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Wstęp 
Podnośniki samochodowe, które są w stanie unieść cały 

pojazd do góry możemy podzielić wg sposobu podparcia 
pojazdu [1]: 

 podpierające podwozie pojazdu, 
 podpierające koła pojazdu. 
W przypadku kiedy podparte jest nadwozie używa się 

klocków lub płyt podporowych. Wymagania dotyczące klocków   
podporowych określone są w normie PN-EN 1493 [2]: 

 klocek nie może się ślizgać na podstawie ładunkowej. 
Obciążony siłą pionową o wartości 1/3 nominalnego  
udźwigu nie może się przesunąć po przyłożeniu w 
najbardziej niekorzystnym kierunku siły wynoszącej 
1000N. 

 klocek powinien mieć kształt stożka lub sześcianu. 
Stosunek wysokości do średnicy największego okręgu, 
który da się wpisać w podstawę klocka powinien 
wynosić maksymalnie 1:1. 

W przypadku podnośników podpierających koła pojazdu 
wymagane jest, aby najezdnice posiadały ograniczniki 
zabezpieczające przed stoczeniem auta, co jest widoczne na 
rysunkach 1 lub 2, oraz były wykonane z materiału 
antypoślizgowego.  

Podnośniki samochodowe, możemy również podzielić  
wg konstrukcji mechanizmu podnoszenia.  

Można je podzielić na trzy grupy: 
 podnośniki nożycowe, 
 podnośniki równoległowodowe 
 podnośniki kolumnowe. 

Na rysunku 1 został przedstawiony przykładowy podnośnik 
nożycowy. Podnośnik taki składa się z mechanizmu 
nożycowego, czyli dwóch członów , które z kolei składają się  
z pary dźwigni dwuramiennych, które są połączone w ich środku 
sworzniem. Mechanizm ten z jednej strony jest  połączony  
z ramą  dolną i górną  sworzniami, a z drugiej posiada rolki, 
które umożliwiają mu poruszanie się. W  przypadku  kiedy 

zachodzi  potrzeba podniesienia pojazdu na wyższą wysokość, 
stosuje się mechanizmy nożycowe o dwóch lub kilku członach, 
lub stosuje się dłuższe ramiona. 

 

 
 

Rys. 1. Podnośnik nożycowy o długich ramionach podpierający 
koła pojazdu [3]. 

 
Najczęściej spotykane podnośniki kolumnowe dzielą się na 

jedno, dwu i czterokolumnowe (rys.2.). Występują również 
podnośniki sześcio, lub ośmiokolumnowe. Mają one 
zastosowanie w przypadku podnoszenia ciężkich pojazdów. 
Podnośniki jednokolumnowe występują w wersjach 
podpierających koła pojazdu (z najezdnicami) oraz podwozie. 
Podnośniki dwukolumnowe podpierające podwozie pojazdu są 
najczęściej używane w warsztatach samochodowych. 
Pozwalają one na wykonywanie prac  naprawczo-serwisowych 
przy pojeździe. Pojazd uniesiony w ten sposób ma odciążone 
zawieszenie, więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych 
dźwigników, jak w przypadku podnośników podpierających koła 
pojazdu. Zapewniają one również bardzo dobry dostęp do 
wszystkich mechanizmów podwozia. Podnośniki 
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czterokolumnowe posiadają najezdnice wsparte na belkach 
poprzecznych łączących kolumny po obu stronach.  

 
 

Rys. 2. Podnośnik czterokolumnowy podpierający koła pojazdu 
z dodatkowym dźwignikiem służącym do odciążania kół pojazdu 
[4]. 

 
Podnośniki równoległowodowe (rys.3) zbudowane są  

z czterech elementów połączonych przegubami (po dwa na 
stronę), oraz podstawy dolnej i górnej. 

W przeciwieństwie do podnośników nożycowych, ramiona 
nie krzyżują się ze sobą. Podczas podnoszenia pojazdu, 
wykonują one ruch po okręgu, przez co środek ciężkości nie jest 
stale w tym samym miejscu. Niesie to za sobą potrzebę 
wydłużenia podstawy podnośnika, lub jej zakotwiczenia, aby  
zachowywała stabilność  podczas podnoszenia. Kolejną 
zauważalną różnicą jest fakt, że na ramiona mechanizmu 
równoległowodowego działają zamiennie znaczne siły gnące  
przechodzące wraz z osiąganiem maksymalnego pułapu 
podnoszenia na siły ściskające. 

 

 
 

Rys. 3. Podnośnik równoległowodowy [5]. 
 

1. Założenia konstrukcyjne i wstępne modele 
Podnośnik ma umożliwić jednoczesne parkowanie dwóch 

pojazdów w jednym garażu, poprzez uniesienie pierwszego 
pojazdu do góry, a następnie zaparkowanie pod nim drugiego 
pojazdu. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniej ilości 
miejsca pod uniesionym pojazdem, tak aby mógł tam wjechać 
drugi pojazd, oraz aby mógł z niego wysiąść kierowca oraz 
pasażerowie. Podnośnik musi również zapewnić możliwie 
najwyższe bezpieczeństwo, jak również być prosty w obsłudze, 
gdyż może być użytkowany przez osoby o małej wiedzy 
techniczno-mechanicznej. Biorąc pod uwagę te założenia 

wybrany został podnośnik podpierający koła pojazdu. Założony 
udźwig podnośnika wynosi 3t, ze względu na to, że wiele 
samochodów osobowych przekracza masę 2,5t. 

Równie istotne jest założenie minimalnej konieczności 
przeróbki pomieszczenia garażowego zapewniającej 
ekonomiczność rozwiązania. 

Koncepcja I 
Rozwiązanie to nadaje się do krótkiego i wąskiego garażu. 

Projekt przedstawiony na rys.4, został oparty na jednej kolumnie 
nośnej. Zaletą tego rozwiązania jest łatwy dostęp do 
samochodu znajdującego się na poziomie posadzki – od strony 
drzwi kierowcy nie ma kolumny, co pozwala na bezproblemowy 
dostęp do samochodu. Podstawa podnośnika musi zostać 
wmurowana w posadzkę dla zapewnienia odpowiedniej 
stateczności konstrukcji. 

 
Rys. 4. Koncepcja I, widok ogólny. 

 
Poważnym problemem tego rozwiązania jest głębokość na 

jaką należy wpuścić podnośnik w grunt aby zachować pełne 
bezpieczeństwo użytkowników. Jego posadowienie należy 
wziąć pod uwagę już w trakcie budowy garażu, lub w przypadku 
już istniejącego wymagane są poważne zmiany w konstrukcji 
budynku. Kolejną wadą tej konstrukcji, która może 
przeszkadzać w poruszaniu się po garażu jest masywna 
kolumna, która zajmuje przestrzeń niezależnie od pozycji 
podnośnika. 

Koncepcja II 
W tym rozwiązaniu zobrazowanym na rys.5, został 

zastosowany klasyczny system nożycowy. W porównaniu do 
pierwszej koncepcji, zapewni on większą stabilność, oraz 
równomierne rozłożenie sił. Po złożeniu do dolnej pozycji 
zajmuje mało miejsca. Podnośnik  podnoszony jest za pomocą 
dwóch siłowników hydraulicznych, umieszczonych w 
podstawach. Dzięki temu układ napędowy nie zabiera 
dodatkowego miejsca (poza przewodami i sprężarką). Wadą 
tego rozwiązania jest jego szerokość, która wynosi ponad 2600 
mm. Wymuszone jest to faktem, że należy zapewnić możliwość 
otwarcia drzwi w samochodzie stojącym na poziomie gruntu. 
Jednak nawet pomimo tego rozstawu mogą zdarzyć się 
trudności z dostępem do samochodu stojącego pod 
podnośnikiem. W przypadku pojazdu o szerokości 1800mm 
pozostaje ok. 270mm z każdej strony. Tak niewielka odległość 
będzie kłopotliwa w codziennej eksploatacji. Rozwiązaniem jest 
parkowanie pojazdu tak aby z jednej strony pozostawić więcej 
miejsca, jednak uniemożliwi to otwarcie drzwi po przeciwnej  
stronie. Pomimo prostszej konstrukcji niż w przypadku wariantu  
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I konstrukcja ta jest mniej praktyczna w codziennym 
użytkowaniu.  

 
Rys. 5. Koncepcja II, wizualizacja pracy podnośnika. 

 
 Koncepcja III 
Koncepcja ta (rys.6) łączy łatwy dostęp do samochodu, 

który oferuje koncepcja I, oraz stabilność i prostotę koncepcji II. 
Został w niej zastosowany mechanizm równoległowodowy. 
Ruch podnośnika zapewniają dwa siłowniki hydrauliczne 
umieszczone w podstawach. Siłowniki posiadają  odpowiednie 
zabezpieczenia  (zamek hydrauliczny, oraz zawór zwrotny 
dławiący). Aby  zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa 
zastosowano również blokadę mechaniczną blokującą 
podnośnik w pozycji podniesionej. Rozwiązanie to gwarantuje 
wysoki stopień bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia 
napędu hydraulicznego podczas unoszenia podnośnika 
zabezpieczenia zastosowane przy siłownikach zapewnią 
bezpieczne opuszczenie podnośnika do pozycji złożonej, 
natomiast gdyby do uszkodzenia doszło w momencie kiedy 
podnośnik jest podniesiony, mechaniczne blokady zapobiegną 
opadnięciu podnośnika i zniszczeniu samochodu poniżej. 

Analizując wady i zalety wszystkich trzech konstrukcji do 
zamodelowania została wybrana koncepcja III. Zapewnia ona 
wysoką stabilność (podobnie jak koncepcja II), oraz łatwy 
dostęp do samochodu stojącego pod podnośnikiem. To 
rozwiązanie jest bardzo rzadko spotykane w przypadku 
piętrowych garaży. Najczęściej są to rozwiązania oparte  
o konstrukcje kolumnowe. Jednak wysokie kolumny na stałe 
zamontowane ograniczają przestrzeń w garażu, oraz nie 
wyglądają estetycznie. Mechanizm zaprezentowany w koncepcji 
III po opuszczeniu będzie nieznacznie wystawać ponad poziom 
posadzki, co umożliwi sprawne poruszanie się po całym garażu. 
Jednak jego najważniejszą zaletą jest brak konieczności 
wykonywania jakichkolwiek przeróbek fundamentu garażu, gdyż 
jest on mocowany kotwami do wylewki 

 
Rys. 6. Koncepcja III, wizualizacja pracy podnośnika 

 
2. Projekt podnośnika równoległowodowego 

Po dokonaniu wstępnych obliczeń został stworzony model 
geometryczny, który przedstawiono na rys.7. Elementy, których 
przekroje nie zostały wyznaczone w sposób analityczny zostały 
poddane analizie komputerowej.  

 

 
Rys. 7. Model złożonego podnośnika. 

 
Newralgicznym okazało się zagadnienie doboru siłowników. 

Otóż okazuje się, że siły jakie działają na siłownik są 
bezpośrednio związane z kątem β pochylenia wsporników 
względem podłoża, im jest on mniejszy tym siły są większe. Na 
wykresie zamieszczonym na rys. 8 przedstawiono zależność ich 
wartości od tego kata i można zauważyć, że różnice sięgają 
kilkudziesięciu razy. 

 

 
 

Rys. 7. Zależność siły potrzebnej do uniesienia podnośnika od 
kąta β. 
 
Podjęto więc próby rozwiązania tego problemu. Pierwszym 
pomysłem było inne zamocowanie siłownika, tak aby nie działał 
w płaszczyźnie poziomej. Drugim sposobem było zwiększenie 
początkowego kąta. Jak można odczytać z wykresu 
zwiększenie kąta o 5,5° (do 10°) zmniejsza siłę potrzebą do 
uniesienia siłownika ponad dwukrotnie. Można to było 
zrealizować poprzez umieszczenie dodatkowego siłownika, 
który działając pionowo dźwignąłby podnośnik z niskiego kąta 
do 10-15°, tak aby główny siłownik mógł być niższej mocy. 
Początkowo zakładano zamocowanie go w okolicach głównego 
mocowania belek nośnych. Jednak lokalizacja ta okazała się 
niemożliwa do wykorzystania, ze względu na niewystarczającą 
ilość miejsca dla siłownika. Wybrano rozwiązanie pośrednie - 
zmniejszenie kąta, oraz dodatkowy siłownik, który pochyla 
część najazdową. 
Konstrukcja ta zapewnia kąt β 10° na przedniej kolumnie, oraz 
obniża najazdy z tyłu, tak aby znajdowały się na niższej  
wysokości, co umożliwi łatwiejszy wjazd na podnośnik 
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samochodem. Zastosowano pochylaną kolumnę, która jest 
wprawiana w ruch przez pomocniczy siłownik hydrauliczny. Po 
wyrównaniu pozycji obu kolumn siłownik zabezpieczający 
blokuje kolumny, tak aby podczas pracy podnośnika nie 
nastąpiło przemieszczenie pochylanej kolumny, oraz siłownik, 
pomocniczy nie  musiał  być  cały czas zasilany. 
 

 
 
Rys. 8. Widok podnośnika w pozycji podniesionej 
 
Podsumowanie 
Konstrukcja jest skomplikowana. Chęć zastosowania słabszego 
siłownika głównego wymusiła zastosowanie dwóch kolejnych 
siłowników. Niestety było to jedyne rozwiązanie, które nie 
wymuszało całkowitego przeprojektowania konstrukcji. 
Skomplikuje to proces produkcji i podniesie cenę gotowego  
podnośnika. W tym momencie należy zadać sobie pytanie czy 
koszty zakupu takiego podnośnika i zmiany w projekcie 
budynku, w którym będzie on użytkowany nie poddają w 
wątpliwość celowości takiego przedsięwzięcia. Inną 
niedogodnością są podjazdy, które nie mogą, jak w większości 
podnośników, zostać na posadzce, lub zadziałać jak w 
początkowych koncepcjach. Takie działanie skutkowało by 

ograniczeniem maksymalnej wysokości drugiego pojazdu. 
Podjazdy, które zostawałyby na ziemi, należało by przenosić 
przed zaparkowaniem drugiego  pojazdu na poziomie gruntu. 
Kłopotliwa może być również całkowita  długość podnośnika,  
która wynosi 7 metrów. Specyfikę konstrukcji należy wziąć pod 
uwagę projektując pomieszczenie, w którym będzie 
zainstalowana. 
Wykonano również pełną symulację wytrzymałościową 
potwierdzającą prawidłowość dobranych przekrojów, której nie 
zamieszczono ze względu na ograniczoność miejsca. 
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Abstract  

 
In this paper present project of garage car lift allowing vehicle bunk storage. Parallelogram mechanism used to allow free access to the door 

from both sides and easy installation. 

 
Key words: car lifter, hoist capacity, hydraulic drive, parallelogram lift. 

 
Autorzy:  

Dr inż. Grzegorz Chomka – Zakład TM i PKM, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska 
Dr inż. Jerzy Chudy – Zakład TM i PKM, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska 

Inż. Paweł Lessnau – Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska 


