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Kryteria stopnia zużycia 
wybranych elementów wózków 
jezdniowych w odniesieniu do 

wymagań ich wytwórców

Opracował:   mgr inż. Grzegorz Ogrodnik

Urząd Dozoru Technicznego
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Wózki jezdniowe podnośnikowe:

- jedne z najpowszechniej 
wykorzystywanych urządzeń
technicznych,

- podlegające oddziaływaniu 
różnorodnych czynników, 
powodujących zużycie elementów 
składowych,

- wymagające określenia kryteriów 
zużycia elementów mających 
wpływ na bezpieczeństwo 
eksploatacji.
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Wybrane elementy wózków jezdniowych 
podnośnikowych dostarczane przez niezależnych 

wytwórców.
Opony: Continental, Pirelli, Michealin, 
Solideal.

Widły: Cascade, 
Kaup, Bolzoni, 
Vetter.

Łańcuchy: Renold, Sedis, 
Rexnord
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Opony superelastyczne

Stosowane, gdy ze względu na
wysokość podnoszenia lub 
zastosowany osprzęt wymagana 
jest duża stateczność, w warunkach 
gdzie istnieje duże zagrożenie
przebicia, przecięcia lub 
uszkodzenia  (wysoka temperatura) 
lub gdy występują duże naciski. 
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Opony pneumatyczne

Dzięki swojej elastyczności 
korzystnie wpływają na komfort 
jazdy, a także trwałość elementów 
mechanizmu podnoszenia oraz 
zawieszenia wózka, zalecane przy 
pracy na placach składowych 
(nierówna nawierzchnia) oraz w 
warunkach terenowych.
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Czynniki wpływające na zużycie opon

- zużycie eksploatacyjne – starcie bieżnika, starzenie się
gumy
- stan techniczny wózka – luzy w układzie kierowniczym, 
wycieki oleju, płynu hamulcowego
- technika jazdy – najeżdżanie z dużą prędkością na 
krawężniki, gwałtowne hamowania
- błędy w eksploatacji – niewłaściwe ciśnienie w oponach 
pneumatycznych, niewłaściwy dobór opony do 
występujących obciążeń, kontakt z substancjami 
ropopochodnymi.
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Zużycie bieżnika opon pneumatycznych

Wytyczne dotyczące eksploatacji opon pneumatycznych określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z 
późniejszymi zmianami), które określa wymagania dla opon 
stosowanych w pojazdach. 
$11 ust. 7 pkt. 4 i pkt. 5  “Pojazd nie może być wyposażony w 
opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w 
odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki o 
głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm oraz w opony o 
widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich 
osnowę”

Zgodnie z Ustawą z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2003 roku, Nr 58, poz.515) pojazdem jest środek transportu 
przeznaczony do poruszenia się po drodze oraz maszyna lub 
urządzenie do tego przystosowane 
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Zużycie bieżnika opon pneumatycznych cd.

Aby zapewnić możliwość wizualnego 
kontrolowania głębokości bieżnika opony są
wyposażone we wskaźniki zużycia, wysokie na 
1,6 mm zgrubienia w szczelinach na środku 
bieżnika. Obszar, w którym umiejscowione są te 
wskaźniki jest zaznaczony na ściance bocznej 
opony przez litery TWI (Tread Wear Index) lub 
przez trójkąt. 

Producenci wózków podają w instrukcjach eksploatacji różne
wartości granicznego zużycia bieżnika opon pneumatycznych,
często ograniczając się ogólnych stwierdzeń zalecających wymianę
opon po ich nadmiernym zużyciu. 



9

Zużycie profilu opony superelastycznej

Jako typowy parametr określający 
zużycie opon superelastycznych
przyjmuje się zmniejszenie grubości 
opony o 25 % lub do wskaźnika 
(paska) wyznaczającego zużycie 
graniczne.
Kryterium maksymalnego 
zmniejszenia profilu opony 
superelastycznej o 25% podaje 
Komatsu.

Należy zwrócić uwagę na odparzanie się opony superelastycznej na 
styku z felgą.
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Starzenie się opon, pęknięcia ozonowe.
Cienkie pęknięcia na gumowej powierzchni ścian bocznych
wywoływane przez reakcje fizykochemiczne występujące na 
powierzchni opony poddawanej promieniowaniu
ultrafioletowemu, kontaktowi z tlenem itd.
Jeżeli pęknięcia przekraczają grubość 2/32” (ok. 1,6 mm),
opony powinno się natychmiast wymienić. 

Producenci gwarantują przeważnie 5 letni okres bezawaryjnej
eksploatacji opony.

Na oponie występuje trzycyfrowe oznaczenie daty produkcji (na 
owalnym polu) ), gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczają kolejny 
tydzień roku, a trzecia końcówkę roku produkcji (np. 104 - 10 
tydzień 2004 roku).
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Starzenie się opon, pęknięcia ozonowe cd.
Na przyspieszone starzenie narażone są zwłaszcza opony, które 
podczas eksploatacji są:
- utrzymywane pod niewłaściwym ciśnieniem,
- nie utrzymywane w czystości,
- wystawiane na długotrwałe działanie wysokich i niskich
temperatur oraz wilgoci,

- eksponowane na działanie promieniowania ultrafioletowego,
- parkowane w pobliżu generatorów elektrycznych i transformatorów,
- parkowane w pomieszczeniach gdzie prowadzi się spawanie lub 

które są oświetlane żarówkami rtęciowymi.

Spośród producentów wózków, Jungheinrich jako jeden z nielicznych 
podaje zalecenie, że opony powinny w miarę możliwości być
chronione przed światłem słonecznym lub silnym światłem 
sztucznym, ciepłem, ozonem (silniki elektryczne). 
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Kontakt z substancjami ropopochodnymi i 

rozpuszczalnikami

Charakterystyczne “spuchnięcie” opony - świadczy o kontakcie
opony z substancjami ropopochodnymi lub rozpuszczalnikami 
(środowisko eksploatacji lub zły stan techniczny wózka , tzn.
wycieki płynów eksploatacyjnych).
Komatsu zaleca w przypadku pojawienia się śladów puchnięcia 
opony w wyniku kontaktu opony z substancjami ropopochodnymi
jej umycie oraz wysuszenie. Nie ustąpienie objawów powoduje
konieczność wymiany opony.
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Zużycie opon pneumatycznych w wyniku 

nieprawidłowego ciśnienia
Typowym objawem zbyt niskiego ciśnienia jest 
charakterystyczne zużycie bieżnika po obu stronach 
opony. Podczas pracy z bardzo niskim ciśnieniem 
opona ugina się zbyt mocno generując ciepło, które 
niszczy wewnętrzne warstwy i zewnętrzne ściany 
opony.

Gdy opona jest nadmiernie napompowana, środek 
bieżnika bierze na siebie największy ciężar i zużywa 
się szybciej niż krawędzie zewnętrzne. Nieregularne 
ścieranie się bieżnika skraca żywotność opon. Zbyt 
duże ciśnienie w oponach wpływa również na 
przyspieszone zużycie mechanizmów wózka 
jezdniowego.



14

Zużycie opon pneumatycznych w wyniku 
nieprawidłowego ciśnienia cd.

Właściwe ciśnienie opon pneumatycznych ma zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji wózków 
podnośnikowych. Pod obciążeniem znacznie zwiększa się
ugięcie opony pneumatycznej co wpływa na stateczność wózka. 
Należy zauważyć, że zgodnie z punktem 7.3.3.2 Normy 
Zharmonizowanej PN-EN 1726-1 : 2001 “Wózki jezdniowe, 
bezpieczeństwo”, zalecane ciśnienie napełniania ogumienia 
pneumatycznego powinno być wyraźnie zaznaczone na wózku. 
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Pęknięcia, przetarcia miejscowe odkształcenia, obce 
ciała

Przyczyną najczęściej jest niewłaściwa technika jazdy, gwałtowne 
hamowania powodują miejscowe wytarcie bieżnika, najeżdżanie z 
dużą prędkością, pod ostrym kątem na krawężniki i inne 
przeszkody powoduje pęknięcia opony oraz uszkodzenia jej bocznej 
powierzchni.
Kontrola przez oględziny powinna wykazać, że opona nie ma na 
powierzchni widocznych przecięć, pęknięć, wbitych obcych 
obiektów, wybrzuszeń powierzchni. 
W przypadku kół bliźniaczych należy sprawdzić przestrzeń między 
kołami, czy nie ma tam wciśniętych obcych obiektów. 
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Pęknięcia zmęczeniowe opon (zipper rip wg. 
Michelin)

Pęknięcie zmęczeniowe, które wywołuje charakterystyczne 
rozdarcie czoła opony podobne wyglądem, ze względu na 
wystające druty stalowego opasania opony, do otwartego zamka 
błyskawicznego. 

Powstaje, kiedy miejscowemu uszkodzeniu ulega stalowe 
opasanie opony, cykliczne ugięcia opony w czasie jej pracy 
powodują stopniowe pęknięcia kolejnych drutów opasania i 
wypychanie ich na zewnątrz opony. 
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Zużycie w wskutek nieprawidłowej zbieżności kół
lub nadmiernego pochylenia kół

Zużycie barków opony lub charakterystyczne postrzępienie
bieżnika może świadczyć o uszkodzeniach w układzie jezdnym
lub kierowniczym wózka. 

Ten typ zużycia opon jest klasyfikowany przez producentów 
wózków jako nienormalne zużycie bieżnika i w razie wątpliwości 
sugeruje się skorzystanie z porady serwisu lub specjalistów.
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Widły

Widły są elementem służącym do
uchwycenia ładunku, nie związanym 
na stałe z wózkiem widłowym.

Zły stan techniczny wideł lub ich 
nieprawidłowy dobór oraz 
ewentualna awaria może 
spowodować zniszczenie ładunku lub 
ofiary wśród ludzi.
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Typowe przyczyny awarii wideł

• Niewłaściwe przeróbki lub naprawy 
• Wygięcie lub skręcenie wideł
• Zmęczenie materiału 
• Zużycie dolnej powierzchni kła wideł
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Kontrola stanu technicznego wideł na podstawie 
zaleceń producenta wideł firmy Cascade

• Sprawdzenie wszystkich powierzchni wideł w celu 
wykrycia pęknięć. 

• Sprawdzenie czy nie wystąpiło odkształcenie (zgięcie) 
trzonu i kła wideł. 

• Kontrola kąta rozwarcia wideł
• Kontrola różnicy wysokości końców wideł

zamontowanych na karetce 
• Kontrola elementów zabezpieczających przed bocznym 

zsunięciem się wideł z karetki. 
• Kontrola zużycia kłów wideł przez starcie ich dolnej 

powierzchni. 
• Kontrola czytelności fabrycznego oznakowania wideł
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Sprawdzenie powierzchni wideł w celu wykrycia 
pęknięć

Pęknięcia powierzchni wideł
wykrywa się przez poddanie 
wideł sprawdzeniu przez 
oględziny także z 
wykorzystaniem penetrantów.

Uwagę należy zwrócić na powierzchnie wokół naroża oraz na 
zużycie współpracujących z karetką powierzchni zaczepów wideł, 
zwłaszcza podpierającej powierzchni górnego zaczepu oraz 
pionowych, przylegających do karetki powierzchni obu zaczepów. 
Powierzchnie nie powinny być spękane, zawierać ostrych 
zagnieceń i innych deformacji. 
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Sprawdzenie czy nie wystąpiło odkształcenie 
trzonu i kła wideł

Należy sprawdzać prostoliniowość
górnej powierzchni kła i czołowej 
powierzchni trzonu wideł. Jeżeli 
odchylenie od pionu/poziomu 
przekracza 0,5 % długości kła lub 
wysokości trzonu wideł, to widły 
należy wymienić.
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Kontrola kąta rozwarcia wideł

Każde rozgięcie o kąt α większy 
niż 3 º od oryginalnej 
specyfikacji powoduje 
konieczność wymiany wideł. W 
specyficznych rozwiązaniach kąt 
ten w fabrycznie nowych 
widłach może różnić się od 90 º.
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Kontrola różnicy wysokości końców wideł
zamontowanych na karetce

Należy sprawdzić różnicę wysokości 
końców zębów wideł B, kiedy widły 
są zamontowane na karetce. Jeżeli 
różnica przekracza 3% długości kła, 
widły należy wymienić. 
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Kontrola elementów zabezpieczających przed 

bocznym zsunięciem się wideł z karetki

Zatrzaski położenia powinny być
zainstalowane i poprawnie 
ustalać położenie zęba wideł na 
karetce. 
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Kontrola zużycia kłów wideł przez starcie ich 
dolnej powierzchni

Zużycie poprzez wytarcie dolnej 
powierzchni kłów, szczególna 
uwagę należy na okolice naroża. 
Redukcja grubości wideł o 10% 
powoduje konieczność wymiany 
wideł. 
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Kontrola czytelności fabrycznego oznakowania 

wideł

Oznaczenia udźwigu i środka 
ciężkości ładunku na 
powierzchni bocznej trzonu 
powinny być czytelne, jeżeli nie 
są to powinny być odnowione.
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Łańcuchy nośne

Z punktu widzenia przepisów o dozorze 
technicznym łańcuch mechanizmu
podnoszenia jest cięgnem nośnym.

Zgodnie z normą EN 1726-1 producent
wózka powinien stosować tylko 
łańcuchy rolkowe lub płytkowe.

Zgodnie z normą EN 1726-1 łańcuchy 
powinny mieć certyfikat podający 
obciążenie zrywające.
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Typowe objawy zużycia łańcuchów wg. RENOLD

• Wytarcie sworzni i płytek
• Korozja
• Pęknięcia zmęczeniowe
• Uszkodzenia przeciążeniowe
• Przekręcone lub wypchnięte sworznie
• “Węzły na łańcuchu”, przesztywnienie łańcucha
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Wytarcie sworzni i płytek

Zużycie łańcucha mierzy się przez 
pomiar wydłużenia łańcucha w 
stosunku do jego długości nominalnej. 
Producent łańcuchów Renold wskazuje 
jako poprawną metodę pomiaru 
wydłużenia, poprzez pomiar długości 
łańcucha zamontowanego w 
mechanizmie podnoszenia z 
obciążeniem nominalnym. Jako ogólną
regułę przyjmuje się, że łańcuch jest 
zużyty i należy go wymienić jeżeli 
wydłużenie osiąga 3% dla łańcuchów 
płytkowych (FLT chains) i 2% dla 
łańcuchów rolkowych (roller chains). 
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Wytarcie sworzni i płytek cd.

Innym objawem typowego 
zużycia eksploatacyjnego 
łańcucha jest zużycie 
powierzchni płytek 
spowodowanego przewijaniem 
się łańcucha płytkowego przez 
krążki. Zużycie może być
określone przez pomiar 
wysokości płytek na zużytym i 
na nie zużytym fragmencie 
łańcucha. 

Maksymalne zużycie, po którym łańcuch powinien być wymieniony, 
wynosi 5% wysokości nominalnej płytki.
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Korozja

Korozja występuje w przypadku niedostatecznego lub 
nieprawidłowego smarowania łańcucha. 

W przypadku eksploatacji łańcucha w środowisku żrącym, w 
wyniku silnej korozji dochodzi na styku sworzni i płytek łańcucha 
do powstania silnych naprężeń i w konsekwencji pękania płytek 
nawet, gdy łańcuch nie jest poddany żadnemu innemu obciążeniu. 
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Pęknięcia zmęczeniowe

Pęknięcia spowodowane cyklicznym 
obciążaniem łańcucha ciężarem 
przekraczającym dopuszczalne 
nominalne obciążenie łańcucha.

Pojawiają się przy otworach płytek (największe naprężenia) 
prostopadle do osi ogniw łańcucha, przy czym nie następuje 
znaczące rozciągnięcie pękniętych ogniw.
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Uszkodzenia przeciążeniowe

Występują w wyniku powtarzających 
się naprężeń łańcucha obciążeniami 
przekraczającymi granicę sprężystości 
łańcucha ( ok. 65% siły zrywającej). 
Zewnętrzne płytki są wyciągnięte i 
zniekształcone, a otwory rozciągnięte i 
często rozerwane.
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Przekręcone lub wypchnięte sworznie

Należy sprawdzić czy zakucia na 
główkach sworzni są ułożone 
prawidłowo. Łańcuchy z 
obracającymi się i 
przemieszczonymi główkami 
sworzni lub nienormalnie 
wysuniętymi sworzniami powinny 
być natychmiast wymienione. Nie 
wolno tak uszkodzonego łańcucha 
naprawiać, zerwane połączenie 
sworznia i płytki są
nienaprawialne. 
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“Węzły na łańcuchu”, przesztywnienie łańcucha

Spowodowane przez zgięte 
wskutek przeciążenia sworznie 
łańcucha, zardzewiałe lub 
zabrudzone połączenia lub 
zagięte powierzchnie płytek.

Łańcuch powinien przewijać się swobodnie, zwiększone 
naprężenia wynikające z usztywnienia połączeń, przyspieszają
zużycie łańcucha i powodują powstanie uszkodzeń
zmęczeniowych.



Koniec


