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ZASTOSOWANIE TECHNIK CAD/CAE  
DO PROJEKTOWANIA  

PLATFORMY TOWAROWEJ 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano parametryczny model bryłowy platformy towarowej o udźwigu 600 kg, 

utworzony z wykorzystaniem technik komputerowych CAD/CAE. Przeprowadzono wytrzymałościową 
analizę numeryczną wybranych elementów konstrukcyjnych metodą elementów skończonych MES. 

Słowa kluczowe: CAD/CAE, platforma załadunkowa, winda towarowa, analiza MES, napęd hydrauliczny. 

WSTĘP 

Platformy służące do podnoszenia lub przemieszczania dużych ładunków na duże wyso-
kości są powszechnie stosowane i dobrze się sprawdzają w magazynach, fabrykach lub halach 
produkcyjnych. Udźwigi stosowanych platform towarowych zawierają się w przedziale od 
100 do 10000 kg. Są bezawaryjne i nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię. 
Na ogół takie platformy są umieszczone na konstrukcji nośnej przytwierdzonej do ściany i nie 
wymagające szybu.  

Z uwagi na fakt, że istnieją różne zastosowania platform towarowych, ich wymagania co 
do rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego mogą być bardzo odmienne. Obecnie za sprawą 
rozwoju zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających projektowanie, stwo-
rzenie platformy (dźwignicy) towarowej dostosowanej do potrzeb konkretnego odbiorcy nie 
stanowi poważnego problemu inżynierskiego. Dzięki zintegrowanym systemom CAD/CAE, 
do komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich, możliwe jest 
znaczne przyspieszenie całego cyklu projektowo-produkcyjnego oraz obniżenie jego kosztów.  

1. PLATFORMY TOWAROWE 

Wyciągi (platformy towarowe) są stosowane jako urządzenia podnoszące (dźwigi szybo-
we, windy) zainstalowane na stałe, obudowane szybem (zamkniętym lub częściowo otwar-
tym) w konstrukcji żelbetowej, murowanej lub stalowej przeszklonej lub obudowanej innymi 
materiałami, obsługujące ustalone poziomy, posiadające kabinę, poruszającą się pomiędzy 
prowadnicami, których pochylenie w stosunku do pionu wynosi mniej niż 15 stopni, służące 
do transportu osób lub towarów lub też samochodów [4]. 

Składają się z kabiny lub klatki, rzadziej z otwartej platformy, i zwykle porusza się w szy-
bie, wewnątrz budynku lub innej konstrukcji. Kabina podnoszona jest za pomocą cięgnika-
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wciągarki umieszczonego w maszynowni w górnej części szybu lub przez dźwignik (najczę-
ściej hydrauliczny) umieszczony na dnie szybu. Przemieszcza się ona ruchem przerywanym. 
Oznacza to, że przenoszenie kolejnych ładunków odbywa sie z przerwami niezbędnymi do 
wykonania czynności manipulacyjnych, polegających na załadowaniu i wyładowaniu ładun-
ku. Ładunkiem może być duży pojedynczy przedmiot (np. pojazd mechaniczny, silnik samo-
chodowy, skrzynia biegów), duża liczba mniejszych przedmiotów połączonych w większą 
jednostkę ładunkową (jednakowe niewielkie przedmioty przewożone w skrzynkach, pojemni-
kach lub paletach), a także kubeł napełniony materiałem sypkim (np. węgiel, piasek).  

Schemat platformy towarowej pokazano na rysunku 1. Głównymi parametrami technicz-
nymi charakteryzującymi dźwig szybowy są: 
– udźwig w kg, 
– wymiary gabarytowe towaru, 
– wysokość podnoszenia Hp, 
– wysokość podszybia Hd i nadszybia Nn, 
– wysokość maszynowni Hm, 
– wymiary gabarytowe kabiny: wysokość Hk, długość Kd, szerokość Ks, 
– wymiary poprzeczne szybu Sw*Sb, 
– wymiary rampy transportowej, 
– usytuowanie dojścia do rampy transportowej, 
– ilość kondygnacji – ilość przystanków, 
– prędkość podnoszenia V, 
– zasilanie i sterowanie, 
– zabezpieczenia przed zerwaniem liny i przed przeszkodą, 
– rodzaj napędu – zespół napędowy wraz z tablicą sterowniczą konstrukcji dźwigu. 

 
Rys. 1. Widok pionowy i poziomy platformy towarowej 
Źródło: Opracowanie własne. 

Platforma towarowe o udźwigu powyżej 500 kg (powierzchnia podłogi większa niż 1 m2), 
to dźwigi wykorzystywane głównie w przemyśle. Znajdują one zastosowanie w zakładach pro-
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dukcyjnych, hurtowniach a więc wszędzie tam, gdzie podnoszone przedmioty ważą więcej niż 
może podnieść przeciętny dźwig. Charakteryzują się one dużym udźwigiem, wzmocnioną kabi-
ną, silniejszą niż przeciętnie konstrukcją nośną oraz dostosowanym zespołem napędowym.  

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe platformy towarowe. Platforma pokazana na 
rysunku 2a, jest to podest towarowy [2], która przenosi ciężary do 1000 kg z maksymalną 
prędkością podnoszenia V = 12 m/s. Dzięki swej kompaktowej budowie można go zainstalo-
wać wszędzie tam gdzie dokonuje się wzmożonych przeładunków towarowych pomiędzy 
różnymi kondygnacjami budynku. Z kolei na rysunku 2b pokazano dźwig do przewozu samo-
chodów służący do transportu aut w budynkach i na parkingach [3]. Urządzenia takie mają 
zastosowanie wszędzie tam gdzie brak miejsca nie pozwala na wybudowanie rampy wjazdo-
wo-zjazdowej. 

 
Rys. 2. Platformy towarowe: a) podest transportowy EHPM 1000 [2], b) dźwig transportowy [3] 

2. MODELOWANIE PLATFORMY TRANSPORTOWEJ 

Przystępując do modelowania parametrycznego platformy towarowej przyjęto następujące 
założenia projektowe: 
– maksymalny udźwig – 600 kg, 
– wymiary gabarytowe towaru 1350×1050×1950 mm, 
– wysokość podnoszenia – 12 m, 
– wymiary rampy transportowej – 1400×1100 mm, 
– wysokość: podszybia Hp = 120 mm, nadszybia Hn = 460 mm, 
– wysokość maszynowni Hm = 2000 mm, 
– napęd – hydrauliczny jednostopniowy pośredni, 
– wysokość przestrzeni serwisowej (zabezpieczona kotwą zabezpieczającą) – do 2000 mm. 

We wstępnym etapie projektowania opracowano schemat funkcjonalny platformy trans-
portowej przedstawiony na rysunku 3. Zaprezentowana w pracy konstrukcja platformy towa-
rowej (rys. 3) służy do transportu i podnoszenia ładunków głównie w halach produkcyjnych 
i magazynach. Konstrukcja posiada ruchomą kabinę 1 napędzaną siłownikiem hydraulicz-
nym 2. Uruchamianie windy realizuje się za pomocą mikroprocesorowego sterowania 3, pod-
łączonego do agregatu hydraulicznego ze zbiornikiem oleju 4. Agregat napędza siłownik 2, 
który poprzez przełożenie pośrednie podnosi kabinę. 

Zespół napędowy dźwigu złożony ze zbiornika, pompy hydraulicznej i silnika elektrycz-
nego wprawia w ruch siłownik, który poprzez przełożenie bezpośrednie 1:1 lub pośrednie 1:2 
(koło linowe i liny) napędza kabinę (rys. 4). 
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Rys. 3. Schemat platformy do transportu pionowego towarów 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
1:1 1:2 

 
Rys. 4. Zespół napędowy (hydrauliczny) platformy towarowej 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych oraz opracowanego schematu działania 
platformy towarowej, utworzono parametryczne modele bryłowe części i złożenia. Konstruk-
cję podzielono na podzespoły, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3. Każdy 
podzespół platformy towarowej zamodelowano w środowisku Assembly jako złożenie. Wi-
dok końcowy wirtualnego modelu platformy towarowej pokazano na rysunku 5.  
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Rys. 5. Model bryłowy platformy towarowej; 1 – rama kabiny wraz z mocowaniem lin nośnych 

i zespołem chwytaczy, 2 – kabina platformy, 3 – prowadnica siłownika hydraulicznego 
i kabiny, 4 – dolne mocowanie prowadnic do posadzki podszybia, 5 – mocowanie podstawy 
siłownika hydraulicznego, 6 – panel sterujący platformą, 7 – siłownik hydrauliczny,  
8 – prowadnik tłoka i koła linowego, 9 – koło linowe, 10 – mocowanie lin, 11 – mocowanie 
prowadnic i dolnej części siłownika hydraulicznego, 12 – mocowanie prowadnic 
z zabezpieczeniem serwisowym, 12 – mikroprocesorowe sterowanie, 13 – agregat 
hydrauliczny ze zbiornikiem oleju, 14 – krzywka do czujnika krańcowego wskazująca piętro 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. ANALIZA NUMERYCZNA MES 

Wytrzymałościową analizę numeryczną przeprowadzono metodą elementów skończonych 
MES, wykorzystując moduł CAE – SolidWorks Simulation [1], zintegrowany z programem 
SolidWorks. Wybór tego oprogramowania pozwala na: wykorzystanie komputerowej bazy 
danych właściwości fizycznych materiałów konstrukcyjnych, zdefiniowanie warunków brze-
gowych badań symulacyjnych, dyskretyzację obszaru analizy oraz utworzenie raportów anali-
zy i ich wizualizację. 

Przeprowadzone statyczne badania wytrzymałościowe miały na celu sprawdzenie czy 
konstrukcja kotwy zabezpieczającej serwisowej przeniesie obciążenie pionowe wynoszące 
1000 N i nie ulegnie zerwaniu podczas gdy inne systemy zabezpieczające zawiodą. Na po-
trzeby analizy zbudowano modele dyskretne dla poszczególnych podzespołów kotwy. Na 
rysunku 6a przedstawiono przykładowy model dyskretny kotwy zabezpieczającej, zaś na ry-
sunku 6b wyniki analizy w postaci naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Mises’a. 
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Analizując wyniki badań symulacyjnych oraz porównując wartości naprężeń 
z wartościami granicznymi, można stwierdzić, że zaproponowana konstrukcja jest dostatecz-
nie wytrzymała. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 6. Model kotwy zabezpieczającej serwisowej, gdzie: a) model dyskretny, b) mapa naprężeń 
zredukowanych wg hipotezy Hubera-Mises’a 

Źródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projekto-
wania konstrukcji platformy towarowej o udźwigu 600 kg. 

Przeprowadzona analiza metodą elementów skończonych MES, dla wybranych części 
i podzespołów wykazała, że konstrukcja spełnia warunki wytrzymałościowe. 

System CAD/CAE znacznie skraca czas projektowania konstrukcji windy towarowej, tym 
samym pozwala zmniejszyć jego koszty, bez potrzeby budowania prototypów. 
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APPLICATION OF THE CAD/CAE  
TECHNIQUES TO THE DESIGN  

OF THE GOODS PLATFORM 

Abstract 
This article presents a parametric solid model with a lifting capacity of cargo platform 600 kg, 

made up of computer-aided CAD/CAE. An endurance numerical analysis of selected structural ele-
ments of finite element method FEM was made. 

Key words: CAD/CAE, loading platform, freight elevator, FEM analysis, hydraulic drive. 
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