Magazynowanie i transport wewn´trzny

Bronis∏aw Czeladzki

B∏´dy operatora wp∏ywajàce na statyk´
wózka podnoÊnikowego i bezpieczeƒstwo pracy
W transporcie wewnàtrzzak∏adowym
wyst´puje szereg zagro˝eƒ podczas
wykonywania czynnoÊci typowymi
wózkami podnoÊnikowymi z masztem
czo∏owym. Zagro˝enia te wynikajà
m.in. z b∏´dów pope∏nianych przez kierowców – operatorów wózków podczas nabierania ∏adunku na wid∏y pojazdu, w trakcie przewozu i stertowania
towarów.
Do najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów
zaliczyç mo˝na:
– brak znajomoÊci ograniczeƒ i mo˝liwoÊci, którymi dysponuje wózek
– brak umiej´tnoÊci oszacowania podnoszonej masy, przy braku informacji
z innych êróde∏
– podejmowanie ∏adunków niesymetrycznie ustawionych na wid∏ach ze
wzgl´du na po∏o˝enie Êrodka ci´˝koÊci

– podejmowanie ∏adunku przy niewsuni´tych wid∏ach na pe∏nà g∏´bokoÊç
– podejmowanie pracy koƒcami wide∏
przy unoszàcych si´ ko∏ach osi tylnej
– jazda wózkiem w poprzek wyraênej
pochy∏oÊci, jak te˝ jazda po wybojach i przy niewyrównanym ciÊnieniu
w ogumieniu
– pokonywanie ostrych zakr´tów z nadmiernà pr´dkoÊcià i nag∏e hamowanie
– niew∏aÊciwe uniesienie wide∏ i ustawienie masztu podczas jazdy z ∏adunkiem i bez ∏adunku
– niew∏aÊciwy zjazd z pochy∏oÊci
i transport spaletyzowanych ∏adunków zas∏aniajàcych widocznoÊç
– z∏y podjazd do sterty – skr´ty kó∏
i uderzenia wid∏ami
– u˝ywanie wózków przy niesprawnych wskaênikach i brak odnotowaƒ
o stanie technicznym wózka po za-

Rys. 1. Prawid∏owy sposób stertowania spaletyzowanych ∏adunków

Rys. 2. Trzy po∏o˝enia masztu podczas pracy i po∏o˝enie Êrodka ci´˝koÊci ca∏ego uk∏adu (Gs)
wózka z ∏adunkiem
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koƒczeniu pracy oraz w innych przypadkach.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
czynnoÊci wymagajàce du˝ej koncentracji operatora. Wyst´puje to przy
pracy mechanizmu podnoszenia na
znaczne wysokoÊci ∏adunku. Nale˝y
uwzgl´dniaç wszystkie zalecenia podane w instrukcji obs∏ugi eksploatowanego wózka.
Na rys. 1 przedstawiono stosowany
sposób stertowania spaletyzowanych
∏adunków i kolejne czynnoÊci operatora: 1) podnoszenie, 2) podjazd na bliskà odleg∏oÊç, 3) przechy∏ masztu do
pozycji poziomej wide∏, 4) opuszczanie ∏adunku, 5) wycofanie wózka. Operacje podnoszenia, przechy∏u i opuszczania wykonuje si´ przy zaciàgni´tym
hamulcu.
Na rys. 2 pokazano trzy po∏o˝enia
masztu, wyst´pujàce podczas pracy
wózka oraz przesuwanie si´ Êrodków
ci´˝koÊci w tych sytuacjach, majàcych
wp∏yw na statyk´ wózka. Po∏o˝enia: a)
przechylony do ty∏u, b) ustawiony pionowa, c) przechylony do przodu.
Najcz´Êciej operator wózka nie ma
ÊwiadomoÊci, ˝e przy w∏àczonym przechyle masztu zmienia si´ po∏o˝enie nie
tylko Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku wzgl´dem osi kó∏ przednich, ale równie˝
Êrodka ci´˝koÊci ca∏ego uk∏adu wózka
z ∏adunkiem, wskutek ruchu uniesionej
masy. Ârodek ci´˝koÊci uk∏adu (Gs) przy
pochylonym do przodu maszcie nie
mo˝e znajdowaç si´ blisko punktu podparcia, czyli osi przednich kó∏, co wynika z poz. „c” (przechylony do przodu).
Dopuszczalne obcià˝enie wózka jest
wartoÊcià zmiennà i zale˝y od odleg∏oÊci Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku od osi ko∏a, wysokoÊci podnoszenia i – przede
wszystkim – od masy ∏adunku. W praktyce, na ka˝dym wózku umieszczono
tabliczki z diagramem dopuszczalnych
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a) Sytuacja
niekorzystna

Rys. 3. Wp∏yw wysokoÊci Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku na statyk´ poprzecznà wózka na pochy∏oÊci

udêwigów, z których (z uwagi na statyk´ osiowà wózka i odkszta∏cenia wide∏)
nale˝y korzystaç przy podejmowaniu
∏adunków. Najkorzystniejsza sytuacja
w pracy wystàpi przy pochylonym
maszcie do ty∏u, co stanowi uzasadnienie obowiàzku jazdy i podnoszenia
z masztem pochylonym do tej pozycji
(rys. 2a).
Rys. 3 przedstawia w najprostszym
uj´ciu wp∏yw Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku
na statyk´ poprzecznà wózka podczas
jazdy i podnoszenia. Pochylenie wózka
mo˝e wystàpiç m.in. przy jeêdzie i eksploatacji na placach o du˝ym stopniu
nierównoÊci powierzchni, na wzniesieniach w poprzek drogi, przy z∏ym stanie
ogumienia, na zakr´tach i w wielu innych przypadkach. Operator musi mieç
ÊwiadomoÊç, ˝e wózek wywróci si´, kiedy rzut Êrodka ci´˝koÊci ∏adunku znajdzie si´ poza Êrodkiem ko∏a od strony
zewn´trznej. Z tych wzgl´dów nie nale˝y jeêdziç z ∏adunkiem uniesionym zbyt
wysoko i podnosiç ∏adunków na pochy∏oÊciach. Przyj´to, ˝e wysokoÊç uniesienia wide∏ podczas jazdy powinna wynosiç 150 – 300 mm od pod∏o˝a. Na rys.
3a przedstawiono pozycj´ niekorzystnà, a na rys. 3b – prawid∏owà.
Poj´cie statecznoÊci wózka podnoÊnikowego jest bardzo z∏o˝one i dlatego du˝y wp∏yw ma w∏aÊciwy jego dobór
do okreÊlonych zadaƒ magazynowych
i prac prze∏adunkowych.

b) Sytuacja
korzystna

