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Robert CZABANOWSKI 

NUMERYCZNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA  

USTROJU NOŚNEGO STOJAKA PODNOŚNEGO 

 

W artykule zostały przedstawione wyniki numerycznej analizy wytężania ustroju nośnego stojaka podnośnego. Obliczenia 

wykonano z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Uzyskane rozkłady naprężeń pozytywnie zweryfikowały analizo-

wany ustrój nośny. Wyniki badań numerycznych pokazują możliwości optymalizacji struktury, np.: w celu zmniejszenia ciężaru 

stojaka podnośnego.  

 

WSTĘP 

Stojak podnośny to urządzenie pomocnicze wykorzystywane 
w procesach montażu i demontażu elementów na trawersach służą-
cych do transportu technologicznego podwieszanych detali. Stąd 
też stojaki nie są używane samodzielnie lecz w parach, co przed-
stawiono na rysunku 1. Regulacja położenia podpór stojaków 
z wykorzystaniem mechanizmu śrubowego z motoreduktorem jest 
realizowana w stanie nieobciążonym (bez obciążenia). Przemiesz-
czanie trawersy (podnoszenie i opuszczanie na podpory stojaków) 
jest realizowane przy pomocy suwnicy. Z tego też powodu urządze-
nie nie musi spełniać wymogów jak urządzenia podnoszące [1], ale 
musi oczywiście spełniać wytyczne odnośnie projektowania kon-
strukcji stalowych [2]. W zależności od wymagań technologicznych 
dopuszcza się nierównomierny rozkład obciążeń współpracującej ze 
stojakami trawersy oraz różnice w położeniu podpór stojaków sta-
nowiących zespół. W tym celu układ sterowania oraz układ napę-
dowy umożliwiają zmianę położenia podpór obu stojaków jednocze-
śnie lub osobno każdego stojaka. Z uwagi na różne położenia pod-
pór oraz możliwą nierównomiernością rozkładu obciążeń na trawer-
sie niezbędna jest analiza wytężenia ustroju nośnego stojaka. 

  

 
Rys. 1. Zespół stojaków podnośnych z trawersą (a- układ syme-
tryczny, b-układ niesymetryczny)  

1. BUDOWA I WARUNKI PRACY STOJAKA 
PODNOŚNEGO 

Stojak podnośny (rys. 2) jest zbudowany z ramy stalowej (1), 
wykonanej z ceowników normalnych, wspartej na płycie stalowej 

mocowanej do podłoża. W ramie osadzone są prowadnice liniowe 
(2), z którymi współpracuje ukształtowana z blach podpora (3) 
ukształtowana w swojego rodzaju gniazdo umożliwiające bezpiecz-
ne położenie belki trawersy. Przemieszczanie podpory (bez obcią-
żenia) jest realizowane przy pomocy mechanizmu śrubowego (4) 
z motoreduktorem walcowym (5). W przekładni śrubowej zastoso-
wano nakrętkę podstawową (7) oraz nakrętkę bezpieczeństwa (8).  

 

 
Rys. 2. Stojak podnośny (1-rama, 2-prowadnice, 3-podpora, 4-
mechanizm śrubowy, 5-motoreduktor, 6- tuleja oporowa, 7-nakrętka 
podstawowa, 8-nakrętka bezpieczeństwa, 9-zespół łożysk)  
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Mechanizm śrubowy (4) przenosi obciążenia na ramę poprzez 
zespół łożysk (9). Podpora obciąża nakrętkę podstawową za po-
średnictwem tulei oporowej (6). W celu kompensacji niewielkich 
przemieszczeń kątowych wewnętrzną część tulei oporowej oraz 
zewnętrzną część nakrętki podstawowej ukształtowano jako wycinki 
sfer odpowiednio: wklęsłej i wypukłej. 

Udźwig analizowanego urządzenia wynosi 25 kN. Rama wyko-
nana jest ze stali S235 a prowadnice liniowe i podpora ze stali 
S355. 

1.1. Stan obciążenia obiektu  

Z uwagi na charakter pracy (zmiana położenia podpór może 
być realizowana wyłącznie bez obciążenia) obciążenie stojaka 
można rozpatrywać jako quasi-statyczne. Stan obciążenia wynika 
ze sposobu posadowienia i obciążenia trawersy ładunkiem. Ze 
względów technologicznych dopuszcza się różnicę położenia pod-
pór równej połowie wysokości podnoszenia (rys. 1). Dopuszczalną 
nierównomierność obciążenia trawersy przedstawiono jako ekwiwa-
lentną siłę skupioną odsuniętą od środka trawersy. W tabeli 1 
przedstawiono analizowane warunki pracy stojaków. 

1.2. Model dyskretny ustroju nośnego stojaka podnośnego  

Na potrzeby opracowania modelu obliczeniowego zbudowano, 
wykorzystując program Geomagic Design, model geometryczny 
stojaka podnośnego (rys. 2), który wykorzystano do zbudowania 
modeli dyskretnych na potrzeby analizy wytrzymałościowej. W tym 
też celu dokonano niezbędnych uproszczeń tych szczegółów struk-
tury, które są nieistotne dla poprawnej oceny wytężenia ustroju, np.: 
usunięto drobne elementy do wykorzystywane mocowania czujni-
ków krańcowych. Opracowane modele dyskretne przedstawiono na 
rysunkach 3 i 4.  

 

 
Rys. 4. Model dyskretny ramy i prowadnic (liczba elementów: 
636164, liczba węzłów: 1078531)  

 
Rys. 3. Model dyskretny podpory (liczba elementów: 243573, liczba 
węzłów: 418048) 

 
Do modelowania wykorzystano elementy bryłowe 10-węzłowe, 

o trzech stopniach swobody w węźle. 

2. ANALIZA NUMERYCZNA WYTĘŻENIA USTROJU 
NOŚNEGO 

Badania numeryczne wytężenia ustroju nośnego stojaka wyko-
nano metodą elementów skończonych przy użyciu programu 
NE/Nastran for Windows [3], rozwiązując zadania jako statyczne 
[4, 5]. Obliczenia przeprowadzono dla warunków normalnych. 

2.1. Warunki brzegowe i analizowane stany obciążenia 
ustroju nośnego  

Analizę przeprowadzono wydzielając ze struktury podporę, któ-
rej warunki brzegowe zdefiniowano tak aby możliwie wiernie 
uwzględnić jej współpracę z resztą zespołu (rys. 5). W tujach pro-
wadzących odebrano stopnie swobody tak, aby odzwierciedlić 
w współpracę z prowadnicami – brak ruchliwości w kierunku pro-
mieniowym. Na czaszy kulistej tulei oporowej odebrano możliwość 
przemieszczania się w kierunku promieniowym sfery – model 
współpracy podpory z nakrętką podstawową. 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono przedstawione 
w tablicy 1 stany obciążenia. Sposób modelowania obciążeń podpo-
ry przedstawiono na rysunku 6. 

Uzyskane wartości reakcji w tak zdefiniowanych podporach 
wykorzystano do zdefiniowania obciążeń ramy i prowadnic stojaka. 

Prowadnice są obciążone siłami równoważącymi moment jaki 
generuje mimośrodowe obciążenie podpory. Reakcje na końcach 
prowadnic są przenoszone na ramę. Rama przenosi również siłę 

Tab. 1.  Dopuszczalne warunki pracy zespołu stojaków podnośnych   

– Położenie wzajemne 
podpór 

Rozkład obciążenia trawersy 

Równomierne Nierównomierne 

Symetryczne 

  

Niesymetryczne 

  
F* - ekwiwalentna siła wynikająca z ciężaru ładunku i trawersy 
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osiową obciążającą śrubę poprzez zespół łożysk, który jest umiesz-
czony na górnej półce. Z uwagi na sposób mocowania ramy ustroju 
nośnego do podłoża (płyty fundamentowej), cały zespół utwierdzono 
odbierając wszystkie stopnie swobody na powierzchni styku płyty 
stalowej z podłożem. Opisany powyżej sposób obciążenia ramy 
i prowadnic oraz utwierdzenia ramy przedstawiono na rysunku 7.  

 

 
Rys. 5. Warunki brzegowe do analizy wytrzymałościowej podpory 
(opis w tekście) 
  

 
Rys. 6. Analizowane sposoby obciążania podpory (a – równomierny 
rozkład obciążeń na poziomej trawersie: prostopadłe obciążenie na 
podpory, b – nierównomierny rozkład obciążeń na pochylonej tra-
wersie: wypadkowa siła na zewnętrznej krawędzi podpory)  

 
W celu uwzględnienia współpracy pomiędzy ramą a prowadni-

cami (końce prowadnic osadzone są swobodnie w pierścieniach 
osadczych przyspawanych do ramy) zdefiniowano na końcach 
prowadnic strefy kontaktu (w strefie kontaktu przyjęto współczynnik 
tarcia równy 0). 

 

 
Rys. 7. Schemat analizowanych obciążeń ramy i prowadnic (a) oraz 
utwierdzenie ramy (b)  

2.2. Wybrane wyniki obliczeń  

Na rysunkach 8-13 przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń 
(wartości w jednostkach podstawowych układu SI: Pa i m), naprę-
żenia zredukowane wg hipotezy Hubera. 

Uzyskane wartości naprężeń (160 MPa dla podpory i około 
125 MPa dla ramy) nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla 
zastosowanych materiałów, współczynnik bezpieczeństwa ma 
wartość około 2. Uzyskane wartości przemieszczeń są również 
niewielkie a strzałka ugięcia ramy nie przekracza 1/1000.  

 

 
Rys. 8. Rozkład naprężeń zredukowanych w podporze dla równo-
miernego rozkładu obciążeń poziomej trawersy 
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Rys. 9. Rozkład naprężeń zredukowanych w podporze dla nierów-
nomiernego rozkładu obciążeń maksymalnie pochylonej trawersy 
  

 
Rys. 10. Przemieszczenia wypadkowe w podporze: równomierny 
rozkład obciążeń poziomej trawersy  

 

 
Rys. 11. Przemieszczenia wypadkowe w podporze: (nierównomier-
ny rozkład obciążeń pochylonej trawersy) 
 

 
Rys. 12. Rozkład naprężeń zredukowanych w ramie i prowadnicach 
dla nierównomiernego rozkładu obciążeń pochylonej trawersy  

 

 
Rys. 13. Przemieszczenia wypadkowe w ramie i prowadnicach dla 
nierównomiernego rozkładu obciążeń pochylonej trawersy  
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PODSUMOWANIE 

Przeprowadzono analizę wytrzymałościową ustroju nośnego 
stojaka podnośnego. Uzyskane wyniki pozytywnie weryfikują dobór 
materiałów i wymiarów komponentów ustroju nośnego. Zapewnia to 
wymagany zapas stateczności na wypadek wystąpienia przeciążeń. 
Możliwa optymalizacja może dotyczyć wielkości i grubości żeber 
z blachy w dolnej części struktury w celu zmniejszenia ciężaru 
całkowitego stojaka podnośnego. 
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Numerical strength analysis load carrying structure 
 of adjustable stand 

The works is the numerical analysis of the state of stress 

and deformation of load bearing structure of adjustable 

stand. Numerical calculations were carried out by finite 

element method. Obtained distributions of stresses positively 

verified analyzed load bearing structure. The results of nu-

merical tests showed the possibility of structure optimization, 

e.g., to reduce weight of the adjustable stand. 
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