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Wstęp
Realizacja nowoczesnych rozwiązań technicznych 

wymaga użycia zaawansowanych materiałów, tech-
nologii i metod projektowych. Zjawisko to obejmuje 
również transport - im wyższy jest poziom zaawan-
sowania technicznego gospodarki tym większa odpo-
wiedzialność spoczywa na procesach transportowych. 
Najliczniej wykorzystywanymi urządzeniami, w reali-
zacji celów rozwijającego się przemysłu są nowocze-
sne wózki widłowe. Stosowane są one praktycznie we 
wszystkich działach gospodarki człowieka, ułatwiając 
i usprawniając procesy przeładunkowe. Zapotrzebo-
wania na tego typu urządzenia zwiększają się z każdą 
chwilą. Konstrukcje wózków widłowych nie odbiega od 
tych sprzed kilku czy nawet kilkudziesięciu lat jednak 
proces ich projektowania znacznie zmienił się w sto-
sunku do metod stosowanych kilkadziesiąt lat temu.

1. Wózki transportowe
Wózki transportowe są to środki transportu jez-

dniowego lub szynowego o ruchu przerywanym 
i ograniczonym zasięgu, służące do przemieszcza-
nia poziomego (wózki bez urządzeń unoszących lub 
podnośnikowych) albo poziomego i pionowego (wóz-
ki z urządzeniami unoszącymi lub podnośnikowymi) 
ładunków pojedynczych bądź łączonych w jednostki 
ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczonych 
w odpowiednich pojemnikach [1]. Podział wózków 
transportowych przedstawiono na rys 1.

W transporcie wewnątrzzakładowym główne za-
stosowanie mają wózki jezdniowe. Stanowią one naj-
liczniejszą grupę spośród pojazdów transportu we-
wnętrznego. Stosowane są do przewożenia ładunków 
w zakładach przemysłowych, w przedsiębiorstwach 
handlowych i przewozowych, w magazynach i skła-
dach, na stacjach kolejowych oraz w portach morskich 
i lotniczych [2].

Najważniejsze dane techniczne:
a) udźwig – maksymalna dopuszczalna masa ładunku, 

możliwa do podniesienia przez wózek. Charakterystyka 

udźwigu typowych wózków zależy od wysokości pod-
noszenia ładunku i od odległości od pionowej części 
wideł. Przy małych odległościach od pionowej części 
wideł jest ona stała przy dużych zmienna,

b) wysokość podnoszenia – zależy od budowy masz-
tu mechanizmu podnoszenia. Najczęściej stosuje się 
rodzaje: 

 – maszt jednoczłonowy (wysokość podnoszenia do 3,5 m),
 – maszt wieloczłonowy typu Duplex, Triplet (wysokość 
podnoszenia do 8 m),

c) prędkość podnoszenia ładunku – zależna od obrotów 
silnika napędowego, nominalnie prędkości podnosze-
nia typowych wózków nie większa od 0,6 m/s,

d) prędkość opuszczania ładunku – nie zależy od obrotów 
silnika i dla typowych wózków wynosi do 0,8 m/s,

e) prędkość jazdy do przodu i tyłu – zależna od biegu oraz 
obrotów silnika i wynosi maksymalnie 25 km/h,

f) promień skrętu – dla większości wózków jest do 2,5 m,
g) zdolność pokonywania wzniesień – podawana w procen-

tach pochylenia jezdni, jaką wózek może pokonać. Dla 
większości wynosi do 25% [2, 3].

Budowa typowych wózków jezdniowych podnośni-
kowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 
a) rama z przeciwciężarem – wykonana z profi li giętych 

z blachy stalowej połączonych ze sobą za pomocą spa-
wania. W tylnej części zamocowana jest przeciwwaga 
(czołowe ustawienie mechanizmu podnoszenia), przy 
bocznym ustawieniu po stronie przeciwnej. Rama za-
mocowana jest na mostach z zestawami kół jezdnych,

b) osie (mosty) z zestawem kół jezdnych – przednie mosty 
są napędowymi, tylny most ma zamontowane zwrotnice 
z kołami kierowanymi oraz zestaw do kierowania skrę-
tem kół,

c) układ napędowy,
d) układ podnoszenia – składa się z:

 – maszt,
 – wózek z osprzętem do podnoszenia,
 – łańcuchy,
 – instalacja urządzeń hydraulicznych,
 – urządzenia zabezpieczające,
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e) układ kierowania (sterowania), 
f) układ hamulcowy (główny i ręczny),
g) instalacja elektryczna wraz z urządzeniem,
h) wyposażenie dodatkowe.

2. Modelowanie elementów konstrukcyjnych
Proces modelowania części w systemach CAD 

przebiega wg stałego schematu. Wykonuje się po-
szczególne elementy składowe konstrukcji, a następ-
nie tworzy się nowy dokument – np. „Złożenie Widły” 
(rys. 2). Do tego akurat złożenia wstawiono kompo-
nenty, a następnie za pomocą spoiny pachwinowej 
o określonej wielkości połączono je ze sobą.

W ten sposób projektuje się kolejne złożone zespoły 
elementów, np. karetki (rys. 3), które łączy się poprzez 
wiązania w złożenie wyższego rzędu (rys. 4, 5). Pra-
ca w tym etapie może być szczególnie czasochłonna 
ze względu na konieczność modelowania i wiązania 

bardzo licznych części jakimi są chociażby łańcuchy 
(rys. 5).

3. Symulacje naprężeń
Procesy symulacji naprężeń rozpoczynają się od wyboru 

materiału, określenia mocowań i przyłożenia sił odpowiada-
jących rzeczywistym warunkom pracy mechanizmów. Wy-
niki analizy pojawiają się w postaci modelu z zaznaczonymi 
obszarami o kolorach obrazujących odpowiednie napręże-
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Rys. 1. Podział wózków jezdniowych 

Rys. 2. Przykładowy model wideł wózka

Rys. 3. Karetka - rendering
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nia wg Hubera-Misesa (rys. 6), statyczne przemieszczenia 
wypadkowe (rys. 7), czy odkształcenia lub wytrzymałości 
graniczne. W przypadku przedstawionych wideł najwyższe 
naprężenia wystąpiły na zgięciu od wewnętrznej strony 
i wyniosły ok. 140 – 150 MPa, a przemieszczenia osiągnęły 
na końcach poziom nawet 6mm. W przypadku przekrocze-
nia wartości dopuszczalnych można zmienić materiał lub 
wzmocnić konstrukcję. Takie zabiegi są bardzo szybkie, 
a wyniki osiąga się natychmiastowo.

Potwierdzeniem powyższych analiz jest symulacja na-
prężeń wykonana w programie Abaqus typowej aplikacji 
do badań modeli metodami MES, oszacowane napręże-
nia wynoszą maksymalnie 140 MPa.

Podsumowanie
Program Abaqus pozwala na opracowywanie wyników 

obliczeń znacznie lepiej niż uniwersalne platformy CAD 
ponieważ siatka elementów skończonych może być za-
gęszczana dowolnie. Aplikacja ta jednak nie jest sprzężo-
na z programami CAD (oprócz Catii) i nie ma możliwości 
bezpośredniego importu geometrii. Oprócz tego wymaga 
ona dużych umiejętności od użytkownika.

W programach CAD posługiwanie się modułami obli-
czeniowymi jest proste ale dostępność elementów skoń-
czonych ograniczona jest zazwyczaj do bryłowych ele-

Rys. 5. Model wózka podnośnikowego – widok ogólny

Rys. 4. Złożenie karetka wraz z widłami - rendering w pro-
gramie PhotoView 360

Rys. 7. Widły – przemieszczenia wypadkowe wykonane 
w programie Solid Works

Rys. 6. Widły – rozkład naprężeń zredukowanych wg Hubera-
Misesa wykonany w programie Solid Works

Rys. 8. Widły – rozkład naprężeń wg Missesa wykonany 
w programie Abaqus

mentów czterowęzłowych pierwszego rzędu, a gęstość 
siatki reguluje się jednym parametrem dla całego modelu.
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Use of cad systems to modeling and analysis of stress resistance  
in the construction of forklift truck 

Abstract
This paper presents the use of CAD / CAE system in modeling parts of forklifts trucks, and simulation of the 

stress occurring in them.
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