obok zdolności samozaładunku i samorozładunku wózki mają jeszcze
zdolność transportu ładunków w pionie w sposób dowolny i kontrolowany.
Różnorodność wózków podnośnikowych jest bardzo duża. Jest to aktualnie podstawowy środek mechanizacji
transportu wewnątrzzakładowego, który ulega stałym dalszym przeobrażeniom w kierunku wykształcenia coraz
bardziej wyspecjalizowanych odmian dostosowanych do specyfiki ładunków, warunków eksploatacji itp.
Z uwagi na cechy konstrukcyjne rozróżnia się następujące główne odmiany wózków podnośnikowych:
   a) z masztem wewnętrznym nie obejmujące ładunku – maszt nie zmienia swego usytuowania w stosunku do
       pola podparcia wózka,może przemieszczać ładunek, przez ruch masztu lub karetki. 
   b) z masztem stałym wewnętrznym – maszt umieszczany jest wewnątrz pola podparcia i stateczność wózka   
       nie jest tu czynnikiem rzutującym w sposób istotny na bezpieczeństwo pracy.                             
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  c) z masztem wewnętrznym obejmujące ładunki – stały maszt wewnętrzny z zębami wideł, które umieszczone



       są pomiędzy łapami ramy jezdnej, a środek ciężkości ładunku znajduje się zawsze w obrębie wieloboku 
       stabilności                                                                                                                                                          
  d) z masztem wysuwanym – czołowo, czołowo-bocznie, bocznie
 

 
 

Akumulatorowe wózki podnośnikowe prowadzone z masztem wewnętrznym nie obejmujące ładunku

                                Wózek podnośnikowy prowadzony z masztem
                                                       stałym wewnętrznym

    Wózek z masztem wewnętrznym obejmujący 
                                    ładunek

 

                                    

                              Akumulatorowy wózek podnośnikowy z napędem na tylne koło
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Akumulatorowe wózki do kompletacji poziomej 

                                  Akumulatorowy wózek do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną

Spalinowy wózek podnośnikowy z masztem wysuwnym czołowo-bocznym

Wózki podnośnikowe z masztem czołowym wewnętrznym nie obejmujące ładunku
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Wózek podnośnikowy prowadzony z wysuwaną                    Wózek podnośnikowy czołowy z mechanizmem      
                                 karetką                                                                     podnoszenia typu „ Hilo”

                                           

  Wózek podnośnikowy na gaz propan-butan                                Wózek podnośnikowy z obrotową kabiną 

       

 Spalinowy wózek podnośnikowy czołowy trójkołowy „podczepiany” (do samochodu ciężarowego lub przyczepy)

Wózki podnośnikowe ogólnego przeznaczenia powinny mieć: duży prześwit, dobre własności trakcyjne, duże
prędkości jazdy i ruchów roboczych z szerokim zakresem ich zmian, sztywną i niezawodną umożliwiającą pracę
w każdych  warunkach  atmosferycznych  i  prosty  układ  sterowniczy  oraz  łatwość  wymiany  i  dostosowania
dodatkowego  osprzętu.  Ponadto  możliwie  szeroki  zakres  zmian  wysokości  podnoszenia  ładunków,  dobrą
manewrowość wózka, silnik napędowy jak najmniej zanieczyszczający środowisko oraz odpowiednie ogumienie
kół.
  Mechanizmy podnoszenia:
- standard („duplex”) - wysokość podnoszenia do 3300 cm – (4000 cm)
- wielostopniowe („triplex”) - umożliwiają wysokie stertowanie ładunków
- „Hilo” - ma podwyższoną wysokość swobodnego podnoszenia, wózek może pracować w niskich
    pomieszczeniach, krytych wagonach kolejowych, kontenerach itp.

                                                                                             6



 
                    Wózki podnośnikowe o dużych udźwigach ( do załadunku i rozładunku kontenerów

                             

 

 

          Wózek systemowy wysokiego składowania z                        Wózek systemowy wysokiego składowania
                               obrotową karetką                                                             z obrotową karetką wideł
                                

                                   

         Wózek wysokiego składowania z bocznym
   składowaniem ładunku -wykonane są najczęściej                             Wózek podnośnikowy typu „Retrak”
         w opcji z kabiną podnoszoną z ładunkiem                           

    Retrak – wózki podnośnikowe wysokiego składowania z wysuwanym masztem. Cechą charakterystyczną
tych wózków jest wysuwany maszt poruszający się na rolkach  po prowadnicach umieszczonych symetrycznie
w  podstawie  wózka.  Dzięki  temu  uzyskano  możliwość  „zmniejszenia”  i  „zwiększenia”  całkowitej  długości
konstrukcyjnej wózka. Zostawienie napędu na jedno koło „tylne” pozwoliło stworzyć wózek o niezwykle dużej
zwrotności.
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Obecnie  używane  są  również  wózki  podnośnikowe  wysokiego  składowania  czterokierunkowe
(wielokierunkowe) poruszające się wzdłuż osi symetrii wózka (zębów wideł) jak również w  poprzek (zmieniają
kąt ustawienia).

       

                                         Wózek podnośnikowy wysokiego składowania wielokierunkowy

 

Przedłużki do wideł – służą  do chwilowego wydłużenia 
  wideł w przypadku, gdy chcesz przetransportować duży       
  ładunek lub palety ułożone jedna za drugą.
   

Przesuw boczny wideł – umożliwia precyzyjne  usytuowanie
  ładunku bez konieczności manewrowania całym wózkiem.

 

  Kleszcze boczne – służą do transportu towarów                                                Wysięgnik z hakiem
                      o nietypowych kształtach

 

Trzpień – do transportu opon, kręgów drutu itp.                                              Chwytak obrotowy 
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                                                                     Głowica obrotowa
                                                               

 

                       Chwytak do beczek                                                          Ściskacz do ładunków
                                                                         

                                                                                Paletyzer

                                                               Spychacz ładunków z zębów wideł
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        Wózki ciągnikowe
   Cechą charakterystyczną wózków ciągnikowych jest brak powierzchni ładunkowej i elementu chwytającego
ładunek.  Wózki  te  mają  natomiast  hak  zaczepowy,  służący  do  ciągnięcia  przyczep  transportowych  –
umożliwiają tylko poziomy transport ładunków. Ze względu na duże naciski na grunt oraz niewielkie prześwity
wymagają  nawierzchni  utwardzonych.  Stosowane są  w magazynach,  transporcie  wewnątrzwydziałowym  i
międzywydziałowym przy niewielkich odległościach transportowych.
Wózki ciągnikowe spalinowe stosowane są w transporcie na znaczne odległości na placach przeładunkowych i
w  transporcie  międzywydziałowym.  Stosunkowo  szeroko  stosuje  się  wózki  ciągnikowe  na  lotniskach
pasażerskich do ciągnięcia zarówno do ciągnięcia przyczep z bagażami podróżnych i przesyłkami lotniczymi,
jak i do ciągnięcia samolotów.
Wózki ciągnikowe ze względu na odmiany dzielą się na: jednoosiowe, dwuosiowe,naczepowe i specjalizowane.

    

                                                           Wózki ciągnikowe akumulatorowe

                                                                      Wózki specjalne
    Wózki specjalne 
      Można wyróżnić dwie odmiany tych wózków:
           - wózki podnośnikowe, w których operator jest podnoszony „do góry” wraz z kabiną
           - wózki terenowe wyposażone w teleskopowy wysięgnik
 
     Podstawowe parametry (wielkości znamionowe) wózków jezdniowych
- nośność nominalna – największa masa ładunku,jaka może być przewożona na wózku naładownym
- udźwig nominalny – największa, określana przez producenta wózka masa ładunku, jaką ten wózek może
                             bezpiecznie unieść (wózki unoszące) lub podnieść (wózki podnośnikowe) na maksymalną
                             wysokość przewidzianą jego konstrukcją
 - siła uciągu -  maksymalna siła na haku zaczepowym przy prędkości, jaką wózek może rozwinąć na suchej,
                        gładkiej, poziomej jezdni betonowej, przy czym prędkość jazdy powinna być stała i nie może
                        wynosić mniej niż 1% prędkości wózka nie obciążonego                                  
- ciężar całkowity -  ciężar wózka + ciężar ładunku + ciężar operatora
- udźwig zredukowany – największa, dopuszczalna masa ładunku, jaką może podnieść wózek podnośnikowy
    gotowy do pracy powyżej wysokości podnoszenia, (dla wózków podnośnikowych jest to  wysokość 3000 mm
   ÷ 4000 mm), przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła zębów wideł większej niż określona dla
    danego udźwigu nominalnego.
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 - wysokość swobodnego podnoszenia – jest to wysokość, na którą można podnieść zęby wideł bez
                     zwiększania gabarytowej wysokości wózka,czyli gdy rama wewnętrzna masztu nie „wysuwa” się
                     jeszcze z ramy zewnętrznej

      Wysokość podnoszenia i wysokości swobodnego podnoszenia wideł: a) mechanizm podnoszenia                 
„standard”, b) mechanizm podnoszenia „Hilo” z powiększoną wysokością swobodnego podnoszenia,
c) wielostopniowy mechanizm podnoszenia (triplex)

    Prędkości ruchów roboczych
      
     Prędkość jazdy:
- wózki akumulatorowe prowadzone – max.6 km/godz.
- wózki akumulatorowe z fotelem dla kierowcy – do 20 km/godz.
- wózki spalinowe – do 25 km/godz. Niektóre wózki spalinowe przeznaczone do transportu na dalsze odległości
                                                            do 50 km/godz.

      Prędkość podnoszenia ładunku:

- wózki akumulatorowe – 0,2 ÷ 0,4 m/s.
- wózki spalinowe -    0,3 ÷ 0,7 m/s.

      Prędkość opuszczania ładunku – nie może przekroczyć 0,6 m/s nawet w przypadku pęknięcia przewodu
                                                             zasilającego siłownik hydrauliczny mechanizmu podnoszenia

      Kąty wychyłu masztu   

                     Dla wózków podnośnikowych czołowych:

   -10° od pionu do przodu (od siebie)

  - 12° od pionu do tyłu (na siebie)

                     Dla wózków podnośnikowych bocznych:

  - 2° od pionu do przodu (od siebie)
  - 4° od pionu do tyły (na siebie)

       
   

                                                                                      11



Budowa wózka jezdniowego
     
        Budowa wózka podnośnikowego spalinowego                                                  

                   Wózek zbudowany jest z następujących zespołów – układów:

  1. Układ napędowy
  2. Układ kierowniczy
  3. Układ hamulcowy
  4. Układ hydrauliczny
  5. Mechanizm roboczych
  6. Układy elektryczne
      a) obwód rozruchu silników spalinowych
      b) obwód ładowania akumulatora
      c) obwód oświetlenia i sygnalizacji
      d) obwód zapłonowy

 W skład układu napędowego wózków (bez przekładni hydrostatycznej) wchodzą następujące podzespoły:

   1. Silnik spalinowy
   2. Przekładnia
   3. Wał pędny
   4. Most napędowy przedni składający się z:
       a) przekładni stożkowej - (wałek atakujący i koło talerzowe)
       b) mechanizmu różnicowego
       c) dwóch półosi
       d) kół jezdnych – a w wózkach terenowych przed kołami jezdnymi znajdują się przekładnie obiegowe
                                   (planetarne) zwane „zwolnicami”

  Rozróżniamy następujące rodzaje przekładni w wózkach:

    1. Przekładnia mechaniczna ze sprzęgłem ciernym
    2. Przekładnia mechaniczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym (hydraulicznym)
    3. Przekładnia hydrokinetyczna tzw. zmiennik momentów
        a) w przekładni bez skrzyni biegów w tzw. skrzyni przekładniowej znajduje się nawrotnica służąca
             do zmiany kierunku jazdy wózka: „przód”, „tył”
        b) przekładnia ze skrzynią biegów, w której zmiana kierunku jazdy odbywa się poprzez skrzynię biegów
   Przekładnia hydrostatyczna

           Napęd w wózkach z przekładnią hydrostatyczną odbywa się w sposób następujący:

   Z silnika spalinowego napęd przekazywany jest na znajdującą się na przednim moście napędowym pompę
hydrauliczną wielotłokową osiową, która podaje olej hydrauliczny poprzez zawory przelewowe (2 szt.) do dwóch
silników  hydraulicznych  znajdujących  się  przy  kołach  jezdnych  (prawym  i  lewym),  z  silników  napęd
przekazywany jest na przekładnie planetarne (obiegowe) a stąd na koła jezdne.

   Układ kierowniczy

    Obecnie  w  wózkach  stosuje  się  wyłącznie  hydrauliczne  układy  skrętu,  składające  się  z  przekładni
kierowniczej  obrotowej  tzw.  „orbitrolu”  i  siłownika  hydraulicznego  dwustronnego  działania  z  dwustronnym
tłoczyskiem, zamontowanego na tylnej osi wózka. Olej hydrauliczny z dzielnika oleju hydraulicznego – zaworu
priorytetowego (znajdującego się tuż za pompą hydrauliczną układu hydraulicznego wózka) podawany jest do
przekładni  kierowniczej,  czyli  tzw.  „orbitrolu”,  a  stąd dostarczany  jest  do siłownika dwustronnego  działania
znajdującego się na tylnej osi wózka.

    W zależności od skrętu koła kierowniczego, a tym samym i wałka kierowniczego, na którym znajduje się
„orbitrol” do siłownika dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem z prawej lub lewej strony siłownika, a
to  z  kolei  spowoduje  skręt  kół  wózka  w prawo  lub  lewo w  zależności  od  skrętu  kołem kierownicy  przez
operatora wózka.

                                     Budowa wózka elektrycznego akumulatorowego
     Budowa układów mechanicznych wózka elektrycznego akumulatorowego (układ hamulcowy, kierowniczy,
hydrauliczny i mechanizm roboczy) nie różni się niczym od budowy w/w układów wózków spalinowych.
       W skład układu – obwodu napędowego wózka elektrycznego akumulatorowego wchodzą: bateria
akumulatorowa, instalacja elektryczna, bezpieczniki  i  silnik (1 szt.)  lub dwa  silniki elektryczne jazdy (silniki
prądu stałego szeregowe przystosowane do pracy dorywczej). Obwód oświetlenia posiada najczęściej napięcie
12V, a więc zasilany jest z 6 ogniw baterii akumulatorowej.
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                                                               Silnik spalinowy

             W efekcie spalania teoretycznie powinien się wytwarzać tylko dwutlenek węgla i woda w postaci pary
wodnej. Praktycznie wytwarzane są oprócz w/w tlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, aldehydy, a
przede  wszystkim  akroleina  –  związek  organiczny,  bezbarwna,  trująca  ciecz  o  właściwościach  dusząco  –
drażniących.  Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mają zwłaszcza tlenek węgla i  akroleina.  Tlenek węgla
wiąże się z czerwonymi ciałkami krwi 200 – 300 razy szybciej niż tlen.

         Emisja tlenku węgla w silnikach niskoprężnych przy dobrych warunkach (temperatura silnika, wysokie
obroty, pełne obciążenie), wynosi 3 – 6%, przy silniku zimnym na wolnych obrotach 10 – 12%. W silnikach
wysokoprężnych wartość ta wynosi 0,04 – 0,06%, czyli 100 razy mniej niż w silnikach niskoprężnych. W celu
zmniejszenia emisji szkodliwych spalin stosuje się katalizatory spalin. Oczyszczanie polega na tzw. katalizie
prowadzącej do utleniania tlenku węgla na dwutlenek węgla i parę wodną, które są nietoksyczne.

                                        Urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze

           Do niezbędnych w/w urządzeń zaliczamy:

   1. Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem wózka – zabezpieczenie mechanizmów podnoszenia
i  unoszenia wózków podnośnikowych i  unoszących, przed podniesieniem ładunku o ciężarze większym niż
udźwig  nominalny.  Służą  do  tego  zawory  przeciążeniowe,  zwane  także  zaworami  bezpieczeństwa  lub
przelewowymi.  Dla  podniesienia  określonego  ładunku  potrzebne  jest  odpowiednie  ciśnienie  oleju
hydraulicznego, o wielkości ściśle zależnej od ciężaru podnoszonego ładunku.

Jeżeli  więc  ograniczymy  w  układzie  wielkość  maksymalnego  ciśnienia,  tym  samym  ograniczymy  ciężar
podnoszonego ładunku. Działają w ten sposób, że przy wzroście ciśnienia powyżej dopuszczalnej wielkości,
otwierają dotychczas zamknięty przelew oleju do zbiornika oleju hydraulicznego. Zawór ten jest zamontowany
w  układzie  podnoszenia  i  unoszenia,  w  rozdzielaczu  hydraulicznym  (wkręcony  w  korpus  rozdzielacza).
Wyregulowane są na 10 – 20 % powyżej udźwigu nominalnego.

                           Zabezpieczenie mechanizmu jazdy przed przeciążeniem (wózki elektryczne)

     Silniki elektryczne są silnikami przeciążalnymi i wraz ze wzrostem oporów, zwiększają swoją moc przez
zwiększony pobór  prądu  aż  do  momentu,  w którym następuje  przegrzanie  i  zniszczenie  uzwojenia  silnika
zwane  „spaleniem”.  Chroni  go  przed  tym  zabezpieczenie  nadmiarowe,  którym  jest  zwykle  bezpiecznik
termiczny, topikowo – płytkowy.

       2. Urządzenia zabezpieczające wózek przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione – (stacyjka)

 - minimalna powtarzalność kluczyków
 - duża trwałość mechaniczna
 - taka budowa, aby maksymalnie utrudnić uruchomienie wózka przez „zwarcie na krótko”. Obecnie wózki
      uruchamia się poprzez czytniki kodowe, magnetyczne lub linii papilarnych.   

                                   Zabezpieczenia miejsca pracy operatora wózka        

 - dach ochronny lub kabina
 - krata ochronna   
 - pas bezpieczeństwa
 - opuszczalne barierki do kabiny operatora (kabina podnoszona wraz z ładunkiem)

                                 Urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze

     Do  tych  urządzeń  zaliczamy:  -  sygnał  dźwiękowy,  wskaźnik  położenia  koła  kierowniczego  (wózki  3
kołowe),wskaźnik naładowania baterii,  elektroniczne wskaźniki ciężaru podnoszonego ładunku, elektroniczne
wskaźniki  wysokości  zębów,  kamera  przy  karetce  a  monitor  w  kabinie  kierowcy,  światła  stop;  pozycyjne,
drogowe, cofania, kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy cofania, sygnał dźwiękowy, szperacz, licznik motogodzin;
wskaźniki ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, smarowania silnika.
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      Mechanizm podnoszenia masztu typu

                       „standard” 

   1) belka tłoczyska, 2) rama zewnętrzna

   3) pręt prowadzący, 4) łańcuch, 5) rolka

    prowadząca, 6) przewiązka, 7) ucha

    siłowników, 8) zawieszenie mechanizmu 

    podnoszenia 9) stopa siłownika podno-

    szenia, 10) rolka prowadząca, 11) rama

    wewnętrzna, 12) siłownik podnoszenia

    13) karetka, 14) zaczep łańcucha

    15) rolki prowadzące

             

                     Napęd wózka spalinowego

                          1) Przekładnia

                              2) Silnik spalinowy
                          3) Koło jezdne
                          4) Most napędowy

                                                                                             Instalacja hydrauliczna

1) Pompa zębata hydrauliczna                              

2) Dzielnik strumienia oleju hydraulicznego
3) Rozdzielacz hydrauliczny z zaworem 
             przelewowym
4) Zawory dławiąco zwrotne wychyłu masztu
5) Regulator przepływu; zawór dławiąco-zwrotny
     zwany potocznie hamulcem opadania karetki
6) Siłownik wychyłu masztu
7) Siłownik podnoszenia karetki
8) Zawór przelewowy „wspomagania” hamulca
9) Agregat kierowniczy – orbitrol
10) Siłownik skrętu kół wózka
11) Serwomechanizm hamulcowy–pompa hamulca
12) Filtr zlewowy
13) Dodatkowy osprzęt hydrauliczny – karetka
       przesuwna
14) Filtr ssawny
15) Zbiornik oleju hydraulicznego
16) Korek spustowy oleju z magnesem
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                                                                Most napędowy ze zwolnicami

   a) – mechanizmy wewnętrzne
   b) – obudowa mostu

     1–przekładnia stożkowa (główna), 2-szczęka hamulca, 3–zwolnica, 4- łożysko piasty koła

     5-mechanizm różnicowy, 6–wałek piasty koła, 7–półoś, 8–kołnierz przyłączeniowy, 9–piasty koła

     

 
                                                            Karetka i jej elementy składowe

                     a) – widok ogólny                                                                            b) – elementy składowe 
 
1.Zęby wideł; 2.Karetka; 3.Krata ochronna; 4.Strefa wyginania zębów wideł;  5.Elementy mechanizmu blokady
   6 – dźwignia zatrzasku ze sworzniem 7 – podkładka  8 – sprężyna  9 – sworzeń blokujący przesuw wideł
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                                       Obowiązki kierowcy – operatora wózka jezdniowego



             A)   Obowiązki kierowcy wózka przed rozpoczęciem pracy

    1)  Zapoznanie się z wpisem do zeszytu (książki) obsługi wózka przez poprzednika

    2)  Oględziny zewnętrzne:
         a)  zęby wideł
         b)  łańcuchy
         c)  ogumienie
         d)  wycieki olejów i innych płynów
         e)  w wózku spalinowym:
              - spr. poziomu oleju w silniku
              - spr. poziomu paliwa
              - spr. poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku
              - spr. poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku płynu
              - spr. poziomu elektrolitu w akumulatorze
        f)  w wózku akumulatorowym:
              - spr. poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku
              - spr. poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku płynu
              - spr. poziomu elektrolitu w baterii akumulatorowej
           W przypadku niskiego poziomu (poniżej minimum) w/w olejów, paliwa lub innych płynów należy je
                uzupełnić do zalecanego poziomu
    3)  Sprawdzić szczelność układu hydraulicznego
    4)  Sprawdzić układ kierowniczy (luzy)
    5)  Sprawdzić pedał sprzęgła pod kątem jego prawidłowego działania (praca bez szarpnięć)
    6)  Sprawdzić hamulce:
         a) na postoju (zasadniczy i pomocniczy)
         b) w czasie jazdy (pomocniczy bez obciążenia i zasadniczy z pełnym obciążeniem)
    7)  Sprawdzić kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy i oświetlenie
    8)  Sprawdzić prawidłowość działania urządzeń pomiarowo – kontrolnych i elementów urządzeń
           zabezpieczających (stacyjka, odłącznik akumulatora, wyłącznik awaryjny główny w wózku  
           akumulatorowym,wskaźniki, sygnalizacja ostrzegawcza itp.)
    9)  Sprawdzić mechanizm podnoszenia lub unoszenia i wychyłu masztu:
         a) bez ładunku
         b) z ładunkiem o masie zbliżonej do tej, którą posiadają ładunki jakie będziemy przewozić wózkiem
10)  Dokonać wpisu do zeszytu (książki) obsługi wózka o jego sprawności i możemy zacząć pracę, gdy nie
          stwierdziliśmy żadnych usterek

        B)   Obowiązki kierowcy wózka w czasie pracy

      Kierowca wózka powinien dostosować się do następujących zaleceń:
1)  Obowiązkowo na wózkach jeździmy w kaskach ochronnych
2)  Ręce i podeszwy butów nie powinny być mokre ani zatłuszczone
3)  Stopnie i podłoga w wózku nie mogą być zaoliwione
4)  W okresie zimowym podłoga w wózku, stopnie i pedały nie mogą być pokryte warstwą lodu
5)  Ciało kierowcy nie może wystawać poza obręb wózka
6)  W kabinie kierowcy nie można pić, jeść, palić, czytać itp.
7)  Przeglądy i konserwacja wózka tylko przy wyłączonym silniku i odłączonym akumulatorze oraz 
     odłączonej baterii akumulatorowej w wózku akumulatorowym
8)  Zabronione jest przebywanie ludzi w obszarze pracy zębów wideł lub innego osprzętu roboczego,
     a szczególnie wchodzenie pod podniesiony ładunek
9)  Nie wolno przeciążać wózków
10)  Przy pracy w hurtowniach, sklepach, magazynach (tam gdzie znajdują się inni ludzie niż pracownicy)
       wózkami pomiędzy regałami,teren pracy ogrodzić barierką, łańcuchem itp. i powiesić tabliczkę z
       napisem „zakaz wstępu” lub „wstęp wzbroniony”
11)  Po uruchomieniu silnika spalinowego zaleca się odczekać kilka minut aż do jego zagrzania, po czym
       można go dopiero obciążyć i zacząć pracę. Pełne obciążenie zimnego silnika powoduje jego
       zwiększone zużycie 
12)  Praca mechanizmem podnoszenia z osprzętem wymaga zachowania szczególnej ostrożności z uwagi
       na warunki bezpieczeństwa i na możliwość uszkodzenia ładunku
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13)  Jazda powinna być płynna, bez zrywów, szarpnięć i ostrych skrętów. Prędkość jazdy dostosować do
        warunków otoczenia (stanu i rodzaju nawierzchni, stanu ogumienia, warunków atmosferycznych itp.)tak, 
        aby przy ewentualnym nagłym hamowaniu nie stracić panowania nad wózkiem. Wysokość transportowa



        ładunku od 100 do 300 mm nad płaszczyzną „zero”, w zależności od stanu nawierzchni i przecieków
        wewnętrznego układu hydraulicznego
14)  Zęby wideł należy rozstawić na maksymalną szerokość, jaką umożliwiają wymiary ładunku lub palety,
       a środek masy ładunku powinien znajdować się w środku szerokości wózka (w płaszczyźnie symetrii).
       Zapobiega to przeciążeniu zębów wideł oraz zabezpiecza stateczność wózka. Podnoszenie wykonujemy
       przy przechylonym mechanizmie podnoszenia „na siebie”, co zapobiega zsunięciu ładunku z wideł

                                Przykłady, na co operator musi zwracać uwagę w czasie pracy

1. Za długie zęby wideł
2. Za krótkie zęby wideł
3. Zęby wideł nie w poziomie
4. Zęby wideł za blisko siebie
5. Nie wolno przesuwać palety zębami wideł
6. Załadowana paleta na nierównej płaszczyźnie

                           C)   Obowiązki kierowcy – operatora wózka po pracy
 
1.  Oczyszczenie, ewentualnie umycie wózka (w zależności od stopnia jego zabrudzenia)
2.  Ustawienie go w miejscu stałego postoju (spalinowy), a akumulatorowy – na stanowisku ładowania
     baterii
3.  Odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej odłącznikiem akumulatora
4.  Zaciągnięcie hamulca pomocniczego (ręcznego)
5.  Maksymalne podniesienie karetki do góry i opuszczenie jej, następnie maksymalne wychylenie masztu „od
     siebie” i „na siebie” w celu przesmarowania cylindrów siłowników olejem hydraulicznym, aby zapobiec
     korozji cylindra i tłoczyska siłowników
6.  Zęby wideł lub inny osprzęt opuścić w dolne skrajne położenie, aż do oparcia dolnej powierzchni zębów
     na podłożu (równolegle)
7.  Sprawdzamy czy dźwignie rozdzielacza hydraulicznego znajdują się w położeniu neutralnym
8.  Wyłączamy stacyjkę (zabieramy kluczyk w przypadku stacyjek z kluczykiem) – zabezpieczamy wózek
     przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione
9.  Kluczyk od wózka odstawiamy do szafki na kluczyki np. w biurze majstra, na portierni lub w innym
     miejscu ustalonym przez pracodawcę
10. Dokonujemy wpisu do zeszytu obsługowego wózka o jego stanie technicznym po zakończeniu pracy

                D)    Uprawnienia kierowcy – operatora wózka jezdniowego
          
          Kierowca powinien być informowany o aktualnych warunkach pracy, a szczególnie o:
   -  masie ładunku, jego właściwościach fizycznych i chemicznych oraz rodzaju opakowania
   -  zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych itp. występujących w obszarach w których
      wózek ma pracować    
   -  warunkach technicznych dróg i bezpiecznej trasie przejazdu wózka. W razie stwierdzenia,  że nie są
      zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji, kierowca ma prawo i obowiązek nie podjęcia pracy bądź
      natychmiastowego jej przerwania. Prawo to przysługuje także osobom upoważnionym przez kierownictwo
      zakładu pracy. 
            Kierowca oprócz posiadanych uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, musi posiadać imienne 
      zezwolenie do obsługi wózka (przy sobie) na terenie zakładu pracy, wydane przez kierownictwo zakładu.
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                                                         Ładunkoznawstwo

     Ładunkoznawstwo  –  obejmuje tematykę cech, właściwości, sposobów opakowywania, przemieszczania



i  przechowywania ładunków. W procesie przemieszczania ładunków są stosowane na szeroką skalę wózki
jezdniowe  napędzane  podnośnikowe,  unoszące  i  specjalne.  Ładunek  to  określona  masa  surowców,
półfabrykatów lub wyrobów gotowych znajdująca się w procesie przemieszczania (transportu).
   Ważnym elementem każdego ładunku jest jego opakowanie. Opakowanie to gotowy wytwór, który ma za
zadanie:
    -  ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (woda, śnieg, itp.)
    -  umożliwienie przemieszczania wyrobów podczas magazynowania, transportu, sprzedaży i użytkowania
    -  informowanie o zawartości
    -  odpowiednie zaprezentowanie wyrobu
  Materiał i kształt zastosowanego opakowania od podstawowych właściwości pakowanego wyrobu tj. od jego
stanu skupienia, właściwości fizycznych i chemicznych. Ponadto istotna dla rodzaju opakowań jest wrażliwość
danego wyrobu na wstrząsy, uderzenia, nagrzewanie, wilgoć, itp.
     Konstrukcja opakowania i rodzaj materiału z jakiego jest wykonane musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i
ekonomiki  wynikające  z  cech  i  właściwości  danego  wyrobu  lub  surowca.  Ważnym  zagadnieniem  w
przemieszczaniu i składowaniu ładunków są wymiary opakowań. Dlatego dla uniknięcia trudności w transporcie
i  składowaniu  wprowadzono  system  wymiarowy  opakowań,  ograniczający  ilościowo  układ  zalecanych
wymiarów  opakowań  transportowych  i  jednostkowych.  Opakowania  prostopadłościenne  powinny  posiadać
wymiary będące krotnością uprzywilejowanej i znormalizowanej palety „euro” (800 x 1200 mm). Najczęściej
stosowanymi urządzeniami do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych są palety.
      Paleta  –  jest to urządzenie przeznaczone do układania nim lub na nim ładunków. Ze względu na materiał z
jakiego paleta jest  wykonana,  palety dzielimy na:  drewniane,  metalowe, z tworzyw sztucznych i  papierowe
(sklejone na prasie arkusze papieru pakowego).  
Palety wykonywane są jako:
- płaskie
- skrzyniowe
- specjalne
- słupkowe
- składane
      Powszechnie stosowanymi paletami są palety drewniane płaskie. Paleta ładunkowa płaska jest to platforma
ładunkowa  składająca  się  z  dwóch  płyt,  oddzielonych  wspornikami  lub  podporami.  Paleta  dwuwejściowa
pozwala na wprowadzenie zębów wideł tylko z dwóch przeciwległych boków. Paleta czterowejściowa pozwala
na wprowadzenie zębów wideł z czterech stron. Wymiary nominalne palet płaskich wynoszą (w mm):
-  600x800
-  800x1000
-  800x1200  -  europaleta
-  1000x1200
-  1200x1600 
    Paletą uprzywilejowaną w transporcie jest paleta o wymiarach 800x1200, tzw. euro-paleta. Euro-paleta to nie
tylko wspomniane wymiary palety,  ale również jej jakość i ładowność. Norma przewiduje, iż max. ładowność
palety 1000kg dla ładunku nominalnego, dla ładunku równo rozłożonego – 1500kg, a dla ładunku zwartego
opartego na całej powierzchni 2000kg.
    Palety EURO może produkować i naprawiać każda firma, która posiada licencję EPAL. Naprawianą paletę
można poznać po charakterystycznym gwoździu naprawczym z symbolem EPAL. Każda paleta jest naprawiana
przez firmę licencyjną. Wszystkie palety EPAL  mają stosowny znaczek na lewym lub środkowym wsporniku.
Podrabianie palet „euro”,  czyli  znakowanie ich przy użyciu zastrzeżonych znaków towarowych,  jest  w myśl
obowiązujących ustaw jest przestępstwem.

EUR jest znakiem handlowym zastrzeżonym jako logo pod numerem 430 337 w Międzynarodowym Biurze
Światowej Organizacji i Własności Intelektualnej (OMPJ) w Genewie i podlega ochronie prawnej.
Wszystkie rodzaje palet charakteryzowane są za pomocą liczb określających ich główne wymiary gabarytowe w
[mm] (szerokość, długość) i dla palet słupkowych i skrzyniowych wysokość oraz nośność nominalną [kg]. 
Palety  słupkowe  są  wykonywane  jako  metalowe  sztywne  z  nóżkami,  służą  one  do  transportu  większych
ładunków. Palety specjalne służą do transportu różnych ładunków. Rozróżnia się tu następujące palety:
- płaskie z wgłębieniami do układania beczek, -palety do bębnów, -odmiany palet skrzyniowych, służące do 
   transportu płynów, gazów, towarów sypkich itp.
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   Skrzyniopaleta z nadstawką                            Kosz metalowy                         Paleta z tworzyw sztucznych

 

                                                                    Skrzyniopaleta składana 
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  Wyroby nie opakowane o wymiarach większych od typowych palet (szkło płaskie, blachy, płyty wiórowe, rury
itp.) są formowane w pakietowe jednostki ładunkowe – pakiety
      Pakiety – to jednostki ładunkowe złożone co najmniej z dwóch sztuk tego samego rodzaju ładunku,
zestawione bez użycia tradycyjnej palety lub kontenera w sposób zapewniający trwałość jej formy i masy.
Tworzone są w celu zmechanizowania przeładunku widłami wózka podnośnikowego lub haka suwnicy bądź
żurawia.  Masa pakietu powinna być dostosowana do szeregu udźwigów urządzeń ładunkowych,  natomiast
wymiary powinny mieścić się w obrysie kolejowej skrajni ładunkowej i dopuszczalnych wymiarach dla pojazdów
drogowych oraz wykorzystujących racjonalnie powierzchnię i przestrzeń środków przewozowych.
          Kontener – jest to jednostka wyposażenia transportowego, mająca określoną charakterystykę techniczną
i dostateczną wytrzymałość do wielokrotnego użytku. Posiada specjalną konstrukcję, zapewniającą przewóz
ładunków  jednym  lub  kilkoma  rodzajami  transportu,  bez  pośrednich  przeładunków  samego  ładunku  oraz
wyposażenie, zapewniające zmechanizowany przeładunek, zwłaszcza z jednego rodzaju transportu na inny.
Konstrukcja  kontenerów  pozwala  na  ich  przewożenie  zarówno  na  podwoziach  samochodowych,  jak  i
kolejowych ze znaczną prędkością. Kontenery przystosowane są do piętrzenia w kilka warstw (obecnie do 6),
co istotnie wpływa na ilość zajmowanego miejsca ich magazynowania. Pojemność kontenera nie może być
mniejsza niż 1 m3.
     Charakterystyka techniczno – eksploatacyjna kontenera zawiera jego: pojemność, maksymalną wagę brutto,
wyposażenie  konstrukcyjne  (np.  naroża  zaczepowe,  otwory  naładunkowo  –  wyładunkowe,  instalacje
rurociągowe,  konstrukcje  czołowe  składane  w  kontenerach  typu  płytowego),  wyposażenie  dodatkowe  (np.
izolacja cieplna, agregaty chłodzące). 
      Standaryzowane do długości 20 stóp (1 kontener 20-stopowy = 1TEU) mogą mieć również długość 30, 40
lub 45 stóp. Obecnie kontenery są najpopularniejszą jednostką ładunkową w transporcie zarówno lądowym jak i
morskim, dzięki łatwości przeładunku i transportu. Wewnątrz kontenera zazwyczaj umocowane są haki i punkty
zaczepień. Maksymalna ładowność kontenera zazwyczaj nie przekracza 28 ton. Kontenery posiadają numery o
składni  ABCD 123456-7 (cztery litery, 6 cyfr i cyfra kontrolna). 
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       Składowanie ładunków – jest  to całokształt  działalności związanej z przechowywaniem surowców,
półfabrykatów, wyrobów gotowych, a także materiałów odpadowych. 
    Magazyny, składowiska to miejsca służące do ich składowania. W magazynach składowane są ładunki
zawierające surowce użyteczne, półfabrykaty i wyroby gotowe.
    Na składowiskach składowane są surowce użyteczne i nieużyteczne w stanie naturalnym (piasek, żwir,
węgiel, koks, buraki itp.) oraz materiały odpadowe (złom metali, odpady drzewne itp.).
      Magazyny ze względu na rodzaj składowanych w nich materiałów dzielą się na:
       - magazyny jednostek ładunkowych
       - magazyny materiałów masowych
       - magazyny materiałów płynnych (gazów i cieczy)
      Rozróżnia się dwa zasadnicze sposoby składowania jednostek ładunkowych:
       - składowanie dynamiczne
       - składowanie statyczne – istnieją dwa typy składowania statycznego:
              a) bezregałowe podłogowe (w stosach rzędowych, blokowych i ukośnych)
              b) regałowe (w regałach półkowych, wjezdnych, ramowych i innych)
Składowanie dynamiczne -  polega na sposobie składowania i przemieszczania jednostek ładunkowych łącznie
         z regałami (regały przestawne, przejezdne, okrężne), bądź na środkach transportowych  będących w
         ruchu (przenośniki, wózki ciągnione i inne).
Składowanie statyczne – jednostki ładunkowe w tym sposobie składowania w magazynie nie są
                                         przemieszczane. 
 Przy składowaniu w stosach blokowych nie można przekroczyć dopuszczalnej wysokości piętrzenia, by nie
       spowodować uszkodzenia ładunku i jego opakowania. Również należy zapoznać się z maksymalną 
       wartością obciążenia piętra regału i nie popuszczać do jej przekroczenia.
 Najbardziej  rozpowszechnionym urządzeniem do składowania jednostek ładunkowych są różnego typu regały.
Regały zbudowane są  ze stalowych kształtowników o odpowiedniej wytrzymałości, łączonych za pomocą śrub
lub specjalnych zaczepów. Szeregi otworów w tych kształtownikach pozwalają na zmianę wymiarów regału w

dość szerokim zakresie.

                                      

                                                               Regały standardowe  (rzędowe)
Najtańszy system paletowy; łatwy w montażu (możliwy montaż samodzielny); łatwy w obsłudze i użytkowaniu;
nie wymaga stałej  konserwacji;  łatwo dostępne zmiany konfiguracji;  łatwy w dostosowaniu do składowania
niestandardowych i specjalnych towarów; zapewnia jednoczesny dostęp do każdej palety; system prosty do
przeniesienia;  prosty  w  naprawie  uszkodzeń  mechanicznych;  umożliwiają  wykorzystanie  ok.95%  miejsc
paletowych.

 
Regały paletowe wjezdne
Maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię składowania; nie mają elementów ruchomych; nie wymagają
stałej  konserwacji;  wymagają tylko 1 korytarza dostępu;  proste w obsłudze; najkorzystniejsza cena miejsca
paletowego w odniesieniu do wykorzystanej powierzchni.
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                                                  Regały paletowe przesuwne

-  dobre wykorzystanie powierzchni; zapewniają dostęp do każdej palety; tańsze od regałów przepływowych;
umożliwiają składowanie w jednym systemie różnych typów towarów; umożliwiają zastosowanie pełnej gamy
akcesoriów dostępnych w regałach paletowych standardowych; umożliwiają praktyczne wykorzystanie ok. 95%
miejsc paletowych.

                                       
                              

                                                   Regały paletowe przepływowe

-   oddzielają strefę załadowczą od wyładowczej;  części mechaniczne nie wymagają stałej  konserwacji;  nie
wymagają specjalistycznych wózków widłowych; nie powodują dodatkowego obciążenia dla operatorów (brak
wjeżdżania do regałów; skracają drogi komunikacyjne w magazynie; przyspieszają obsługę; ułatwiają kontrolę
stanów magazynowych; dzięki szybkości obsługi zmniejsza się ilość wózków widłowych do obsługi magazynu.

                                                         Transport wewnątrzzakładowy
    Transport – jest to zespół czynności związany z przemieszczaniem przedmiotów przerobu i osób przy użyciu
odpowiednich środków. Czynności umożliwiające przenoszenie to czynności przeładunkowo – manipulacyjne
(załadunek,  wyładunek,  przeładunek).   Przedmioty  przerobu  (ładunek  zwany  nosiwem)  podlegające
przemieszczeniu to: 
        - ciała stałe luzem (materiały sypkie, drobnica, ładunki jednorodne)
        - płyny w naczyniach (ciecze lub sprężone gazy)
Ładunki stałe stanowiące główny przedmiot pracy w transporcie przerywanym dzielą się na: bryłowe, sztukowe,
       bezkształtne, sproszkowane, ziarniste i kawałkowe.
  Transport  wewnętrzny – jest to transport w obrębie jednego obiektu (miasta, osiedla,zakładu pracy itp.)
  Transport  wewnątrzzakładowy – jest to transport wewnątrz zakładu pracy. Zakładem pracy jest nie tylko 
                      zakład produkcyjny, ale również zakład usługowy, plac budowy, stacja kolejowa, port (morski,
                      lotniczy), hurtownia, market lub magazyn.
   Zadaniem  transportu  wewnątrzzakładowego  jest  zapewnienie  przewozu  na  terenie  zakładu  pracy,  od
momentu odbioru, aż do przekazania nosiwa transportowi zewnętrznemu. Transport wewnątrzzakładowy jest
jednym ze składników procesu wytwórczego i stanowi decydujący czynnik prawidłowego przebiegu produkcji.
           Warunkiem dobrej organizacji pracy jest właściwa organizacja transportu w zakładzie pracy.
     Formy organizacji transportu – w zakładach pracy stosowane są następujące formy organizacyjne 
              eksploatacji środków transportu:
                        - w ruchu liniowym i wahadłowym;                           - w ruchu obwodowym
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    Ruch liniowy – to taki system przejazdów, w którym pojazdy z jednego ośrodka poruszają się w kierunku
jednego, z wielu obsługiwanych punktów.                                                                                     
     Ruch wahadłowy – to taki  system przejazdów, w którym pojazdy przemieszczają się między dwoma
punktami.
         Ruch obwodowy – to system przejazdów, w którym pojazdy jeżdżą tylko w jednym kierunku. Przesyłanie
ładunków następuje z jednego punktu do drugiego, potem trzeciego, itd. Końcowy odcinek ruchu, który łączy
ostatni punkt załadunkowy z pierwszym, nie zawsze jest wykorzystywany, gdyż nie zawsze udaje się zapewnić
na tym odcinku przejazd z ładunkiem.   

Drogi transportowe

     Drogami transportowymi w zakładzie, nazywamy drogi przewozu materiału od miejsca wejścia do zakładu, 
aż do miejsca opuszczenia zakładu przez wyrób gotowy i odpady. Suma poszczególnych dróg transportowych 
daje długość sieci transportowej zakładu.
Drogi te powinny być:
- wyraźnie oznaczone kolorowymi pasami
- stale wolne, tj. nie zatarasowane żadnymi przeszkodami
- zaopatrzone w miejsca do swobodnego mijania w przypadku dróg jednopasmowych
- doprowadzone do magazynów, hal i stanowisk roboczych tak, aby bez trudu można było załadować i
  wyładować materiał                
- przystosowane do przewozu materiałów pomocniczych i innych mających dużą objętość
- zaopatrzone w lekko otwierające i zamykające się drzwi i bramy
      Nawierzchnia dróg powinna być utwardzona, gładka i odporna na zużycie. Typ nawierzchni powinien być 
dobrany do częstotliwości ruchu pojazdów i ich ciężaru, przy czym w miarę wzrostu odporności nawierzchni na 
działanie ruchu ciężkich pojazdów wzrasta ich trwałość i okres użytkowania.
      Główki szyn przecinających drogę transportową muszą pokrywać się z górną powierzchnią drogi.
Pochylenie dróg transportowych nie powinno przekraczać 5%, a maksymalne pochylenie podjazdów na rampy  
            8%
      Drogi transportowe w budynkach i magazynach należy wyznaczyć w sposób wyraźny i trwały liniami koloru
żółtego lub białego.
     W magazynach wyposażonych w mechaniczne wózki do transportu wewnętrznego przejazdy muszą mieć
szerokość min. 2,5m, w celu zapewnienia równoczesnego przejścia znajdujących się na drodze przejazdu osób
i  zachowania  odpowiedniej  odległości  jadącego  wózka  od  składowanych  materiałów.  Przy  ruchu
dwukierunkowym minimalna szerokość przejazdów powinna wynosić 4 m.
      Drogi na terenie zakładu należy oznakować zgodnie z przepisami ruchu na drogach publicznych, dotyczy to
także oznakowania dopuszczalnych prędkości jazdy.
     Zatoki do wymijania się wózków na drogach jednopasmowych powinny znajdować się w takim miejscu i
odległości od siebie, aby były w zasięgu wzroku kierowcy. Powinny one być oznaczone w widoczny i trwały
sposób.
       Szerokość pozostałych odcinków dróg transportowych zależna jest od szerokości wózków bądź szerokości 
przewożonych ładunków.
       Szerokość dróg na zakrętach powinna uwzględniać luz manipulacyjny wynoszący min. 15 cm, pomiędzy
obrysem wózka (ładunku), a skrajnią drogi.
         Miejsca niebezpieczne na drodze (zwężenie jezdni, słupy, filary lub inne przeszkody) oznacza się pasami
malowanymi na przemian w kolorach żółtym i czarnym, pod kątem 45°.
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    Dla wózków z napędem silnikowym szerokość drogi transportowej powinna być większa od szerokości
wózka lub ładunku zgodnie z przedstawiona niżej tabelą.

                                                                             

BHP w zawodzie kierowcy – operatora wózka jezdniowego

                  1.   Napęd akumulatorowy

       Do szczególnych zalet napędu akumulatorowego należy cicha praca silników elektrycznych oraz brak
szkodliwych i pogarszających warunki pracy spalin.  Do wad można zaliczyć małą odporność na wstrząsy i
ograniczoną pojemność baterii akumulatorowej. Typowe dla tego napędu zagrożenia bezpieczeństwa pracy i
zdrowia są spowodowane:

   - używaniem elektrolitu
   - możliwością spowodowania lub powstania spięć i zwarć w instalacji elektrycznej wózka, przy nieumiejętnej
      obsłudze baterii akumulatorowej
  - wydzielaniem się znacznej ilości wodoru podczas ładowania baterii akumulatorowych, zwanych także 
      bateriami trakcyjnymi
      Od kierowców wózków akumulatorowych wymaga się znajomości i bezwzględnego przestrzegania instrukcji
obsługi baterii, a także zasad konserwacji i naprawy instalacji elektrycznej wózków.
Wydzielający  się  w czasie  ładowania  baterii  wodór  tworzy  z  powietrzem mieszaninę  wybuchową.  Dlatego
pomieszczenia ładowania baterii muszą posiadać właściwa wentylację. W pomieszczeniach tych obowiązuje
bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
      Najnowsze rozwiązania pomieszczeń ładowania akumulatorów to instalacje wyciągowe - „wyciągające”
wodór na zewnątrz – ponad dach pomieszczenia.

                 2.   Napęd spalinowy
      
       Powoduje znaczne pogorszenie warunków pracy tak kierowcy, jak i osób postronnych głównie ze względu
na  dużą hałaśliwość oraz toksyczne działanie spalin. Paliwa silników spalinowych, takie jak benzyna i olej
napędowy  są  –  najogólniej  rzecz  ujmując  –  mieszaninami  węglowodorów  lotnych  o  stosunkowo  niskiej
temperaturze wrzenia. W procesie ich spalania teoretycznie powinien wytwarzać się dwutlenek węgla i woda w
postaci pary wodnej.
       W praktyce paliwa nigdy nie ulegają całkowitemu spalaniu i w rzeczywistości gazy wydechowe zawierają
następujące główne składniki: dwutlenek węgla (CO2 ), wodę (H2O), tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2),
dwutlenek siarki (SO2), aldehydy, a przede wszystkim akroleina (związek organiczny, bezbarwna, trująca ciecz
o właściwościach dusząco – drażniących).
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   Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego stanowią niektóre składniki spalin, a zwłaszcza tlenek węgla i
akroleina.  Tlenek  węgla  jest  gazem  bezwonnym  i  bezbarwnym,  cięższym  od  powietrza  o  bardzo  silnych
właściwościach  trujących,  ponieważ  wiąże  się  z  czerwonymi  ciałkami  krwi  i  uniemożliwia  w  ten  sposób
niezbędne  do  życia  dotlenienie  organizmu.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że  wiązanie  się  tlenku  węgla  z
czerwonymi ciałkami krwi jest około 200 – 300 razy szybsze niż wiązanie się tlenu.
           Dzięki bardziej doskonałemu procesowi spalania, jaki występuje w silnikach wysokoprężnych głównie na
skutek  wysokiego  ciśnienia  i  wyższej  temperaturze  spalania,  ilość  tlenku  węgla  w  spalinach  silników
wysokoprężnych  jest  stokrotnie  mniejsza  niż  w  spalinach  silników  niskoprężnych.  W  gazach  spalinowych
silników wysokoprężnych pracujących w dobrych warunkach, ilość emitowanego tlenku węgla wynosi od 0,04
do0,06% (niskoprężne od 3 do 6%). Stopień stężenia toksycznego składników gazów wydechowych zależy nie
tylko od rodzaju silnika, ale także:
     a) regulacji silnika tzn. od prawidłowo ustawionego kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa i kąta zapłonu.
     b) rodzaju, jakości paliwa przede wszystkim od liczby oktanowej (niskoprężne) i octanowej (wysokoprężne)
         w paliwie, która powinna być jak najmniejsza                 
     c) zewnętrznych warunków pracy silnika np. przy pełnym lub niepełnym obciążeniu, właściwej temperaturze
     d) jakości podstawowych części silnika, jak wtryskiwacze,stopnia zużycia gładzi cylindra i pierścieni tłoka

         Warunki stosowania wózków w pomieszczeniach

-  użytkowanie wózków dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zapewnione zostaną warunki gwarantujące, że
   stężenie tlenku węgla i innych substancji wydalanych z silnika nie będzie w strefie roboczej przekraczać
   wartości dopuszczalnych określonych przepisami (CO wynosi obecnie 23 mg/m3)
-  zabrania się utrzymywania w ruchu silników wózków spalinowych pozostawionych w pomieszczeniach na
   czas przerw w pracy
-  w pomieszczeniach jest zabronione używanie wózków spalinowych napędzanych benzyną etylizowaną lub
   paliwem z podobnie trującymi składnikami.  Aby zmniejszyć do minimum zagrożenie zdrowia ludzkiego przez
         toksyczne składniki gazów wydechowych należy:
a)  zdecydowanie wykluczyć stosowanie  wózków jezdniowych z napędem benzynowym w pomieszczeniach
b)  utrzymywać silniki wysokoprężne w dobrym stanie technicznym, przez właściwą regulację kąta wtrysku
    paliwa, zapewnienie dobrej pracy wtryskiwaczy (przez prawidłowe rozpylanie paliwa, brak tzw. zapieczenia)
c)  ograniczyć lub wykluczyć pracę silników na wolnych obrotach (bez obciążenia w pomieszczeniach)
d)  stosować możliwie najlepszy rodzaj paliwa o małej zawartości siarki
          Jeżeli te środki okażą się niewystarczające i stężenie tlenku węgla będzie przekraczało dopuszczalny
     poziom, należy: 
-  zwiększyć intensywność wentylacji pomieszczenia przez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub
     mechanicznej, instalując wentylatory w górnej części pomieszczeniach
-  skierować strumień gazów wydechowych do góry (w kierunku otworów wentylacyjnych)  przez zainstalowanie
     na wózkach dodatkowych rur wydechowych przymocowanych np. do dachu ochronnego
-  zastosować specjalne oczyszczanie spalin przez montaż np. katalizatora  spalin
          Możliwość stosowania wózków spalinowych jest w wielu przypadkach wykluczona ze względu na 
     nieprzyjemny zapach spalin i ich szkodliwe działanie. Dotyczy to np. transportu artykułów żywnościowych     
                  3.   Napęd gazem propan – butan
       Silnik pracuje cicho, elastycznie, a prawidłowo eksploatowany będzie miał żywotność dwukrotnie dłuższą 
od silnika wysokoprężnego.
       Gaz propan-butan jest cieczą tylko pod sprężeniem, ciśnienie w butli nagrzanej promieniami słonecznymi
może podnieść się powyżej 30 barów, co jest niebezpieczne i w temperaturze powyżej 50°C objętość cieczy
propan-butan może osiągnąć 100% pojemności. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, a nawet pęknięcia i
eksplozji butli.
       Strumień gazu skierowanego na skórę człowieka powoduje odmrożenie ciała, stan niebezpieczny podobny
do oparzenia. Gaz wykazuje działanie narkotyczne, w atmosferze bogatej w tlen gazy te nie powodują zatruć, w
wyższych stężeniach może nastąpić  zatrucie,  którego objawami są wymioty,  ślinotok,  zwężenie źrenic,  ból
głowy a później senność, sen trwający kilka godzin, utrata przytomności (chorego należy wynieść na świeże
powietrze, ewentualnie podać tlen, NIE WOLNO PODAWAĆ MLEKA).
         Gaz propan-butan (LPG) może się ulatniać na zewnątrz nawet przy bardzo małych nieszczelnościach
tworząc  przy  zmieszaniu  się  z  powietrzem  mieszaninę  wybuchową.  Jest  prawie  dwukrotnie  cięższy  od
powietrza i gromadzi się przy  podłożu zatrzymując w zakamarkach. Dlatego w transporcie wózkami zasilanymi
gazem należy zachować środki ostrożności:
-  wietrzyć pomieszczenia,
-  zabrania się palenia tytoniu i rzucania niedopałków w pobliżu wózka i w pomieszczeniach gdzie znajduje się
    wózek lub gaz propan-butan,
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-  zabrania się używania otwartego płomienia,
-  zaleca się wymieniać butlę na powietrzu poza halą,
-  codziennie sprawdzać zamocowanie butli,
-  przy unieruchomieniu silnika „na dłużej” przyjąć zasadę: najpierw zakręcić zawór butli, poczekać aż silnik
   zgaśnie, następnie wyłączyć zapłon,
-  sprawdzić szczelność instalacji gazowej,
-  należy również sprawdzić stan instalacji elektrycznej (kontrolować i usuwać iskrzenie).

                                    Ogumienie

   Opony  są  bardzo  ważnym  elementem  podczas  eksploatacji  wózków  jezdniowych,  gdyż  przenoszą
bezpośrednio wszystkie siły wywierane przez pojazd na podłoże i wszystkie siły pochodzące od oddziaływania
podłoża na wózek. 

                               Wymagania stawiane oponom wózków to:

-  duża nośność,
-  niskie opory toczenia,
-  dobra przyczepność,
-  duża sztywność poprzeczna mająca wpływ na stateczność pojazdu,
-  duża odporność na uszkodzenia

                              Czynniki wpływające na zużycie opon to:

-  ciśnienie (zbyt wysokie i zbyt niskie) powoduje przyspieszone zużycie opony,
-  rodzaj nawierzchni,
-  temperatura otoczenia (im wyższa temperatura tym opona szybciej się zużywa),
-  prędkość jazdy (szybsza jazda powoduje przyspieszone zużycie gumy czoła bieżnika i wpływa na
   obniżenie odporności opony na uszkodzenia mechaniczne),
-  technika jazdy (gwałtowne przyspieszanie, hamowanie, poślizgi na zakrętach przyspieszają zużycie opony.

       W wózkach jezdniowych stosowane są opony przemysłowe, które dzielą się na:

-  opony pneumatyczne,
-  opony super elastyczne,
-  masywy  tzw. ogumienie lane lub pełne

      Opony  przemysłowe  do  wózków  wykonywane  są  w  wersjach  niebrudzących:  białe,  zielone  lub
jasnobrązowe.  Opony te mają specjalny skład gumy,  który zapobiega powstawaniu śladu na podłożu przy
nagłym ruszaniu, hamowaniu lub przy ostrych zakrętach. Ogumienie to stosowane jest w wózkach pracujących
w sterylnych warunkach na równych utwardzonych podłożach np. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym.
         Najbardziej rozpowszechnione ogumienie to pneumatyczne i masywy. Ogumienie pneumatyczne ma
dwukrotnie lepsze własności tłumienia drgań i uderzeń od masywów i z tego względu nadaje się do pracy na
nawierzchniach nierównych i z przejazdami przez progi. 
          Opony pneumatyczne dzielą się na dętkowe i bezdętkowe. Brak dętki przyczynia się do zwiększenia
bezpieczeństwa eksploatacji  opon (możliwość przebicia dętki),  a także obniża awaryjność ogumienia,  gdyż
dętka jest elementem o wysokiej awaryjności.
              W oponie bezdętkowej rolę dętki spełnia opona – jest to możliwe dzięki budowie tej opony i specjalnym
obręczom oraz zastosowaniu  zaworu do pompowania  na obręczy.  Opony te  charakteryzują  się  większymi
nośnościami  niż  dętkowe,  posiadają  niskie  opory  toczenia  i  dużą  odporność  na  działanie  sił  bocznych.
Stosowane są w wózkach podnośnikowych o większych udźwigach.

 
    

                                                                                    
                                                                       Opony pneumatyczne 
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                 Zawór stosowany w oponie bezdętkowej przy
                         odmianie obręczy z pierścieniem

                              

 

 

 
                                Koło opony bezdętkowej

 

                                                     Opony superelastyczne - pełne
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                                    Opona               Dętka      Ochraniacz     Obręcz      Pierścienie

                                                  Koło opony dętkowej z pierścieniem zamykającym

     Ogumienie pneumatyczne wysokociśnieniowe posiada specjalną konstrukcję wieloprzekładkową, przy czym
ilość przekładek wynosi zwykle 10 – 14 a nawet do 18. Ciśnienie robocze wynosi od 6 do 10 barów. Opony te
pozwalają  na rozwijanie  znacznych prędkości  jazdy,  dobrze tłumią  wstrząsy  i  są mało  wrażliwe na mokrą
nawierzchnię.  Wady  tych  opon:  nieodporne  na  działanie  olejów,  smarów  i  tłuszczów  oraz  podatność  na
przebicie. Nie zaleca się ich stosowania w wydziałach obróbki wiórowej, fabryce gwoździ, drutu, złomiarskiej itp.
                Zabronione jest ich używanie do transportu płynnego metalu (odlewnie, stalownie itp.).
   Opony ciśnieniowe z pierścieniami należy pompować w specjalnych koszach ochronnych (tzw. klatkach)
zabezpieczających pracowników przed wypadkiem w pracy. Oponę należy wstępnie napompować do ciśnienia
ok.  2  barów i  sprawdzić  prawidłowość  jej  montażu.  Jeśli  stwierdzimy,  że  montaż  jest  prawidłowy  można
pompować oponę do ciśnienia roboczego. Po tych czynnościach wyjmujemy oponę z kosza i montujemy na
kole. Przy felgach dzielonych należy je prawidłowo skręcić na wózku i dopiero pompować koło.
    Opony super elastyczne zbudowane są z podstawy osadzonej na obręczy. Podstawa ta składa się z warstwy
gumy, wewnątrz której zatopione jest stalowe zbrojenie zamiast dętki; warstwy amortyzującej (specjalna guma
charakteryzująca się dużą elastycznością), warstwy bieżnikowej i bocznej – te warstwy wykonane są z twardej
gumy odpornej na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
  Opony  super  elastyczne  można  montować  na  obręczach  jednoczęściowych  lub  dzielonych.  Są  one
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, główną ich zaletą jest odporność na przebicia oraz większa
stabilność  statyczna  w  porównaniu  z  oponami  pneumatycznymi.  Stosuje  się  je  głównie  do  wózków
podnośnikowych  z  mechanizmem  podnoszenia  tzw.  „triplex”  (wysokiego  składowania)  i  w  przypadku
stosowania specjalnego osprzętu, czyli tam, gdzie wymagana jest duża stateczność wózka.
     Ogumienie  lane  –  masywy  (zwane  też  ogumieniem  pełnym)  wykonane  jest  zwykle  z  lanej  gumy
(naprasowywane są na specjalne obręcze bądź nakładane na obręcze skręcane) odpornej na działanie olejów,
smarów i tłuszczów. Jednak ze względu na komfort jazdy przeznaczone są one do pracy na równych i twardych
powierzchniach oraz wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo łatwego przebicia lub przepalenia opony
pneumatycznej. Opony pneumatyczne ze starym lub uszkodzonym bieżnikiem, przetartą boczną częścią mogą
w razie pęknięcia (wystrzału) być przyczyną groźnych wypadków. 
                             Stateczność wózków podnośnikowych

       W przypadku wózków podnośnikowych o wielkości udźwigu decyduje stateczność wózka. Szczególny
wpływ na zachowanie stateczności mają czynności transportowe, kiedy ładunek jest „niesiony” na zębach wideł
lub innym osprzęcie roboczym przed polem swego podparcia (wózki czołowe), lub wysuwają ładunek poza pole
podparcia  (wózki  wysuwane).  Wynikają  stąd  zasadnicze  zalety  wózka  podnośnikowego  jak  łatwość
samozaładunku  oraz  możliwość  stertowania  ładunku.  Równocześnie  jednak  takie  usytuowanie  ładunku
upodabnia wózek podnośnikowy do huśtawki lub dwuszalkowej wagi, która w każdej chwili pod działaniem sił
bezwładności pojawiających się w okresach nieustannych ruchów, jak podnoszenie i  opuszczanie ładunku,
hamowanie jazdy, może znaleźć się w stanie równowagi chwiejnej.

           Całkowite wyeliminowanie możliwości powstania takiego stanu, mimo że jest teoretycznie realne, nie jest
najlepszym  rozwiązaniem  problemu,  powoduje  bowiem  wzrost  ciężaru  i  obrysu  wózka.  Rozwiązanie  tego
problemu w sposób umożliwiający możliwie małego ciężaru wózka i możliwie dużej zwrotności przy zachowaniu
koniecznej  ze względu bezpieczeństwa stateczności,  wymaga przyjęcia  rozsądnego kompromisu pomiędzy
najdalej  idącymi zadaniami pełnego bezpieczeństwa pracy,  nawet przy bezmyślnej  obsłudze,  a granicznym
stanem równowagi. W przypadku stertowania ładunku o stateczności decyduje siła wypadkowa będąca sumą
ciężaru własnego wózka G, ciężaru ładunku Q. 
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  Działające siły dynamiczne związane z hamowaniem ruchu podnoszenia lub opuszczania ładunku pozoruje



pochylenie wózka o kąt 2,39 – 4%. Przy najwyższym położeniu ładunku podczas stertowania środek ciężkości
wypadkowej znajduje się w najwyższym punkcie – najbardziej niekorzystnym dla wózka w czasie stertowania
ładunku.

 
    
             
      

                                  Siły działające na wózek podnośnikowy w czasie stertowania ładunku

        W czasie pracy wózek upodabnia się do huśtawki, na której z jednej strony znajduje się masa własna
wózka G, a z drugiej masa ładunku Q. Osią obrotu jest oś kół przednich. Iloczyn G x L to moment ustalający
wózka, natomiast iloczyn Q x (e + c) – moment wywracający wózek. Warunkiem bezpiecznej jazdy wózka
podnośnikowego jest, aby G x L > Q x (e + c). Moment ustalający  G x L i odległość kół przednich od czoła
zębów wideł „e” są ustalone dla każdego wózka przez konstruktora raz na zawsze i nie mogą ulec zmianie w
czasie  eksploatacji.  Z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia  małych  gabarytów  wózków  podnośnikowych
niezbędnych do ich pracy w transporcie wydziałowym, magazynowym moment ustalający jest zwykle większy
od momentu wywracającego tylko o 40%.

    

                                           Poglądowy rysunek równowagi wózka podnośnikowego

     Utrata stateczności powoduje możliwość wywrócenia wózka.  Rozróżniamy utratę stateczną wózka „do
przodu”  (na  zęby  wideł  lub  inny  osprzęt  roboczy)  i  na  bok.  Utrata  stateczności  „wózka  do  przodu”  może
nastąpić gdy:
    A)  Masa ładunku przekroczy dopuszczalny udźwig wózka
    B)  Przekroczymy parametr „c” na wykresie obciążenia zębów wideł (diagram udźwigów) określający 
            odległość środka ciężkości ładunku od czoła zębów wideł, wynoszącej wg norm międzynarodowych:
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-  400 mm – dla wózków o udźwigu do 999 kg.



-  500 mm -  dla wózków o udźwigu od 1000 kg do 4999 kg
-  600 mm -  dla wózków o udźwigu od 5000 kg do 10000 kg
      Wraz ze zwiększaniem odległości środka ciężkości ładunku od czoła zębów wideł musi ulec zmniejszeniu
udźwig  wózka,  aby  spełnić  warunek  bezpiecznej  pracy,  określony  podaną  zależnością.  Udźwig  musi  być
zredukowany przy podnoszeniu ładunków powyżej wysokości standardowej (3300 mm a obecnie do 4000 mm).

             Wykres udźwigu w zależności od odległości środka ciężkości ładunku od czoła zębów wideł
                                                  z mechanizmem podnoszenia „standard”

   Wykres udźwigu w zależności od odległości środka ciężkości ładunku od czoła zębów wideł dla wózków
              wysokiego składowania (triplex) podnoszących powyżej wysokości „standard”
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       W praktyce na każdym wózku podnośnikowym umieszczana jest,  w miejscu dobrze widocznym dla
kierowcy,  tabliczka  z  wykresem  zmienności  udźwigu  wózka  w  zależności  od  odległości  środka  ciężkości
ładunku od czoła wideł. Wykresy te dotyczą wózków wyposażonych w podstawowy osprzęt roboczy, jakim są
zęby wideł. Dla wózków z innym osprzętem roboczym, dla których masa osprzętu jest większa od masy zębów
wideł, zachodzi konieczność dodatkowego zmniejszenia udźwigu. Większa masa osprzętu zwiększa bowiem
moment wywracający wózka. W celu spełnienia warunku bezpieczeństwa pracy musi nastąpić zmniejszenie
masy ładunku. W praktyce każdy sprzęt tego rodzaju ma tabliczkę, na której jest podana:
-  masa własna osprzętu
-  odległości środka ciężkości osprzętu od płyty czołowej wózka
-  dopuszczalna masa ładunku,jaką osprzęt może podejmować
 Dane te pozwalają na określenie dopuszcz. masy ładunku dla konkretnego wózka z konkretnym osprzętem.

     C) Przy wysokim składowaniu nie zachowamy bezpiecznej prędkości pochylania masztu „do przodu” z
ładunkiem  znajdującym  się  na  zębach  wideł,  co  przedstawia  poglądowo  poniższy  rysunek.  Jak  widać
pochylenie masztu o kąt L,  powoduje przyrost  ramienia działania sił  Q o wielkości  ∆L,  co w analogicznym
stosunku  zwiększa  moment  wywracający  wózek.  Odpowiada  to  takiemu  samemu przesunięciu  jednego  z
huśtających się na naszej poglądowej huśtawce ludzi.

                           Poglądowe przedstawienie zależności stateczności wózka podnośnikowego

                                            od kąta pochylenia masztu z podniesionym ładunkiem

    D)  Będziemy zjeżdżać wózkiem z ładunkiem ze wzniesienia (pochyłość) przodem
    E)  Gwałtownie zahamujemy wózkiem z ładunkiem       W przypadku ostrego hamowania wózka jadącego z
                  obciążeniem, działają na wózek siły pokazane na poniższym rysunku.            
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                                 Siły działające na wózek podnośnikowy w czasie hamowania z ładunkiem

     Siła W, wypadkowa sił G i Q jest tu przesunięta bliżej środka wózka na skutek niskiego położenia ładunku Q
i pochylonego do tyłu (na wózek) masztu. Siła H jest  to siła bezwładności wywołana hamowaniem wózka.
Wielkość tej siły zależy od masy całkowitej poruszającego się wózka i opóźnienia hamowania. Graniczny stan
równowagi wózka hamującego zaistnieje wówczas, gdy wypadkowa sił W i H, oznaczona literą Z przejdzie poza
punkt styku kół przednich z podłożem.

  Maksymalne  dopuszczalne  opóźnienie  hamowania  jazdy  wózka,  transportującego  ładunek  nominalny,
uniesiony  do  300  mm  nad  jezdnią  przy  maszcie  całkowicie  pochylonym  do  tyłu  wynosi  1,765  m/s2.
Przekroczenie  tej  wartości  opóźnienia  hamowania,  całkowicie  możliwe  przy  współczesnych,  bardzo
skutecznych hamulcach i dużych prędkościach jazdy, może spowodować przewrócenie się wózka, mimo że
spełnia on wszystkie wymagania w zakresie stateczności. Jedynym czynnikiem, od którego zależy zachowanie
bezpieczeństwa w czasie jazdy wózka, jest więc jego kierowca – operator, na którym spoczywa obowiązek
odpowiedniego doboru prędkości jazdy i drogi hamowania w zależności od wielkości ładunku i rzeczywistych
warunków drogowych, tak aby wózek nie utracił stateczności w momencie hamowania jazdy.

           F)  Będziemy pobierać na zęby wideł wózka ładunek wiszący na hakach urządzeń dźwigowych (suwnicy,
wciągnika,  wciągarki,  żurawia  itp.).  Nie  wolno  takich  ładunków  „kłaść”  bezpośrednio  na  zęby  wideł  z
następujących powodów:

-  nie znamy masy ładunku wiszącego na haku urządzeniami
-  operator nie mając dobrego pola widzenia, może go posadowić na zębach wideł niesymetrycznie lub za
       bardzo odsunąć od czoła zębów wideł
-  przy opuszczaniu ładunku urządzeniem dźwignicowym działają siły dynamiczne zależne od masy ładunku,
       które mogą spowodować utratę stateczności wózka
            G)   Przy pobieraniu ładunków z podłoża: przymarzniętych, przysypanych, przyssanych, zakopanych,
                   przyspawanych itp.
            H)   Przy wjechaniu przednimi kołami do dużej wyrwy, dziury, rowu itp.
      Wózek podnośnikowy może utracić stateczność – wywrócić się na bok (wioząc ładunek) w następujących
przypadkach:         
-   środek ciężkości ładunku nie będzie się znajdować w osi symetrii wózka (ładunek przesunięty poprzecznie
    na zębach wideł)
-   rozgięte zęby wideł powodujące w czasie jazdy poprzeczne przesunięcie się ładunku
-   najechanie wózkiem na nierówność (krawężnik, uskok, wyboje, dziury w nawierzchni itp.)
-   przebicie (wystrzał) pojedynczego koła wózka
-   zbyt niskie ciśnienie w kołach wózka powodujące w czasie jazdy wózka jego „pływanie”
-   nierówne ciśnienie w kołach powodujące przechylenie się wózka na bok
-   jazda z ładunkiem lub bez ładunku z dużą prędkością i nagły skręt wózka, działa tu siła odśrodkowa
-   wjazd wózkiem na poprzeczną nierówność
       W czasie utraty stateczności  (przewracania się wózka)  kierowca stara się wyskoczyć z niego,  lecz
najczęściej  wózek  swym  ciężarem  przygniata  operatora.  Zaleca  się:  „  Nie  wyskakuj.  Trzymaj  się  mocno
kierownicy. Podpieraj się nogami. Pochyl się do przodu i trzymaj się z dala (uchyl się) od punktu uderzenia”.
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                              Wytrzymałość mechaniczna elementów nośnych

   Do  elementów,  których  wytrzymałość  mechaniczna  decyduje  o  bezpieczeństwie  pracy  wózka
podnośnikowego, należy zaliczyć zęby wideł, łańcuchy mechanizmu podnoszenia, przewody hydrauliczne i koła
jezdne. Elementy te bezpośrednio przenoszą ładunek lub obciążenia wynikające z jego masy. 
          Do obowiązków operatora wózka należy obserwacja tych elementów przed rozpoczęciem pracy, w czasie
eksploatacji  wózka  i  odpowiednie  postępowanie  w  razie  stwierdzenia  ich  zużycia  lub  uszkodzenia,  które
zagrażałyby bezpieczeństwu pracy z konkretnym obciążeniem, którego nie można przekroczyć bez szkody dla
jego trwałości.  W krańcowych przypadkach przeciążenia każdy z tych elementów może ulec  zerwaniu  lub
pęknięciu co prowadzi do wypadku.

                              Poglądowy rysunek typowego zęba wideł wózków podnośnikowych
                                                  1-zatrzask              2-zaczepy

       Podstawowym osprzętem wózków podnośnikowych są zęby wideł. Są one mocowane do wózka nasównie,
przeważnie po dwie sztuki na karetce (płycie czołowej) wózka. Rozstawianie zębów jest regulowane, w górnej
krawędzi  zębów  znajdują  się  zatrzaski  współpracujące  z  wycięciami,  które  zabezpieczają  zęby  przed
przypadkowym przesunięciem wzdłuż płyty. Rozstaw zębów może być regulowany także hydraulicznie.
     Zęby wykonane są z wysokogatunkowej stali o odpowiedniej plastyczności, jako gięte z półfabrykatu kutego
lub walcowanego. Końcówki zębów są kute. Spoiny zaczepów są wykonywane przez spawacza z odpowiednimi
uprawnieniami.  Każdy ząb wideł musi posiadać atest. Na każdym zębie wybita jest wielkość jego  udźwigu
nominalnego,  odległość  środka  ciężkości  od  czoła  zęba  oraz  wymiary  w  mm.  Zęby  wideł,  jako  elementy
podnoszące i przewożące ładunek powinny podlegać codziennej kontroli  przed rozpoczęciem pracy, jak i w
czasie pracy, szczególnie grubość zębów, pęknięcia i pofałdowania.
      Dopuszczalne zużycie grubości zębów wideł nie może przekroczyć 10% (0,1 g) wymiaru nominalnego, lecz
nie więcej niż 5 mm. Pęknięć i pofałdowań zębów wideł nie dopuszcza się. Rozgięcie zębów nie może być
wyższe niż 0,5° dla nowych i 2-3° dla zębów „starych”. Zęby, które przekraczają powyższe odchyłki muszą być
bezwzględnie wymienione. Zębów wideł nie wolno spawać, smarować smarem lub olejem. Działanie zatrzasku
musi być pewne. Każdy ząb musi przenieść bez trwałych odkształceń obciążenie trzykrotnie wyższe od jego
udźwigu nominalnego.
             W wózkach podnośnikowych należy stosować wyłącznie łańcuchy rolkowe lub płytkowe. Sworznie,
tulejki i rolki (łańcuchy rolkowe) powinny być hartowane i szlifowane, aby powierzchnie robocze elementów
łańcucha prawidłowo ze sobą współpracowały.
  Łańcuchy  nośne,  na  których  jest  zawieszona  karetka  są  liczone  z  pięciokrotnym  współczynnikiem
bezpieczeństwa  na  zerwanie.  W  przypadku  równomiernego  rozłożenia  ładunku  na  dwa  rzędy  łańcucha
rolkowego lub na jeden łańcuch płytkowy (z liczbą płytek nie mniejszą niż  4).  Jeżeli  stosowany jest  jeden
łańcuch rolkowy lub płytkowy (z liczbą płytek < 4) współczynnik  bezpieczeństwa powinien wynosić 8.
  W przypadku zamontowania na wózku podnośnikowym platformy przeznaczonej do podnoszenia ludzi stosuje
się współczynnik bezpieczeństwa 10.
  Gdy oba łańcuchy mechanizmu podnoszenia pracują jednocześnie, wtedy napięcie łańcuchów jest jednakowe.
Każdy z 2 łańcuchów przenosi połowę siły, która pojawia się podczas podnoszenia ładunku.
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W przeciwnym wypadku (nierównomierne napięcie łańcuchów)  prawie cała siła obciąża jeden łańcuch, który
może się zerwać. Dlatego operator wózka powinien często kontrolować równomierność napięcia łańcuchów
oraz ich stan ogólny. W tym celu opuszczamy zęby wideł aż do oparcia się o podłoże i sprawdzamy luz obu
łańcuchów. Powinien on być jednakowy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, należy wyregulować napięcie
luźnego łańcucha nakrętkami śruby, w której zamocowany jest koniec tego łańcucha. Łańcuchy nadmiernie
naciągnięte  lub  z  popękanymi  płytkami  powinny  być  bezwzględnie  wymienione.  Dopuszczalne  wydłużenie
łańcucha nie może przekraczać 3%  na długości 10 ogniw.
      Należy dokładnie sprawdzić sworznie łączące łańcucha,na obu jego końcach i w razie potrzeby wymienić
razem z nakrętkami i podkładkami przy renowacji łańcucha.

                                                                  
                                                                    Kontrola wydłużenia łańcucha

  
         

 

                                                                Uszkodzenia ogniw łańcucha  
1.Zużyty sworzeń 2.Pęknięcia 3.Zużycie krawędzi 4.Zużycie otworów 5.Luźne płytki 6.uszkodzone sworznie 7.Rdza

      Przewody hydrauliczne giętkie i sztywne oraz złącza w układzie hydraulicznym mechanizmu podnoszenia
muszą  być  zaprojektowane  na  ciśnienie  równe  dwukrotnej  wartości  maksymalnego  ciśnienia  roboczego
ograniczonego zaworem bezpieczeństwa.

                                                  Układy hamulcowe i kierownicze  

       W wózkach jezdniowych napędzanych sprawnie działający układ hamulcowy i kierowniczy ma decydujące
znaczenie dla  bezpieczeństwa pracy  operatora  wózka i  osób postronnych.  Wózek powinien posiadać dwa
rodzaje hamulców: zasadniczy (główny) i  postojowy,  które działają niezależnie od siebie i  równomiernie na
wszystkie  hamowane  koła.  Skuteczne  działanie  hamulców  zasadniczych  zapewnia  pełną  kontrolę  jazdy  i
bezpośrednio wpływa na jej bezpieczeństwo, gdyż warunkuje zatrzymanie wózka stosownie do konieczności.
W czasie swej pracy wózki wiele razy zmieniają kierunek ruchu, zatrzymują się, przyspieszają oraz opóźniają
jazdę.  Każdy  taki  manewr  połączony  jest  z  użyciem  hamulca  głównego,  którego  sprawność  decyduje  o
bezpiecznym  manewrowaniu.  Hamulec  postojowy  (ręczny)  umożliwia  pozostanie  w  bezruchu  wózka
pozostawionego na dłuższą chwilę w stanie spoczynku, przy niesprawnym hamulcu ręcznym wózek mógłby się
przemieścić, stwarzając zagrożenie dla otoczenia.
   Skuteczność  działania  hamulców  głównych  określają  dwie  wielkości:  opóźnienie  hamowania  i  droga
hamowania.
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  Dla  wózka  podnośnikowego  opóźnienie  hamowania  wyznacza  jednocześnie  stan  stateczności  wózka
poruszającego się z ładunkiem. Dla celów praktycznych wyznaczono dolną granicę opóźnienia hamowania ,
przy której wózek musi jeszcze zachować stateczność. Dolna granica hamowania wynosi 1,5 m/s2.
   Wymagania  odnośnie  drogi  hamowania  i  skuteczności,  czyli  działania  hamulców  głównych  wózków
jezdniowych  są  bardziej  zaostrzone  niż  wymagania  przepisów  ruchu  na  drogach  publicznych.  Do
podstawowych  rozwiązań  konstrukcyjnych  hamulców  należą  hamulce  szczękowe  bębnowe  o  sterowaniu
hydraulicznym umieszczone w kołach jezdnych. W większych wózkach stosuje się hamulce tarczowe. Oba typy
hamulców mogą posiadać wspomaganie hydrauliczne. Wózki akumulatorowe prowadzone mogą mieć jeden
hamulec działający automatycznie przy wyłączeniu silnika jazdy. W wózkach tych przemieszczenie dyszla w
obszar hamowania powoduje automatyczne odłączenie silnika jazdy i zadziałanie hamulca. 
Hamulec ręczny (postojowy) zabezpiecza wózek przed samoczynnym ruchem np. w czasie postoju. Powinien
on być uruchamiany ręcznie i działać bez potrzeby stałego nacisku na jego dźwignię. Powinien on  zapewnić
utrzymanie  wózka z ładunkiem nominalnym na pochyłości,  którą wózek ma pokonać.  Pochyłość,  na którą
wózek z fotelem dla kierowcy powinien wjechać i utrzymać się za pomocą hamulca postojowego, wynosi:
-  dla wózków akumulatorowych – 8%
-  dla wózków spalinowych -     15%

                          Układ kierowniczy
              Sprawne działanie i stan techniczny układu kierowniczego nie może budzić żadnych zastrzeżeń.
Zadaniem mechanizmu kierowniczego jest zapewnienie kierowcy możliwości ciągłej kontroli  nad kierunkiem
jazdy wózka. Bezpieczeństwo operatora wózka, współużytkowników dróg i osób postronnych w dużym stopniu
zależy od pewności działania układu kierowniczego.
       W wózkach z fotelem dla kierowcy mechanizm kierowniczy z reguły wyposażony jest wkoło sterowe
( kierownicę), które układem mechanicznym, mechaniczno – hydraulicznym lub wyłącznie hydraulicznym jest
połączone z kołami skrętnymi.  Mechanizmy powinny zapewnić:
-  możliwość uzyskania dużego skrętu dla otrzymania możliwie najmniejszego promienia zawracania przy
   ograniczonej liczbie obrotów koła kierownicy (4), dla uzyskania maksymalnego skrętu z jednej strony w drugą.
-  dobre tłumienie uderzeń i drgań powstających przy jeździe po nawierzchniach niegładkich, przy czym drgania
   nie powinny  przenosić się na koło kierownicy
-  niewielki swobodny ruch koła kierownicy (luz), który nie powinien przekraczać 20 stopni, (10 stopni w
   układach mechanicznych), luz obwodowy koła kierownicy nie może przekroczyć 40 – 60 mm (szer. dłoni)
-  wysoką sprawnością wyrażającą się małym wysiłkiem kierowcy przy wykonywaniu skrętu
-  łatwą konserwację i łatwą regulację
          W wózkach trójkołowych wymagane jest niezawodne działanie wskaźnika położenia koła kierowniczego.
Kierowca musi wiedzieć, jak ustawione jest to koło, aby przy ruszaniu uniknąć jazdy w skręcie zamiast na
wprost, lub odwrotnie. Połączenia gwintowe i sworzniowe oraz zabezpieczenia wszystkich elementów układu
kierowniczego  nie  mogą  wykazywać  żadnych  usterek.  Niedopuszczalne  są  jakiekolwiek  wycieki  oleju  w
układach hydraulicznych skrętu oraz w hydraulicznych układach wspomagania skrę tu kół.

                         Szczelność układów hydraulicznych
      Układy hydrauliczne obecnie produkowanych wózków jezdniowych są bardzo rozbudowane. Spełniają one
bardzo  wiele  zadań.  Umożliwiają  unoszenie,  podnoszenie,  opuszczanie  ładunku,  przechył  i  przesuw
mechanizmu podnoszenia; ruchy osprzętów roboczych i pracę podpór stabilizujących. Do układów tych należą
hydrauliczne układy skrętu, zalicza się do nich również hydrauliczne układy hamulcowe i wspomaganie (tzw.
serwo) hydrauliczne układów hamulcowych.
     Nie dopuszcza się żadnych wycieków oleju hydraulicznego lub płynu hamulcowego. Szczelność układu
podnoszenia powinna być taka,  aby w ciągu 10 min.  przy pionowo ustawionym maszcie i  przy obciążeniu
ładunkiem nominalnym, samoczynne obniżenie tłoczyska siłownika nie przekroczyło 100 mm. Przy badaniu
szczelności ładunek należy podnieść na wysokość pozwalającą na wysunięcie się każdego z członów masztu.
Sprawdzenie szczelności należy przeprowadzać przy normalnej temperaturze oleju w układzie hydraulicznym
podnoszenia.  Nieszczelność  układu  może  doprowadzić  do  zetknięcia  się  zębów  wideł  lub  ładunku  z
nawierzchnią podczas jazdy wózka.
    Wewnętrzny przeciek hydraulicznego układu wychyłu masztu nie powinien pozwolić na prędkość  wychylania
masztu do przodu większą niż 5° w czasie pierwszych 10 min.,  od pionowego położenia masztu. Ładunek
nominalny powinien się znajdować na wysokości 2500 mm lub w przypadku wózków z wysokością podnoszenia
mniejszą niż 2500 mm, na maksymalnej wysokości podnoszenia. Dla wózków z wychyłem masztu  do przodu,
mniejszym niż 5° dopuszczalna prędkość wychylania nie powinna przekroczyć 0,5°/min. Sprawdzenie należy
przeprowadzić przy normalnej temperaturze oleju w układzie wychyłu masztu.
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     Nieszczelność układu wychyłu może być przyczyną wywrócenia się wózka podczas wysokiego piętrzenia
ładunków lub zsunięcia ładunku z zębów wideł zarówno podczas piętrzenia, jak i jazdy. Podobne skutki mogą
wystąpić przy nieszczelnościach  układów hydraulicznych podpór stabilizujących, które występują w wózkach
bocznych i niektórych terenowych. 
     Wszystkie nieszczelności układów, które są widoczne w postaci  przecieków, powinny być natychmiast
usuwane przez operatora wózka lub w razie potrzeby przez służby warsztatowe lub serwisowe. Każdy wózek z
widocznymi przeciekami, obojętnie z jakiego układu, należy uważać za niesprawny do pracy.
     Szczelność układu hamulcowego i mechanizmu skrętu ma decydujący wpływ na bezpieczną pracę wózkiem.
Zapowietrzony, (w wyniku nieszczelności lub braku płynu), układ hamulcowy nie zapewnia żądanych efektów
hamowania i może być przyczyną tragicznych wypadków. Praca układów hydraulicznych podnoszenia, wychyłu
itp.  powinna  być  płynna  i  równomierna.  Skokowe  działanie  siłowników  hydraulicznych  świadczy  o
zapowietrzeniu układu, najczęściej wskutek nieszczelności.
                                   Urządzenia zabezpieczające
   Współczesne  wózki  jezdniowe  napędzane  to  bardzo  często  złożone  konstrukcje.  W  celu  zapewnienia
bezpiecznego ich użytkowania zastosowano w nich wiele urządzeń zabezpieczających. Wszystkie one mają na
celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy wózkiem i jako takie powinny być szczególnie starannie wykonane,
regulowane i konserwowane. Do w/w urządzeń zaliczamy:
-   urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem wózka
-   urządzenia zabezpieczające przed niebezpiecznymi, samoczynnymi ruchami ładunku
-   urządzenia zabezpieczające wózek przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przed prądem
          elektrycznym
-   urządzenia zabezpieczające miejsce pracy kierowcy
-   urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze specjalnego
      Podstawowym rodzajem zabezpieczeń są urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem. Rozróżnia się
               w tym dwa różne zakresy działania tych urządzeń:
-   zabezpieczenie mechanizmów podnoszenia i unoszenia wózków podnośnikowych i unoszących przed
         podniesieniem ładunku o ciężarze większym niż udźwig nominalny 
-   zabezpieczenie mechanizmów jazdy przed rozwinięciem przez silnik jazdy zbyt dużej mocy na skutek
         nadmiernych dla danego wózka oporów jazdy     
    W każdym układzie hydraulicznym wózków znajdują się różnego typu zawory spełniające bardzo ważne i
właściwe  zadania.  Mogą  one  np.  ograniczać  wartość  ciśnienia,  zmniejszać  prędkość  ruchów,  bądź  też
unieruchamiać  (odcinać)  określone  „gałęzie”  układu  hydraulicznego.  Przed  przeciążeniem  w  układach
hydraulicznych  mechanizmu podnoszenia  i  unoszenia  zabezpieczają  zawory  przeciążeniowe,  zwane także
zaworami bezpieczeństwa lub przelewowymi. Ich budowa jest zwykle dość złożona, a zasada działania bardzo
prosta. Dla podniesienia określonego ładunku potrzebne jest wytworzenie przez pompę hydrauliczną układu
określonego ciśnienia,  o wielkości  ściśle zależnej  od wielkości  ciężaru podnoszonego ładunku.  Jeżeli  więc
ograniczymy w układzie ciśnienie, tym samym ograniczymy wielkość podnoszonego ładunku. Ograniczają więc
one ciśnienia oleju i działają w ten sposób,że przy wzroście ciśnienia powyżej dopuszczalnej wielkości otwierają
dotychczas zamknięty przelew (stąd nazwa „przelewowe”) oleju do zbiornika.
    Zawory te wyregulowane są w każdym wózku na wartość ciśnienia wynikającą z jego udźwigu nominalnego.
Prawidłowo działający  zawór  uniemożliwia  więc  podniesienie  lub  uniesienie  ładunku  o  masie  większej  niż
nominalna, określona dla danego wózka. Zawór bezpieczeństwa zamontowany jest w układzie w rozdzielaczu
(wkręcony  w  korpus  rozdzielacza)  hydraulicznym.  Z  uwagi  na  problemy  stateczności  bardzo  ważną  rolę
spełniają  zawory  bezpieczeństwa  w  wózkach  podnośnikowych,  gdzie  muszą  spełniać  wyjątkowo  trudne
wymagania. Muszą posiadać one bardzo małą wydajność, czyli muszą mieć bardzo wąski zakres ciśnień, przy
których  następuje  ich  otwarcie.  Ten  zakres  wyznacza  dopuszczalny,  ale  nieprzekraczalny  współczynnik
przeciążenia  wózków  podnośnikowych,  który  wynosi  10%  udźwigu  nominalnego.  Osiągnięcie  takiej
charakterystyki zaworu przeciążeniowego jest bardzo trudne i dlatego norma dopuszcza współczynnik 20% do
wysokości podnoszenia 280 mm. Zawór ten jest wyregulowany tak we wszystkich wózkach podnośnikowych.
Powyżej  tej  wysokości  podnoszenia,  zawór  pozwoli  na  podniesienie  ładunku  tylko  o  ciężarze  nie
przekraczającym 110% wartości nominalnej.
     W  wózkach z napędem spalinowym zawór ten powinien ograniczać przeciążenie wózka w całym zakresie
obrotów silnika. Badanie zaworu bezpieczeństwa przeprowadza się przy pionowo ustawionym maszcie, przy
czym  wózek  powinien  stać  na  gładkiej,  twardej  i  poziomej  nawierzchni;  temperatura  oleju  w  układzie
hydraulicznym  powinna  wynosić  40  ± 10° C.  Regulacja  zaworu  bezpieczeństwa  dokonywana  jest  przez
producenta wózka lub producenta zaworów. Wyregulowany zawór powinien być zawsze zaplombowany.
     Niedopuszczalne jest samowolne i nieuzasadnione zrywanie plomby i dokonywanie jakichkolwiek zmian w
wyregulowanym zaworze przez operatora wózka. Może to doprowadzić do wypadku. Dla wózków unoszących i
innych, zawory przeciążeniowe regulowane są na 1,2 udźwigu lub nośności nominalnej.
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  Urządzenia zabezpieczające przed niebezpiecznymi, samoczynnymi ruchami ładunku są zwykle stosowane w
wózkach  podnośnikowych.  Do  tych  podstawowych  urządzeń  należą  różnego  rodzaju  zawory  hydrauliczne,
dławiące  lub  odcinające.  Zawory  dławiące  pozwalają  na ograniczenie  przepływu oleju.  Są  one stosowane
powszechnie  w  układach  podnoszenia  wózków  podnośnikowych  i  zabezpieczają  przed  gwałtownym
opadnięciem ładunku, np. w przypadku pęknięcia przewodów hydraulicznych, zasilających układ mechanizmu
podnoszenia. Prędkość opadania karetki z ładunkiem lub bez nie może przekraczać 0,6 m/s. Zawory dławiąco-
zwrotne (tzw.  hamulec  opadania  karetki)  zabudowane w pobliżu  siłownika lub  siłowników (2)  podnoszenia
uniemożliwiają zbyt gwałtowny wypływ oleju z tych siłowników, a tym samym ograniczają prędkość opadania
ładunku.

             

                                                              Zawór dławiąco – zwrotny

      Ruch wychyłu masztu, wykonywany z dużą prędkością przy podniesionym ładunku, może spowodować
utratę stateczności wózka. Oznacza to także, że każde przechylanie masztu maksymalnie do przodu, nawet z
ładunkiem nisko uniesionym, zbliża wózek do granic stateczności.
        Z tego powodu wymagana jest duża łagodność i pewność ruchu przechyłu masztu do przodu. Sterowanie
tym  ruchem  musi  być  wyjątkowo  pewne.  Dlatego  w  wózkach  podnośnikowych  w  układach  podnoszenia
zamontowano zawory dławiąco-zwrotne, które ograniczają prędkość wychyłu masztu do wartości zapewniającej
bezpieczną pracę.
    Poważne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy stanowią również zabezpieczenia uniemożliwiające swobodny
przechył  masztu  wózka  w  przypadku  pęknięcia  przewodów zasilających  siłowniki  wychyłu.  Do  najczęściej
stosowanych  urządzeń  należą  umieszczone  bezpośrednio  na  siłownikach  wychyłu  sterowane  zawory
odcinające tzw. zamki hydrauliczne, które otwierają przepływ oleju do siłownika tylko wówczas, gdy po jego
drugiej stronie jest określone ciśnienie zapewniające bezpieczny i spokojny ruch mechanizmu przechyłu.
    W przypadku zaniku ciśnienia po jednej stronie cylindra zawór odcinający automatycznie odcina i zamyka
wypływ  oleju  z  drugiej  strony  siłownika,  uniemożliwiając  jakikolwiek  ruch  (tłok  siłownika  zostaje
zablokowany).Zawory  te  uniemożliwiają  więc  samoczynny  wychył  mechanizmu  podnoszenia,  np.  w  razie
pęknięcia przewodu zasilającego siłownik wychyłu masztu. Tego typu zawory stosuje się także na siłownikach
podpór stabilizujących, np. wózków bocznych.

                                                                   Zamek hydrauliczny
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      Zabezpieczenie mechanizmu jazdy przed przeciążeniem dotyczy tylko wózków akumulatorowych, gdyż
silniki  elektryczne  są  silnikami  przeciążalnymi  i  wraz  ze  wzrostem  oporów  zwiększają  swoją  moc  przez
zwiększony pobór  prądu,  aż do momentu,  w którym następuje przegrzanie  i  zniszczenie  uzwojenia silnika
zwane „spaleniem” silnika. Aby do tego nie dopuścić umieszcza się w instalacji zasilania silnika bezpieczniki
termiczne  lub  topikowo–płytkowe.  Przepalają  się  one,  gdy  natężenie  prądu  przekroczy  ich  wartość
znamionową. Wymiana bezpieczników na takie same może się odbywać tylko przy wyłączonym napięciu.
      Zabroniona  jest  wymiana przepalonych  bezpieczników na  mocniejsze,  zastępowanie  ich  drutem lub
zwieranie obwodu z pominięciem bezpieczników. W wózkach akumulatorowych stosuje się także urządzenia
uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca. Najczęściej są one połączone z pedałem przyśpiesznika i nie
pozwalają na jego gwałtowne wciśnięcie. 
        Każdy wózek akumulatorowy powinien mieć wyłącznik awaryjny głównego zasilania, umieszczony w
zasięgu ręki,  aby w razie zagrożenia można było natychmiast odłączyć baterię akumulatorową od instalacji
elektrycznej wózka. Wyłącznik ten powinien być oznaczony kolorem czerwonym. W czasie hamowania obwód
elektryczny silników jazdy powinien się automatycznie odłączać.  Jest  to konieczne do zabezpieczenia tych
obwodów przed przeciążeniem. Obecnie w trakcie hamowania wózka energia elektryczna silników jazdy jest
odzyskiwana do ładowania baterii akumulatorowej.
Producenci wózków z fotelem dla kierowcy, wyposażają je w specjalny wyłącznik (działający na obciążenie –
ciężar  kierowcy),  który po opuszczeniu przez operatora fotela unosi  się i  wyłącza obwód silników jazdy w
wózkach  akumulatorowych,  a  w  spalinowych  blokuje  możliwość  uruchomienia  stacyjki.  Wyłącznik  posiada
możliwość regulacji  obciążenia fotela w zakresie od 50 do 150 kg.  Wózki  akumulatorowe, które posiadają
urządzenia do ładowania baterii bez jej wyjmowania z wózka, tzn. mają wbudowany wyłącznik samoczynny,
uniemożliwiający włączenie jazdy wózka podczas ładowania. Wyłącznik taki najczęściej sprzęgnięty jest z klapą
osłaniającą gniazdo wtykowe lub z klapą osłaniającą przewód ładowania i jest seryjnym wyposażeniem wózka.
Otwarcie  klapy  powoduje  przestawienie  wyłącznika  na  pozycję  całkowitego  odłączenia  baterii  z  obwodu
elektrycznego wózka.  Wózki  prowadzone wyposaża się w urządzenia  wyłączające jazdę,  które reagują  na
naciski wzdłuż dyszla sterującego lub zetknięcia się fragmentu podwozia np. ze stopą kierowcy.
      Obecnie wózki akumulatorowe wyposaża się w pedał tzw. czuwaka, tzn. operator, aby wózek pracował musi
cały czas lewą nogą naciskać na ten pedał, w przypadku zdjęcia nogi wózek zatrzymuje się. Zabezpiecza to
wózek  w  przypadku  wypadnięcia  operatora  z  wózka  lub  jego  zasłabnięcia.  Wszystkie  wózki  jezdniowe
napędzane  muszą  mieć  zabezpieczenie  przed  uruchomieniem  przez  osoby  nieuprawnione.  Są  to  zwykle
włączniki kluczykowe (stacyjki). Wyjęcie kluczyka ze stacyjki ,  uniemożliwia rozruch silnika spalinowego lub
włączenie prądu do silnika elektrycznego. Zabezpieczeniom tym stawia się następujące wymagania:
-  minimalnej powtarzalności kluczyków
-  dużej trwałości mechanicznej
-  takiej budowy, aby maksymalnie utrudnić podłączenie instalacji rozruchowej z pominięciem włącznika tzw.
   zwarcie na krótko.
    Obecnie wózki uruchamia się poprzez czytniki kodowe, czytniki magnetyczne lub działające na linie papilarne
operatora.  Wózki  spalinowe  posiadające  akumulator  o  pojemności  większej  niż  84  Ah,  powinny  posiadać
dodatkowy  wyłącznik  odłączający  akumulator  (ze  względu  na  zabezpieczenie  wózka)  od  obwodu
elektrycznego. Z uwagi na to, że w „starych” wózkach akumulatorowych stosowane są baterie o napięciu 80V
(napięcie bezpieczne dla prądu stałego wynosi 60V) dużego znaczenia nabiera zabezpieczenie obsługi wózka
przed porażeniem prądem elektrycznym. W tym celu należy stosować:
-  dwuprzewodowe instalacje elektrycznego
-  właściwą izolację i osłonę przewodów elektrycznych
    Wózki jezdniowe napędzane w zależności od typu, przeznaczenia i warunków pracy powinny posiadać
dostateczne  zabezpieczenie  miejsca  pracy  operatora  wózka.  Wymagania  te  nie  dotyczą  wózków
prowadzonych, których kierowca idzie przed lub za wózkiem. Do podstawowego zabezpieczenia miejsca pracy
kierowcy wózka podnośnikowego z fotelem dla kierowcy należą:
-  dach ochronny lub kabina
-  krata ochronna
   Zadaniem dachu ochronnego jest przejęcie na siebie pierwszych skutków ewentualnego przewrócenia się
sterty ładunków. Dlatego dachy ochronne muszą mieć bardzo sztywną konstrukcję, opartą nie na elementach
osłonowych  wózka,  ale  na  elementach  nośnych.  Górna  część  dachu  powinna  umożliwiać  swobodną
obserwację  podniesionego  ładunku,  a  jednocześnie  osłaniać  głowę  kierowcy  przed  upadkami  drobnych
przedmiotów.  Obecnie  w  nowoczesnych  wózkach  stosowane  są  kabiny  systemu  „Rops-Fobs”.  „Rops”-
zabezpiecza operatora w razie przewrócenia się wózka,  a „Fobs”- w przypadku upadku ładunku na kabinę
wózka. Wózki akumulatorowe posiadają odchylaną kabinę w celu dostępu do baterii akumulatorowej.
    Wózki podnośnikowe powinny posiadać kraty ochronne umocowane na płycie czołowej wózka, które także
zabezpieczają operatora  przed spadającymi elementami ładunków. Obecnie produkowane wózki z całkowicie
zabudowaną kabiną nie posiadają krat ochronnych.
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 Miejsce pracy kierowcy powinno być zabezpieczone z przodu, aby do minimum zmniejszyć niebezpieczeństwo
urazu nóg przy ewentualnych zderzeniach. Osłona czołowa zabezpiecza przed dostaniem się nóg kierowcy
między ruchome elementy mechanizmu podnoszenia. Osłonę czołową stanowią zwykle pulpit ze wskaźnikami
informacyjnymi  dotyczącymi  pracy  wózka.  Wózki  akumulatorowe  posiadają  jako  zabezpieczenie  blokadę
hamulca  ręcznego  tzn.  przy  zaciągniętym hamulcu  włączenie  jazy  jest  niemożliwe,  można  tylko  podnieść
karetkę  oraz  wychylać  maszt  „od  siebie”  i  „na  siebie”.  Operator  wózka  zabezpieczony  jest  pasem
bezpieczeństwa (obowiązkowo), aby w wypadku braku stateczności nie wyskakiwał z niego, co najczęściej
kończy się przygnieceniem operatora przez przewrócony wózek lub ładunek. W przypadku niezapięcia pasów,
w najnowszych rozwiązaniach nie ma możliwości uruchomienia wózka (blokada stacyjki).
Niektóre firmy produkują wózki, w których po naciśnięciu przycisku, maszt ustawia się do pionu w stosunku do
podłoża. W wózkach akumulatorowych wysokiego składowania stosowane są opuszczane barierki do kabiny.
Po wejściu do niej operator musi opuścić barierki zabezpieczające przy podnoszeniu kabiny wraz z ładunkiem.
Nie wykonanie tej czynności uniemożliwia uruchomienie wózka.

                                        Urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze
       Każdy wózek musi mieć sprawny akustyczny sygnał dźwiękowy. Używany jest  przy wyjeździe z hal
fabrycznych, do ostrzegania nieuważnych współużytkowników dróg i pracowników na halach oraz w innych
nieprzewidzianych  sytuacjach  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  pracowników  i  innych  osób.
Wózki z jednym kołem kierowanym (3 kołowe), muszą mieć sprawnie działający wskaźnik położenia tego koła.
    Wózki akumulatorowe posiadają wskaźniki stopnia naładowania baterii. Pozwalają one kierowcy zorientować
się, kiedy powinien przerwać pracę wózka, aby nie doprowadzić do nadmiernego rozładowania baterii. Bardziej
nowoczesne wózki akumulatorowe posiadają urządzenie, które aby nie dopuścić do nadmiernego rozładowania
baterii (oprócz wskazania rozładowania baterii) samo wyłącza wszystkie układy elektryczne wózka.
    Niektóre wózki podnośnikowe są wyposażone w elektroniczne wskaźniki  masy podnoszonego ładunku.
Pozwala to operatorowi na bezpieczną pracę bez naruszania stateczności ze względu na ciężar ładunku. Wózki
wysokiego składowania mogą posiadać elektroniczne wskaźniki położenia zębów wideł (wysokość mierzona od
podłoża do powierzchni zęba wideł w mm) w danej chwili pracy wózka, lub mogą mieć zamontowaną kamerę
przy karetce a operator na monitorze obserwuje ładunek umieszczony na zębach wideł i regał.
    Przepisy wymagają,  aby wózki  naładowne z fotelem dla kierowcy posiadały światła  hamowania (stop),
pozycyjne i  mijania.  Wózki  podnośnikowe z fotelem dla  kierowcy powinny mieć co najmniej  światła  stop i
pozycyjne.  Wszystkie  światła  powinny być  umieszczone  w sposób  maksymalnie  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Na  przodzie  większych  wózków,  szczególnie  spalinowych,  zaleca  się
umieszczenie białych świateł gabarytowych. Ważnym wyposażeniem wózków podnośnikowych jest dodatkowe
źródło światła w postaci nastawnej lampy, tzw. (szperacza”), która jest zamocowana na maszcie, dachu lub
osłonie przedniej wózka.
   Każdy  wózek  podnośnikowy  powinien  posiadać  kierunkowskazy.  Wózki  poruszające  się  po  drogach
publicznych, muszą mieć oświetlenie zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego. Mogą one być wyposażone
także w sygnał  dźwiękowy  cofania.  Wskaźniki  sygnalizacyjne,  zainstalowane na pulpicie  mają  za  zadanie
zapewnienie  ważnym zespołom wózka  właściwego  dozoru  kierowcy,  co  wpływa na bezpieczeństwo pracy.
Wszystkie te wskaźniki, ich działanie i sposób ich wykorzystania są szczegółowo omówione w dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) lub w instrukcji obsługi. Do ważniejszych urządzeń sygnalizacyjnych należą liczniki
godzin  pracy  wózka  (motogodzin),  wskaźniki  ciśnienia  oleju,  temperatury  cieczy  chłodzącej,  ładowania
akumulatora, ciśnienia oleju w silniku, smarowania itp. Od ich poprawnego działania zależy w dużej mierze
bezpieczeństwo pracy.
  W  niektórych  najnowszych  wózkach  jezdniowych  napędzanych,  zastosowano  dodatkowe  urządzenia
sygnalizacyjne do pomiaru prędkości jazdy wózka, prędkości ruchów roboczych,postoju wózka itp.

                                                 Maksymalne prędkości jazdy wózków    
         Prędkość jazdy wózków na terenie zakładów pracy jest zależna od nasilenia ruchu, rodzaju środków
transportu,  warunków  lokalnych  i  rodzaju  przewożonego  ładunku.  W  przypadku  znaków  ograniczających
prędkość znajdujących się przed wjazdem na teren zakładu, musimy ograniczyć prędkość do wartości podanej
na tych znakach. Gdy nie ma takiego oznakowania poruszamy się z prędkością 30 do 40 km/godz.
     Ogólnie obowiązują następujące maksymalne prędkości użyteczne jazdy wózków:
-   18 km/godz. - na długich prostych odcinkach dróg, z dala od budynków i hal fabrycznych i gdy nie ma w
                           pobliżu ludzi
-   12 km/godz. - w pobliżu budynków i hal fabrycznych, gdy w pobliżu nie ma ludzi
-  5-6 km/godz. - wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych, na rampach, zakrętach, przejazdach, pomostach itp.
-  3,5 km/godz. - w miejscach niebezpiecznych, wąskich, w tunelach o słabej widoczności, w pobliżu stanowisk 
                            pracy
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                                           Poruszanie się wózków po halach zakładowych
      Wózkami po halach zakładowych poruszamy się tylko po wyznaczonych liniami ciągłymi (żółte lub białe)
ciągach komunikacyjnych, z zachowaniem szczególnej uwagi i bezpiecznej prędkości. Należy zwrócić uwagę
na pracujących tam robotników oraz pracę urządzeń, obrabiarek i innych maszyn. W razie niebezpieczeństwa
używać sygnałów dźwiękowych, używać ich także przy wyjeździe wózkiem z hali zakładowej.

                                                  Załadunek i rozładunek ładunków dłużycowych
        Do załadunku, rozładunku i transportu ładunków dłużycowych, np. tarcicy, prętów, długich kształtowników,
rur  itp.  stosuje  się  wózki  wózki  podnośnikowe  boczne,  spalinowe.  W  przypadku  braku  takich,  można
zastosować dwa wózki podnośnikowe czołowe o jednakowym lub zbliżonym udźwigu. Przy podnoszeniu lub
opuszczaniu  ładunków  dłużycowych  ich  pracą  musi  kierować  osoba  uprawniona  (majster,  brygadzista).
Nominalny udźwig wózka należy zredukować do 75% jego udźwigu maksymalnego (np. dwa wózki, każdy o
udźwigu 1000 kg mogą w sumie podnieść ładunek dłużycowy o masie 1500 kg, gdyż na jeden wózek przypada
750 kg udźwigu). W czasie pracy dwoma wózkami należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do
wypadku lub uszkodzenia ładunku.
                   
                                                           Wjazd i zjazd ze wzniesienia
    Na wszelkiego rodzaju wzniesienia, podjazdy na rampy itp. zawsze wjeżdżamy wózkiem podnośnikowym z
ładunkiem do przodu, natomiast zjeżdżamy tyłem. Gdybyśmy zjeżdżali wózkiem z ładunkiem „przodem” to po
pierwsze,  ładunek zsuwałby  się  z  zębów wideł  (składowa ciężaru  ładunku V),  a  po drugie  wózek  traciłby
stateczność,  składowa  ciężaru  ładunku  H  powodująca  podnoszenie  kół  tylnych.  Natomiast  bez  ładunku
zjeżdżamy i wjeżdżamy wózkiem podnośnikowym przodem.

 

                                                         
                                                      Nieprawidłowy zjazd wózkiem z ładunkiem

                                                 Jazda z ładunkiem ograniczającym widoczność
    Po terenie płaskim wózkiem z ładunkiem, który ogranicza nam widoczność ze względu na swe gabaryty
jedziemy  tyłem  z  zachowaniem  bezpiecznej  prędkości.  Co  pewien  czas  należy  odwracać  głowę,  aby
zorientować się jak zachowuje się ładunek na zębach wideł. Można też jechać z ładunkiem przodem, ale musi
być osoba kierująca jazdą wózka tzw. pilot.

                                             Załadunek samochodów oraz wagonów kolejowych 
    Teren, na którym należy załadować (rozładować) samochód musi być równy i utwardzony. Operator wózka
wskazuje  kierowcy  samochodu  miejsce,  w  którym  ma  się  zatrzymać  i  zabezpieczyć  samochód  przed
możliwością  odjechania  z  tego  miejsca.  Operator  wózka  podjeżdża  z  ładunkiem,  zatrzymuje  się,  zaciąga
hamulec ręczny i przy pochylonym maszcie na siebie podnosi ładunek do góry. Następnie powoli dojeżdża do
samochodu,  zatrzymuje  się,  zaciąga  hamulec  i  prostuje  maszt  do  pionu,  opuszcza  ładunek  na  podłogę
samochodu. Potem odjeżdża po następny ładunek i powtarza  kolejny cykl pracy.
    Przy załadunku (wyładunku) wagonu kolejowego (lub samochodu przy wjeżdżaniu wózkiem na samochód) z
z rampy, operator musi sprawdzić czy pomost między rampą a wagonem (lub samochodem) posiada atest i czy
jest dobrze zabezpieczony przed przesunięciem się. Wagon kolejowy (samochód) powinien mieć zablokowane
koła, należy sprawdzić stan podłogi wagonu (samochodu) i wjazd do wagonu (samochodu).
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     Pracując  o  zmierzchu  lub  w  ciemności  włączamy  dodatkową lampę (szperacz).  Ponadto  wagon  lub
samochód powinien być oświetlony. Do załadunku i rozładunku krytych wagonów i samochodów, kontenerów
itp. stosuje się wózki podnośnikowe z mechanizmem podnoszenia „Hilo” (powiększona wysokość swobodnego
podnoszenia).   

                                                       Wyjazd wózkiem na drogę publiczną  
    Wózek, którym chcemy wyjechać na drogę publiczną musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane
oświetlenie, sprawne kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy. Kierowca musi posiadać prawo jazdy „B”. Wózek
musi  posiadać  aktualne  ubezpieczenie  obowiązkowe  OC.  Gdy  będziemy  wyjeżdżać  wózkiem  na  drogę
publiczną, to należy zdjąć zęby wideł, lub zabezpieczyć je kładąc na nie pustą paletę. Poruszając się drogą
publiczną należy przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego i zachować szczególną ostrożność ze względu
na to, że jadący wózek stanowi zagrożenie na drodze publicznej oraz ze względu na innych użytkowników
drogi, po której się poruszamy.

                                                             Postój i zatrzymanie wózka
             Miejsca niedozwolone:  
-  pochylenia jezdni (podjazdy, rampy itp.)
-  przejścia na jezdniach
-  przejazdy kolejowe
-  hydranty i drogi p.poż.
-  drogi ewakuacyjne
-  wyjazdy z bramy
-  tunele
           
           Prawidłowy postój wózka – miejsca dozwolone:
-  na jezdni i placach nie stwarzających zagrożenia dla ruchu zakładowego
-  na rampach w odległości min. 1 m od krawędzi rampy
-  min. 1,5 m od główki szyny bocznicy kolejowej
-  inne miejsca nie stwarzające zagrożenia dla ruchu zakładowego

          Prawidłowy postój wózka polega na:
-  zatrzymaniu wózka w miejscu dozwolonym
-  zaciągnięciu hamulca ręcznego
-  opuszczeniu zębów wideł lub innego osprzętu i oparcie na podłożu
-  wyłączenie wózka kluczykiem w stacyjce
-  zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione (zabrać kluczyki ze sobą)

                                                  Przejazdy przez wąskie bramy, prześwity
    Przepisy określają minimalne odległości między skrajnią wózka lub ładunku a bramą, prześwitem lub wąskim
korytarzem, która wynosi min. po 300 mm na każdą stronę wózka. Natomiast przy przejazdach przez bramy,
prześwity, niskie hale minimalna skrajnia na wysokość pomiędzy ładunkiem lub najwyższym punktem wózka a
przeszkodą wynosi min. 200 mm. Powyższe normy należy przestrzegać, gdyż w przeciwnym  razie może dojść
do uszkodzenia ładunku lub wypadku.

                                             Prawidłowe podejmowanie i układanie ładunku  
         Poniższa tabela przedstawia prawidłowe i bezpieczne podejmowanie, przewożenie i układanie ładunku:

      1. Podjechać wózkiem najbliżej ładunku. Mechanizm podnoszenia odchylony
          do tyłu, widły uniesione na wys. ~ 300 mm od jezdni

                    

        
        2. Mechanizm podnoszenia ustawić tak, aby dolna powierzchnia wideł była
            równoległa do jezdni. Widły opuścić na wysokość umożliwiającą wsuniecie
            ich pod ładunek
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        3. Podjechać do ładunku i wsunąć widły

            4. Unieść ładunek na wys. ~ 300 mm

              5. Przechylić mechanizm podnoszenia do tyłu. W tym położeniu
                  podjechać do miejsca składowania

              6. Podjechać jak najbliżej sterty

            7. Podnieść widły z ładunkiem powyżej sterty

         8. Podjechać tak, aby widły z ładunkiem znalazły się ponad stertą

        9. Maszt wyprostować, widły w położeniu poziomym
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         10. Widły opuścić tak, aby ładunek pewnie spoczął na stercie

         11. Odjechać wózkiem tak, aby widły wysunęły się spod ładunku

       
          12. Odchylić maszt na siebie
        

            13. Opuścić widły na wys. ~ 300 mm od jezdni i odjechać z miejsca
                   składowania

                                                       Zagrożenia i uciążliwości w pracy operatora wózka

        Operator obsługujący wózek narażony jest tak na zagrożenia w pracy jak i jej uciążliwość . Zagrożenia to:

-   oparzenia kwasem siarkowym lub elektrolitem
-   porażenie prądem z baterii akumulatorów, oraz na stanowisku ładowania akumulatorów                                  
-   oparzenia łukiem elektrycznym
-   wybuch wodoru podczas ładowania akumulatorów
-   zatrucie spalinami
-   przewrócenie się wózka
-   spadnięcie niezabezpieczonego ładunku
-   wypadki w ruchu drogowym
-   urazy (głowy, kończyn itd.)
-   rutyna

                               Uciążliwości w pracy:

-   drgania i wstrząsy podczas jazdy
-   wymuszona pozycja ciała
-   szczególna uwaga i koncentracja podczas pracy (przez cały czas jej wykonywania)
-   hałas
-   stres, dekoncentracja; wywołane powyższymi uciążliwościami
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                                             Czynności zabronione dla kierowcy – operatora

-   przewożenie lub podnoszenie na wózku osób, jeżeli wózek nie jest do tego celu przystosowane przez
     producenta wózka
-   waga ładunku nie może przekraczać udźwigu nominalnego
-   wjeżdżać na pomosty, stropy podłogi itp. o nieznanej nośności lub mniejszej od ciężaru całkowitego wózka
-   pozostawiać uruchomionych silników spalinowych w czasie przerwania
-   wjeżdżać do pomieszczeń, w których mogą się znajdować palne opary lub pyły wózkiem, który nie jest
    przystosowany do pracy w takich przez producenta wózka
-   pracować bez kasku
-   przystępować do pracy z mokrymi bądź zatłuszczonymi rękoma, a także zatłuszczonymi podeszwami butów
-   gasić wodą wózka z napędem elektrycznym
-   palić papierosów lub używać otwartego ognia w pomieszczeniach, w których ładuje się akumulatory
-   operować pojazdem z pozycji innej niż siedząca
-   przewozić niezabezpieczonego ładunku
-   uzupełniać paliwo lub wymieniać butlę z gazem, jeżeli w najbliższym otoczeniu znajduje się otwarty ogień lub
    osoba paląca papierosa
-   zostawiać wózka z podniesionymi widłami, niezaciągniętym hamulcem ręcznym, niewyłączonym zapłonem i
    z kluczykami w stacyjce
-   zatrzymywać się i pozostawiać wózka w miejscach; pochylenie jezdni, przejścia na jezdni, przejazdy
    kolejowe, hydranty i drogi p.poż, drogi ewakuacyjne, wyjazdy z bramy,tunele
                                                                                                                                                                               

Bezpieczne przemieszczanie ładunków

-   materiały sypkie – przewozimy w pojemnikach lub wózkami wyposażonymi w skrzynię. Zabezpieczamy

                                  przed rozdmuchiwaniem przez wiatr
-   materiały w opakowaniach – przestrzegać zasady równomiernego rozmieszczenia ładunku. Zabezpieczyć
                                  przed przemieszczaniem i spadaniem
-   ładunki w opakowaniach okrągłych – zabezpieczyć przed przemieszczaniem specjalnymi podkładami lub
                                  drewnianymi przekładkami i klinami
-   balony szklane – przewozimy w pozycji pionowej, w specjalnych koszach z wyściółką elastyczną wewnątrz.
                                  Najczęściej przewozimy wózkami naładownymi ze skrzynią
-   ładunki nieforemne – zachowujemy szczególną ostrożność i dokładnie je zabezpieczamy

                                                            Transport materiałów niebezpiecznych

    Materiały  niebezpieczne  to  takie,  których  właściwości  chemiczne,  fizyczne  lub  biologiczne  mogą
spowodować śmierć, utratę zdrowia, uszkodzenie ciała, oraz uszkodzenie lub zniszczenie dóbr materialnych.
Należą  do  nich:substancje  trujące,  żrące,  silnie  utleniające,  zakaźne,  zapalne,  podtrzymujące  palenie,
wybuchowe, promieniotwórcze, nadtlenki organiczne. Mogą być przewożone tylko wózkami dostosowanymi do
tego celu  przez producenta wózka lub  specjalistyczne zaplecze techniczne (za  zgodą producenta  wózka).
Kierowca i inni pracownicy każdorazowo muszą przejść specjalny instruktaż BHP

                                                                Ochrona przeciwpożarowa

                                        Podręczny sprzęt gaśniczy:

-  skrzynki z piaskiem, łopaty,bosaki, hydronetki, beczki z wodą, wiadra, koce gaśnicze z tkaniny szklanej, szafki
    hydrantowe z wężem i prądownicą.

   Gaśnice oznaczone są dużymi literami alfabetu, w zależności od tego, jaki pożar daną gaśnicą można gasić.
I tak:

A – pożar drewna, tkanin, papieru, słomy itp. (gaśnice płynowe lub pianowe)

B -  pożary cieczy i palnych substancji topiących się; benzyna, oleje, alkohol, lakiery, lepik i inne (gaśnice

       zamiennie płynowe, pianowe)

C – pożary gazów palnych; acetylen, propan-butan, gaz ziemny i inne, oraz urządzeń elektrycznych pod

      napięciem do 1000V i pojazdów samochodowych (gaśnice proszkowe i śniegowe)

D – pożary metali lekkich; magnez, sód, potas, lit (gaśnice proszkowe)
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                                Obowiązki w razie zauważenia pożaru
-   w pierwszej kolejności ratować ludzi
-   zaalarmować osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie i wezwać straż pożarną
-   wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem
-   przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (ocenić jak duży jest pożar)
-   nie gasić instalacji i urządzeń elektrycznych wodą, używać gaśnic
-   usunąć butle z gazami, naczynia z płynami palnymi i smarami oraz inne materiały palne
-   nie otwierać bez koniecznej potrzeby okien i drzwi w pomieszczeniach ogarniętych pożarem
                                       Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów
-   posługiwanie się otwartym ogniem w miejscach zakazanych
-   uszkodzone instalacje i urządzenia elektryczne powodujące iskrzenia, lub nagrzewanie się do wysokich
    temperatur przewodów, wyłączników, silników i innych urządzeń elektrycznych
-   nieprzestrzeganie miejscowych przepisów przeciwpożarowych
-   samozapłon, iskry wydostające się z rur wydechowych, celowe podpalenie i inne
                                                           Nie wolno!
-   przechowywać produktów naftowych w pomieszczeniach, w których garażują wózki
-   napełniać zbiornika paliwem przy pracującym silniku
-   palić papierosów lub zbliżać się z otwartym ogniem do wózka w czasie sprawdzania lub nalewania paliwa
-   uruchamiać silnika w budynkach o konstrukcji łatwopalnej
-   przechowywać w pomieszczeniach, w których garażują wózki, szmat, pakuł i innych materiałów nasyconych
    olejem, naftą lub benzyną
-   pracować wózkiem, jeżeli przewody wydechowe silnika są zanieczyszczone
                                       W razie pożaru wózka kierowca powinien:
-   zatrzymać wózek
-   wyjąć wtyczkę z głównego gniazda akumulatorów, a w wózku spalinowym wyłączyć stacyjkę i zamknąć
    dopływ paliwa
-   przystąpić do gaszenia pożaru, używając gaśnic śniegowych lub proszkowych, a w przypadku wózków
    spalinowych można również stosować gaśnice pianowe 

                                                     Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
            Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące
uraz lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:
1) Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych
2) Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
    polecenia
3) W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a
    miejscem wykonywania przez pracownika obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
        Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie elementy definiujące
wypadek (nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z wykonywaną pracą) wystąpiły jednocześnie. Brak skutku
wypadku (uszczerbek na zdrowiu, choroba) nie wyklucza możliwości uznania zdarzenia za wypadek.
                                              W razie wypadku należy:
-   usunąć czynnik, który był przyczyną wypadku
-   zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowych zagrożeń lub urazów
-   udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu
-   wezwać lekarza, zawiadomić przełożonego o wypadku
-   zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu przybycia przełożonego lub zespołu badającego przyczyny
     wypadku
                                                                Pierwsza pomoc
1. Rany i skaleczenia – ranę obmyć czystą wodą, wodą utlenioną i nałożyć bandaż. Krwawienie z ran: jeżeli
    silnie tryska krew jasnoczerwona; kończynę przewiązać powyżej rany i natychmiast wezwać lekarza, przy
    powoli płynącej krwi (ciemnoczerwona) ucisnąć ranę przez czysty opatrunek z gazy lub płótna i dużej ilości
    waty, mocno obandażować i przewiązać kończynę poniżej rany.
2. Stłuczenia – stosować zimne okłady wodne, lub wykorzystując płyn Burowa, Zabandażować i unieruchomić
   kończynę.  Płyn Burowa (octanowinian glinu) – stosuje się miejscowo w obrzękach i stłuczeniach, jako środek
    ściągający, odkażający i przeciwobrzękowy. Nie stosować na otwarte rany. Zamienniki: Altacet – żel, Altaziaja
    - żel.
3. Oparzenia
    I stopień – zaczerwienienie skóry
    II stopień – pęcherze na zaczerwienionej skórze
    III stopień – rozkład podskórnych tkanek, zwęglenia i pojawienie się otwartych ran
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     W przypadku oparzenia cieplnego (płomień, para, gorąca woda), jeżeli skóra w miejscu oparzenia nie jest
   uszkodzona, oparzone miejsce należy ochłodzić strumieniem zimnej wody przez kilka minut. Z miejsc
   oparzonych usunąć delikatnie odzież, a następnie nałożyć miękki, jałowy, wilgotny opatrunek i przymocować
   delikatnie bandażem. Jeżeli skóra jest uszkodzona nie stosuje się chłodzenia wodą. W przypadku oparzenia
   kwasem lub ługiem miejsce oparzenia i okolice należy obficie spłukać wodą i nałożyć bandaż jak w przypadku
   oparzenia cieplnego. W zależności od ciężkości oparzenia należy wezwać pogotowie lub skierować
   poszkodowanego do lekarza.
4. Złamania kończyn – rozciąć ubranie, unieruchomić kończynę przy pomocy listewek, wezwać lekarza.
5. Utrata przytomności, porażenia cieplne, słoneczne oraz zatrucia tlenkiem węgla – wynieść chorego na
    świeże powietrze, rozluźnić odzież, wachlować twarz, dawać do wąchania amoniak. Wezwać lekarza. Jeżeli
    oddychanie ustaje, stosować sztuczne oddychanie. W przypadku porażenia cieplnego twarz i piersi zwilżać
    wodą. 
6. Porażenie prądem elektrycznym – jak najszybciej uwolnić porażonego spod napięcia. Jeżeli stracił
    przytomność stosować sztuczne oddychanie. Porażenie prądem może być także przyczyną oparzeń, złamań
    lub powstania ran. Wówczas udzielamy pierwszej pomocy w sposób zalecany dla tych przypadków. Wezwać
    lekarza. Porażony powinien być zawsze poddany badaniu lekarskiemu bez względu na ciężkość obrażenia.

                                                       Urząd dozoru technicznego

        Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa
urządzeń  i  instalacji  technicznych  podlegających  dozorowi  technicznemu.  Jako  jednostka  notyfikowana
prowadzi  działalność  certyfikacyjną  (UDT-CERT)  i  szkoleniową  (Akademia  UDT).  Zapleczem  badawczo-
ekspertyzowym UDT jest  Centralne  Laboratorium Dozoru  Technicznego  (CLDT)  w  Poznaniu.  Podstawowy
zakres działania UDT określa artykuł 37 ustawy o dozorze technicznym:

-   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu
    bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych.
-   wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą.
-   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego.
-   prowadzenie  ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych.
-   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia
    stwarzanego przez te urządzenia.
-   uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
         Każde urządzenie techniczne jest projektowane i  wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia
związane z jego eksploatacją  do poziomu akceptowalnego ryzyka.  W UE regulują  to  przepisy  wdrażające
dyrektywy wspólnoty. Jednak w fazie eksploatacji, kiedy urządzenie znajduje się w rękach konkretnych ludzi,
kiedy  wymaga  bieżącej  konserwacji,  a  jego  poszczególne  elementy  ulegają  zużyciu,  mogą  powstawać
zagrożenia.
  Rolą  dozoru  technicznego  jest  inspekcja  właściwej  eksploatacji  urządzeń  technicznych,  zapewniająca
maksymalny poziom bezpieczeństwa.
   Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy
lub  gazów  znajdujących  się  pod  ciśnieniem  różnym  od  ciśnienia  atmosferycznego,  wyzwolenie  energii
potencjalnej  lub  kinetycznej  przy  przemieszczaniu  ludzi  lub  ładunków  w  ograniczonym  zasięgu,  oraz
rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.
   Zadania UDT jako jednostki inspekcyjnej:
-   badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji
-   dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
-   dozór nad wytwarzaniem urządzeń podlegających dozorowi i nie objętych dyrektywami UE
-   uprawnianie zakładów w zakresie: wytwarzanie urządzeń technicznych, ich elementów i materiałów;
     naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
-   poświadczanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia podlegające dozorowi,
    wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz obróbkę plastyczną i cieplną w toku
    wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi oraz wytwarzania elementów
    stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń
-   uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące lub nieniszczące wytwarzanych,
    montowanych, naprawianych lub  modernizowanych urządzeń technicznych
-   uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia technicznego
        Badanie techniczne urządzeń – przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi,
eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru, w celu uzyskania decyzji
zezwalającej  na  eksploatację.  Przed  wydaniem  takiej  decyzji  inspektor  dozoru  technicznego  wykonuje,  w
obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez niego, czynności dozoru technicznego.
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       Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z
2013, poz.963 ze zmianami).

     Do urządzeń tych zaliczamy Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w skład których wchodzą między innymi
wózki jezdniowe podnośnikowe napędzane.

   Dozorowi  technicznemu nie podlegają wózki  unoszące,  bez względu na rodzaj  zastosowanego napędu
mechanizmu jazdy i podnoszenia.

     Rodzaje badań technicznych UTB:

1. Odbiorcze – wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed
                         wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację.
2. Okresowe – wykonywane w trakcie eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla
                        danego rodzaju UTB.
3. Doraźne  -  eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach
                        wynikających z bieżących potrzeb.

        Terminy badań okresowych UTB:

1. Wózki jezdniowe z wysięgnikiem – dozór pełny; co jeden rok
2. Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  -  dozór pełny; co jeden rok
3. Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:
    a)  podestowe lub z fotelem dla obsługującego – dozór pełny; co jeden rok 
    b)  prowadzone i zdalnie sterowane – dozór ograniczony; co dwa lata

        Czynności inspektora UDT podczas przeglądu wózka:

1. Sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów
2.          ÷           poprawności działania układu hamulcowego
3.          ÷           nominalnego czasu utrzymania ładunku
4.          ÷           szczelności układu hydraulicznego
5.          ÷           układu kierowniczego
6.          ÷           mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa
7.          ÷           poprawności działania sygnalizacji dźwiękowej
8.          ÷           oświetlenia
9.          ÷           oznakowania wózka
10.        ÷           dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji Wózka

                   Typy wózków podlegających dozorowi technicznemu
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