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    Ocena stopnia resursu wózka jezdniowego podnośnikowego 
                z mechanicznym napędem podnoszenia

nr ew. 

  

Identyfikacja wózka jezdniowego podnośnikowego:

Typ wózka : CORMAK Q15E35                                Nr fabryczny: 09112029

Rok produkcji:    2021                                               Godziny pracy: 26

Wysokość podnoszenia:  3500mm                            Udźwig:1500 Kg

        Niniejsza ocena wykorzystania resursu została wykonana zgodnie z postanowieniem

 §7 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r w sprawie

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji

urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz.2176)

          Wózek jezdniowy podnośnikowy wyposażony jest w system rejestracji czasu (licznik motogodzin)

Producent urządzenia nie określił granicznego czasu eksploatacji ani maksymalnej ilości cykli 
roboczych. W oparciu o uzyskanie informacji od producentów innych marek podobnych urządzeń oraz 
własnego wieloletniego doświadczenia przy konserwacji wózków widłowych przyjęto czas użytkowania 
na około 20000h. Urządzenie pracuje w systemie dwuzmianowym. Najczęściej ładunki wynoszą 
około50% udźwigu nominalnego.                                                                                                            
Aby dokonać rejestracji przebiegu eksploatacji przy wyznaczaniu wartości stopnia resursu 
eksploatujący może skorzystać z jednego lub kilku przedstawionych sposobów:

  Informacja o warunkach eksploatacji urządzenia Mechanizm
podnoszenia

Mechanizm
      jazdy

Rejestrowanie przyrządami F1 = 1,0
Rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników F1 = 1,0
Rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego F1 = 1,1
Rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji F1 = 1,2
Informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna F1 = 1,3
Brak informacji o historii urządzenia F1 = 1,5

 Beczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy i podnoszenia wyznaczono jako:
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(stan licznika godzin pracy) x (współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

26.0 = 26.0h

….... 20000h..........    Czasu użytkowania przyjęto na podstawie informacji od producentów innych marek

                                         podobnych urządzeń oraz własnego wieloletniego doświadczenia przy konserwacji

                                         wózków widłowych.

  

Resurs urządzenia został osiągnięty : Tak                   Nie     

        Po uwzględnieniu dostępnych informacji oraz warunków związanych z użytkowaniem, 
które mają  istotny wpływ na stopień ich zużycia, resurs urządzenia ustalono na poziomie 0,12%

         Powyższe informacje dotyczą stanu urządzenia na sierpień 2022

Uwaga:

            Wartość wykorzystania resursu na poziomie 100% oznacza konieczność 
przeprowadzenia  przeglądu specjalnego (naprawy głównej)

   Uwagi do eksploatującego:

1. Kontrola stopnia wykorzystania resursu urządzenia lub jego mechanizmu gdy urządzenie nie jest 
wyposażone w licznik motogodzin, opiera się na analizie liczby cykli i stanu obciążenia UTB w 
założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Aby to 
osiągnąć eksploatujący na bieżąco powinien prowadzić rejestr przebiegu eksploatacji urządzenia.

2. Niezależnie od oszacowania stopnia wykorzystania resursu użytkownik jest zobowiązany kontrolować 
stan urządzenia w ramach przeglądów konserwacyjnych prowadzonych zgodnie z instrukcją i 
dokonywać wymiany zużytych elementów. W szczególności zgodnie z § 9.1.3. a Rozp.MPiT z 30 
października 2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konieczna jest coroczna dokładna analiza 
konstrukcji nośnej, analiza zespołów mechanicznych oraz układów elektrycznych, hydraulicznych, 
pneumatycznych oraz bezpieczeństwa.

3. Protokół oceny stopnia wykorzystania resursu urządzenia należy okazać inspektorowi UDT w czasie 
kolejnego badania.

                                                                                                    Analizę stopnia wykorzystania 

                                                                                                    resursu UTB wykonał : Adam Dal

                                                                                                           NR UP. K/12/00212/03
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