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PROJEKTY DŹWIGNIC WARSZTATOWYCH 
Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO 

WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania projektowa-

nia na przykładzie wciągarki bramowej i podnośnika elektromechanicznego. Przeprowadzono mode-
lowanie 3D oraz dokonano analiz naprężeń i odkształceń występujących podczas pracy zaprezento-
wanych dźwignic warsztatowych. 

WSTĘP 

Urządzenia dźwigowo-transportowe stosowane są obecnie praktycznie we wszystkich ga-
łęziach przemysłu. Przez racjonalną mechanizację transportu przyspiesza się cykl produkcyj-
ny oraz doprowadza do usprawnienia zakładów i warsztatów. Odpowiedni dobór, rozmiesz-
czenie oraz eksploatacja tych urządzeń wraz z ich dostosowaniem do procesów technologicz-
nych mogą w rezultacie zmniejszyć liczbę robotników zatrudnionych w transporcie, zwięk-
szyć bezpieczeństwo i wydajność pracy oraz zapewnić pełne wykorzystanie urządzeń tech-
nicznych. Szczególne znaczenie odgrywa mechanizacja kompleksowa, obejmująca wszystkie 
etapy produkcji i naprawy. 

We współczesnej technice warsztatowej korzystanie z urządzeń dźwigowo-transportowych 
staje się wręcz nieodzowne. Coraz częściej zamiast kanału warsztatowego stosuje się różnego 
rodzaju podnośniki samochodowe. Zasadniczą ich zaletą w stosunku do stanowisk kanało-
wych jest możliwość wykonywania czynności obsługowo-naprawczych przy podwoziu po-
jazdu w warunkach zwolnionego zawieszenia i kół. Czynności te wykonywać można również 
na stanowisku kanałowym, lecz i tak niezbędne jest wówczas wykorzystanie jakiejś formy 
konstrukcji podnośnika w celu uniesienia części lub całości pojazdu. Przewagą podnośników 
nad kanałem warsztatowym jest m.in. możliwość płynnej regulacji wysokości unoszenia pojaz-
du, dzięki czemu zapewniają one bardziej ergonomiczne warunki pracy dla pracowników [1]. 

Istotnego znaczenia nabiera również dysponowanie wciągarkami bramowymi umożliwia-
jącymi łatwy montaż i demontaż układów napędowych pojazdów. Niejednokrotnie w czasie 
napraw i regeneracji wymagane jest podnoszenie i transportowanie ciężkich elementów sta-
nowiących części składowe pojazdów.  

Z uwagi na fakt, że istnieją przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności, ich wy-
magania co do rodzaju zastosowanego środka transportu mogą być bardzo odmienne. Obecnie 
za sprawą rozwoju nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz komputerowych progra-
mów wspomagających projektowanie, stworzenie dźwignicy dostosowanej do potrzeb kon-
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kretnego odbiorcy nie stanowi już poważnego problemu inżynierskiego. Dzięki zintegrowa-
nym systemom CAD/CAM/CAE możliwe jest znaczne przyspieszenie produkcji urządzenia 
oraz zredukowanie kosztów związanych z jej wytwarzaniem. 

1. ANALIZA ZAGADNIENIA 

Podział dźwignic na grupy, rodzaje, typy i odmiany w zależności od cech konstrukcyjno-
użytkowych oraz rodzaje napędu podaje norma PN-73/M-4500. Podstawową cechą podziału 
zaproponowanego jest przystosowanie klasyfikacji do potrzeb użytkowników. 

Wyodrębnia się dźwignice proste i złożone. Dźwignice proste występują jako dźwignice 
samodzielne, a połączone ze sobą tworzą układy zwane dźwignicami złożonymi. Każda dźwi-
gnica prosta składa się z mechanizmu podnoszenia, jazdy, obrotu czy wodzenia oraz ze związa-
nego z nim ustroju nośnego, najczęściej ustroju stalowego. Nosi on nazwę podstawowego ze-
społu dźwignicy złożonej [2]. Szczegółowy podział dźwignic prostych przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Klasyfikacja dźwignic stosowanych w transporcie wewnętrznym 
Źródło: Arszyłowicz J., Dylewski A.: Środki transportu wewnętrznego w przemyśle maszynowym. Dobór. Eko-
nomika eksploatacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971, s. 115. 

Natężenie pracy dźwignic 

Natężenie pracy dźwignicy dotyczy warunków pracy jej mechanizmów napędowych. Pol-
ska Norma PN-63/M-06503 wyróżnia cztery grupy natężenia pracy całej dźwignicy o napę-
dzie elektrycznym, jej mechanizmu podnoszenia oraz konstrukcji stalowej. 
O zaliczeniu dźwignicy do odpowiedniej grupy natężenia pracy decyduje [2, 3]: 
– obciążenie względne – określa średni stopień wykorzystania udźwigu. Miarą obciążenia 

względnego (1) jest stosunek średniej arytmetycznej ciężarów podnoszonych w okresie 
rocznym Qśr (2) do udźwigu Q. Obciążenie względne oznacza się literą p i podaje w %. 
Wartości graniczne p wynoszą 50% i 75%. 

%100śr ⋅=
Q

Q
p      (1) 

gdzie: 
Q – nominalna nośność suwnicy, 
Qśr – średni ciężar przenoszony przez suwnicę (określony jako średnia arytmetyczna) 
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Qi – ciężar ładunku transportowanego w czasie i-tego cyklu transportowego, 
k – liczba cykli transportowych w rozpatrywanym okresie czasu. 

– liczba cykli pracy na godzinę – czas w sekundach, upływający pomiędzy chwilami pobra-
nia kolejnych ładunków przy przeciętnej pracy dźwignicy. Na jeden cykl przyjmuje się 
cztery włączenia mechanizmu podnoszenia. Jeśli przewiduje się większą liczbę włączeń 
niż cztery, to liczbę cykli należy odpowiednio powiększyć i grupę natężenia pracy okre-
ślić dla powiększonej liczby cykli. Liczbę cykli oznacza się literą c i jego wartości gra-
niczne przyjmuje się: 18 cykli/h, 30 cykli/h, 45 cykli/h.  

– roczny czas pracy dźwignicy oznacza się symbolem hr. Jako wartości graniczne przyjmuje 
się 1500 h, 3000 h, 4500 h, 6000 h. Przy wyznaczaniu rocznej liczby godzin należy 
uwzględniać przerwy w pracy dłuższe niż pół godziny. 

2. PRZEDSTAWIENIE DŹWIGNIC WARSZTATOWYCH 
W ŚRODOWISKU 3D 

Zaprojektowano dwa urządzenia, które powinny znaleźć się na wyposażeniu typowych 
warsztatów samochodów osobowych. Jednym z nich jest wciągarka bramowa o maksymal-
nym udźwigu 1 t i odległości między słupami ramy 3 m, pozwalająca podnieść najcięższy 
silnik samochodu osobowego wraz z jego osprzętem. Wciągnik zastosowany w urządzeniu 
posiada elektryczny mechanizm jazdy i podnoszenia haka na wysokość min. 2,5 m. Drugim 
urządzeniem jest podnośnik dwukolumnowy elektromechaniczny ze śrubowym przeniesie-
niem napędu. Przy jego wykorzystaniu pojazdy o masie własnej nieprzekraczającej 3 t można 
podnieść na wysokość około 2 m. 

Modelowanie wciągarki bramowej i podnośnika 

Projektowaną wciągarkę bramową i podnośnik elektromechaniczny zamodelowano 
w programie SolidWorks. Wciągarka składa się z dwóch zasadniczych podzespołów: ustroju 
nośnego, którym jest brama typu B3 oraz mechanizmu podnoszenia. Konstrukcję stalową 
tworzą dwie podpory w kształcie trójkąta oraz osadzony na nich most suwnicy. Elementy te 
połączono za pomocą złącza śrubowego. Mechanizmem umożliwiającym ruchy robocze 
urządzenia jest wciągnik podwieszony na belce za pośrednictwem przejezdnego wózka. Za-
projektowaną wciągarkę przedstawiono na rys. 2a. 
a)  b) 

 
Rys. 2. Ogólny widok modelu: a) – wciągarki bramowej, b) – podnośnika elektromechanicznego 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Podnośnik elektromechaniczny (rys. 2b) składa się z czterech ramion, na których spo-
czywa podnoszony pojazd oraz z dwóch kolumn odpowiedzialnych za podnoszenie. Przenie-
sienie napędu z silnika na śrubę odbywa się poprzez przekładnię łańcuchową. 

Analiza naprężeń wybranych elementów wciągarki 

Badaniu poddano całą ramę, rozpatrując dwa przypadki. W pierwszym z nich konstrukcję 
obciążono, przykładając siłę pośrodku belki, w drugim natomiast siłę przyłożono na jednym 
z jej końców, co odpowiada położeniu wciągnika przy samej podporze. Maksymalna siła ob-
ciążająca belkę pochodzi od zawieszonego na niej wózka w czasie pracy i wynosi 12000 N. 
Jest ona przyłożona do analizowanego elementu poprzez cztery rolki. Ramę utwierdzono 
w punktach odpowiadających umiejscowieniu kółek. Rozkład naprężeń w pierwszym przy-
padku przedstawiono na rys. 3a.  

a) b) 

Rys. 3. Analiza obciążenia – wariant pierwszy: a) – rozkład naprężeń, b) – przemieszczenia ramy 
Źródło: Opracowanie własne. 

Z analizy wynika, że elementem, na którym pojawiły się największe naprężenia jest środ-
kowa część belki. Ich maksymalna wartość wynosi około 65 MPa i nie przekracza naprężeń 
dopuszczalnych wynoszących 75 MPa. Naprężania występujące w podporach są natomiast 
znikome. 

Maksymalne przemieszczenia (rys. 3b) występujące w analizowanej ramie wynoszą oko-
ło 6,7 mm i lokalizują się w okolicy jednej z podpór. Należy zauważyć, że badaną konstrukcję 
podczas przeprowadzania analizy MES utwierdzono z jednej strony przy pomocy zamocowa-
nia stałego, natomiast z drugiej przy pomocy zamocowania przesuwnego, stąd wynikają 
przemieszczenia tylko jednej z podpór. Maksymalne ugięcie belki to ok. 2,5 mm, co odpowiada 
wartości wyliczonej na drodze analitycznej. Wartości przemieszczeń jakie występują w badanej 
konstrukcji nie są duże i nie wpłyną negatywnie na pracę zaprojektowanej wciągarki. 

Rozkład naprężeń w drugim z rozpatrywanych wariantów przedstawiają rys. 4a i 4b. Po-
kazano fragment ramy gdyż jedynie w tej okolicy pojawiły się największe wartości, sięgające 
około 10 MPa. Na podstawie powstałych naprężeń w górnej części podpory widać wyraźnie, 
że w tym przypadku przenosi ona znacznie mniejsze obciążenie. Maksymalne przemieszcze-
nia jakich doznała rama to około 1,6 mm, zaś ugięcie belki wyniosło niespełna 0,5 mm, 
a więc jest pomijalnie małe. 

Należy zwrócić uwagę, że w obu rozpatrywanych przypadkach siłę przykładano do dol-
nych ramion dwuteownika, co miało na celu odzwierciedlenie warunków realnych, w których 
nacisk na belkę przekazywany jest poprzez rolki zawieszonego na niej wózka. Stąd też można 
zaobserwować największe naprężenia, które właśnie pojawiają się w dolnej części dwuteow-
nika. Warto nadmienić, iż jest to tylko naprężenie lokalne, występujące na skutek zginania 
dolnych ramion belki dwuteowej i nie oddziałuje negatywnie na stateczność konstrukcji. 
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a) b) 

Rys. 4. Naprężenia ramy – wariant drugi: a) – widok ogólny, b) – miejsca naprężeń maksymalnych 
Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza naprężeń wybranych elementów podnośnika 

Rozkład naprężeń w ramieniu podnośnika wraz z widokiem miejsca przyłożenia obciążenia 
oraz umocowania przedstawiono na rys. 5a. Wartość obciążenia wynosi 10359 N. Zgodnie 
z PN-ISO 1493, przyłożono je w 2/3 długości belki podporowej. Umocowanie przyłożono 
w miejscu styku powierzchni uchwytu prowadzącego z prowadnicą.  

Najmniejsze naprężenie odnotowano w śrubie łączącej podstawę ładunkową z ruchomą 
belką ramienia. Korzystając z adnotacji zawartej w programie stwierdzono, że wynosi ono 
2,5 MPa. Największa wartość naprężenia wynosząca około 115,6 MPa występuje w miej-
scach przekazywania obciążenia z jednej części na drugą. 

Jeśli chodzi o odkształcenia (rys. 5b) należy stwierdzić, że całe ramię zachowuje swoją 
sztywność. Jedyne uchybienia od niej mają miejsce na gumowej części płyty podporowej. Ich 
maksymalna wartość wynosi 3,43 mm. 

a) b) 

Rys. 5. Ramię podnośnika: a) – rozkład naprężeń, b) – rozkład przemieszczeń 
Źródło: Opracowanie własne. 

Największe naprężenia (około 45 MPa) w nakrętce podnośnika (rys. 6a) odnotowano 
w miejscach, przy których uszy ramion spotykają się z główną jej bryłą. Kolejnym miejscem, 
na które zwrócono uwagę to krawędź przy otworze gwintowanym oraz na górnej powierzchni 
nakrętki, gdzie naprężenia wynoszą niemal 11,3 MPa. Maksymalne przemieszczenia (rys. 6b) 
lokalizują się w tym samym miejscu co naprężenia i wynoszą 0,001 mm. 
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a) b) 

Rys. 6. Nakrętka podnośnika: a) – rozkład naprężeń, b) – rozkład przemieszczeń 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione projekty dźwignic warsztatowych zrealizowano z wykorzystaniem pro-
gramu SolidWorks. Umożliwia on budowanie modeli o różnym stopniu komplikacji oraz two-
rzenie z nich złożeń i przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych. 

Należy zwrócić uwagę, że podczas pracy wciągarki bramowej rozkład i wielkość naprę-
żeń zależy od położenia wózka podnoszącego zadane obciążenie. Maksymalne naprężenia 
lokalizują się w dolnej części belki dwuteowej i występują, gdy obciążenie znajduje się w po-
łowie jej długości. Pod tym względem korzystniejsze jest obciążanie wciągarki bliżej podpór. 

W zaprojektowanym podnośniku elektromechanicznym najbardziej obciążone są jego 
ramiona. Maksymalne naprężenia lokalizują się w miejscach połączenia ruchomej części ra-
mienia z częścią stałą. Trzeba więc dobierać odpowiednie przekroje tych elementów. 
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CRANES WORKSHOP PROJECTS 
USING COMPUTER AIDED DESIGN 

Abstract 
The paper presents the possibility of using computer aided design as an example gantry cranes 

and lifting electromechanical. Performed 3D modeling and analysis have been stresses and strains 
that occur during operation presented crane workshop. 
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