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BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Streszczenie. Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule przedstawiono metodykę przeprowadzenia badań wózków widłowych z elektrycznym i spalinowym układem napędowym. Badania przeprowadzono dla trzech
różnych cykli jazdy. Przeanalizowano parametry ruchu dla każdego z obiektów badań.
Słowa kluczowe: parametry ruchu, energochłonność, wózki widłowe, wózek elektryczny, wózek
spalinowy.

WSTĘP
Współczesne pojazdy transportu wewnętrznego, mimo zastosowania wielu
nowoczesnych rozwiązań, ciągle pozostają mało efektywne energetycznie, co uwidacznia się w kosztach ich eksploatacji. Mając na uwadze ocenę użytkowania środków transportu bliskiego, przeprowadzono badania symulacyjne energochłonności
wózka widłowego czołowego LINDE E20 zasilanego energią elektryczną oraz wózka spalinowego czołowego LINDE H20D. W zakresie badań uwzględniono pokonywanie poziomego odcinka drogi, wzniesienia i zjazdu.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW BADAŃ
Badany pojazd LINDE E20 posiada 3 silniki elektryczne, z których dwa służą
do napędu wózka. Łączna ich moc wynosi 7 kW, natomiast trzeci silnik pomocniczy
o mocy 5 kW, steruje układem hydraulicznym odpowiedzialnym za podnoszenie i
opuszczanie ładunku zamontowanego na widłach. Wózek wyposażony jest w konstrukcje w postaci masztu z przymocowanymi widłami, na których umieszcza się
ładunek w postaci palet w pozycji podpartej na przednich kołach i równoważony
jest masą wózka. Przeznaczony jest do prac transportowych w magazynach, halach
produkcyjnych i placach składowych, w środowisku o umiarkowanym działaniu korozyjnym.
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Wózek spalinowy LINDE H20D, posiada silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym służący do napędu i do zasilania układu podnoszenia i opuszczania wideł. Wyposażony jest w maszt z przymocowanymi widłami, na których umieszcza
się ładunek na palecie w pozycji podpartej na przednich kołach i równoważony jest
masą wózka. Przeznaczony jest do prac transportowych na placach składowych.
[1,6,7,14]
Widok boczny wózków przedstawiono na rysunku 1. Oba wózki różnią się nieznacznie pewnymi cechami konstrukcyjnymi. Podstawowe dane techniczne wózków Linde E20 i Linde H20D zamieszczono w tabeli 1 i 2.

Rys. 1. Widok boczny wózka podnośnikowego czołowego Linde E20 [14]
Tabela 1. Dane techniczne przedmiotu badań – Linde [14]
Nr

Parametr

1

Udźwig

2

Wysokość podnoszenia

3

Podjazd pod wzniesienie (max.)
bez obciążenia

Jednostka

Wartość

kg

2000

mm

2800

%

23,6

Maksymalna prędkość podnoszenia

5

Prędkość maksymalna jazdy

6

Moc silnika napędowego

kW

7

7

Moc silnika podnoszącego

kW

5

8

Baterie (akumulatory)

9

Masa bez baterii

10

Masa całkowita

146

z obciążeniem
bez obciążenia
z obciążeniem

mm/s

0,3

4

km/h

0,5
13,5
12,5

napięcie

V

24

pojemność

Ah

575

masa

kg

445

kg

2360

kg

2805
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Tabela 2. Dane techniczne Linde H20D [15]
Nr

Parametr

1

Udźwig

2

Wysokość podnoszenia

3

Podjazd pod wzniesienie (max.)

4

Maksymalna prędkość podnoszenia

bez obciążenia
z obciążeniem
bez obciążenia

Jednostka

Wartość

kg

2000

mm

3410

%

24,3

mm/s

0,5
25,5

5

Prędkość maksymalna jazdy

6

Moc silnika napędowego

kW

43

7

Masa całkowita

kg

2915

z obciążeniem

km/h

0,6

22,5

Oba wózki wyposażono w komputer pokładowy, urządzenia sterujące - kierownice, regulator prędkości.
METODYKA PRZEPROWADZENIA BADAŃ
Pomiary energochłonności, polegały na analizie procesu ładowania akumulatorów, następnie na wykonaniu cykli jazdy, podczas których mierzono spadek napięcia akumulatora przy pomocy komputera pokładowego wózków i pobór prądu przy
użyciu amperomierza. Następnie po przejechaniu każdego z cykli jazdy wyznaczano
zużycie energii elektrycznej i zużycie paliwa. Podczas badań dynamiki jazdy wózków rejestrowano przyspieszenia.[13]
Do badań wykorzystano następujące urządzenia pomiarowe: amperomierz cęgowy, komputer pokładowy, woltomierz cyfrowy, tester akumulatorów BOSCH
BAT 121, areometr, miernik zużycia paliwa oraz tester MEREX AMX905, którym
mierzono przyspieszenia wzdłuż trzech osi - x, y, z.
Sposób realizacji badań ruchowych przedstawiono na rysunku 2.
PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ
Pomiary przeprowadzono utrzymując stałą prędkość na odcinakach drogi o jednakowym nachyleniu, o tym samym rodzaju nawierzchni i w tych samych warunkach pogodowych: przy temperaturze otoczenia 25 °C i wilgotności powietrza 40%.
Wózki widłowe przemieszczały się obciążone ładunkiem o łącznej masie 750 kg.
Testerem przyspieszeń MEREX zmierzono:
•• Przyspieszenia podczas jazdy wózków widłowych na odcinku 50 metrów. Pomiar polegał na uruchomieniu urządzenia do rejestracji przyspieszeń przed rozpoczęciem jazdy i zatrzymaniu się gdy zostanie osiągnięty dystans 50 metrów.
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Rys. 2. Sposób realizacji badań wózków.
1 – badanie podczas jazdy z obciążeniem i bez obciążenia na drodze poziomej na odcinku
50 metrów, 2 – pokonywanie wzniesienia na odcinku 5 metrów, 3 – zjazd ze wzniesienia,
4a,4b,4c – pojazd

•• Przyspieszenia podczas podjazdu na wzniesienie o nachyleniu 8%, przy ustalonych dwóch prędkościach pojazdu na odcinku 5 metrów. Wykonano taką samą
procedurę pomiarową jak w powyższym punkcie.
•• Przyspieszenia podczas zjazdu ze wzniesienia przy dwóch ustalonych prędkościach. Pomiary wykonano tak jak przy pokonywaniu wzniesienia.
Przy użyciu cyfrowego amperomierza cęgowego zarejestrowano wartości prądów ładowania oraz poboru prądu podczas ruchu wózków dla każdego z cykli jezdnych. Na rysunkach 3–5 zestawiono wyniki z przeprowadzonych pomiarów przyspieszeń oraz poboru prądu dla wózka elektrycznego w czasie 10 sekund podczas
ruchu pojazdu z obciążeniem i bez obciążenia na odcinku drogi równej 50 metrów.
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Przeprowadzając analizę zrealizowanych badań, porównano zmiany wartości
przyspieszeń w czasie dla cykli jezdnych zgodnie z rysunkiem 2.
Na rysunkach 6–8 zestawiono porównanie przyspieszeń dla wózka spalinowego
i elektrycznego na drodze poziomej, przy pokonywaniu wzniesienia i przy zjeżdżaniu ze wzniesienia.
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Rys. 3. Zestawienie wyników przyspieszeń dla pokonywania drogi poziomej dla ustalonych
prędkości 1 km/h; 5 km/h; 9 km/h

Rys. 4. Zestawienie zarejestrowanych wyników poboru prądu przy różnych prędkościach
bez obciążenia

Rys. 5. Zestawienie zarejestrowanych wyników poboru prądu przy różnych prędkościach
z obciążeniem
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Rys. 6. Porównanie przyspieszeń przy pokonywaniu poziomej drogi przy osiągnięciu
końcowej prędkości 9 km/h

Rys. 7. Porównanie przyspieszeń przy pokonywaniu zjazdu ze wzniesienia przy osiągnięciu
końcowej prędkości 9 km/h

Rys. 8. Porównanie przyspieszeń wzdłużnych przy zjeździe ze wzniesienia przy osiągnięciu
końcowej prędkości 5 km/h.
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Wózek spalinowy LINDE H20D osiągał większe przyspieszenia wzdłużne
podczas pokonywania poziomej drogi jak i podczas pokonywania wzniesienia, natomiast wózek elektryczny LINDE E20, osiągnął większe przyspieszenie podczas
pokonywania zjazdu ze wzniesienia.
WNIOSKI
Przeprowadzone pomiary i ich analiza pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Największe wartości maksymalnego przyspieszenia uzyskano przy wózku widłowym spalinowym LINDE H20D i wynosiło 2,64 m/s2
2. Najmniejsze wartości maksymalnego przyspieszenia chwilowego odnotowano
przy wózku widłowym elektrycznym LINDE E20 i uzyskano 0,24 m/s2
3. Maksymalne różnice względne w wartościach chwilowego maksymalnego przyspieszenia pomiędzy wózkiem elektrycznym a spalinowym wynosiło 0,27 m/s2
4. Analiza teoretyczna wskazuje, że większe przyspieszenie wzdłużne uzyskuje
wózek z napędem spalinowym, dlatego szybciej uzyskuje prędkości końcowe.
5. Zużycie energii elektrycznej przez wózek elektryczny zależy od uzyskiwania
prędkości końcowej, czym prędkość wyższa tym większe zużycie energii elektrycznej.
6. Wózek elektryczny podnośnikowy czołowy w czasie godziny pracy przerywanej
zużywa energię 6,1 kWh. Przy pełnym naładowaniu akumulatorów o pojemności
575 Ah zużywa 13,7 kWh.
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THE STUDY OF MOTION PARAMETERS OF SELECTED FORKLIFTS
Abstract
The Operation of modern means of handling traffic requires an assessment of energy consumption. This paper presents a methodology for testing electric and internal combustion forklifts. The
study was conducted for three different driving cycles. The motion parameters for each of the test
objects were analyzed.
Key words: motion parameters, energy consumption, forklifts, electric forklift, internal combustion forklift.
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