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Stabilność pojazdu 
na podnośniku

Podnośniki samochodowe wykorzystywane obecnie w warsz-
tatach wpływają zdecydowanie na poprawę komfortu i efek-
tywności prac, lecz mogą stwarzać też wiele zagrożeń dla 
obsługującego je personelu

Pierwszym, choć nie jedynym warun-
kiem bezpiecznego użytkowania podno-
śnika jest stabilne osadzenie na nim ob-
sługiwanego samochodu. W zależności 
od konstrukcji urządzenia stosowane są 
w tym zakresie różne rozwiązania tech-
niczne. 

Punkty podparcia
W przypadku podnośników najazdowych 
pojazd musi najpierw wjechać na płyty 
nośne, a potem wraz z nimi podnoszo-
ny jest na żądaną wysokość. Opiera się 
przy tym stale na własnym zawieszenia 
i kołach. Najbardziej popularne obecnie 
w warsztatach podnośniki jedno- i dwu-
kolumnowe oraz wszelkie podprogowe 
podnoszą natomiast pojazdy, zwalniając 
równocześnie ich zawieszenia i odrywa-
jąc koła od podłoża. Podobnie dzieje się 
przy korzystaniu z wszystkich podnośni-
ków najazdowych wyposażonych dodat-

kowo w dźwignik osiowy (do unoszenia 
jednej osi pojazdu) lub podnośnik mię-
dzyosiowy (do unoszeniu jednocześnie 
obu osi pojazdu). Siły podnoszące muszą 
być wówczas przyłożone w odpowied-
nich punktach podwozia wyznaczonych 
przez konstruktora samochodu. Są to 
miejsca odpowiednio wzmocnione, a ich 
usytuowanie zapewnia właściwe (rów-
nomierne), czyli bezpieczne rozłożenie 
masy pojazdu na podporach zarówno 
podczas unoszenia pojazdu, jak również 
w trakcie prowadzenia czynności obsłu-
gowych i naprawczych. 

Elementy nośne podnośników pod-
progowych (z płytami unoszącymi) 
współpracują z wyznaczonymi punkta-
mi podparcia podwozia za pośrednic-
twem co najmniej czterech specjalnych 
podkładów gumowych. W najczęściej 
stosowanych obecnie konstrukcjach pod-
nośników, czyli w wersjach dwukolum-

nowych, unoszenie pojazdu realizowane 
jest z wykorzystaniem dwóch par ramion 
osadzonych na specjalnych wózkach 
przesuwanych w pionie po obu kolum-
nach. Zastosowana w tego typu podno-
śnikach konstrukcja wózków unoszących 
umożliwia obrót ramion w płaszczyźnie 
poziomej oraz regulację ich długości, co 
umożliwia właściwe dostosowanie pozy-
cji łap podpierających do wymiarów płyty 
podwoziowej lub ramy pojazdu i roz-
mieszczenia punktów podparcia. 

Zadania nakładek kontaktowych 
Łapy podnośników wyposażane są 
w specjalne nakładki gumowe, których 
zadaniem jest przede wszystkim amor-
tyzacja drgań przenoszonych z pracują-
cego podnośnika na unoszony pojazd, 
zabezpieczenie jego podwozia pojazdu 
przed zarysowaniem lub wgnieceniem 
oraz zapewnienie jego stabilności dzięki 
zwiększonemu tarciu pomiędzy punktami 
podparcia a końcówkami łap.    

Podnośniki dwukolumnowe posiadają 
łapy o niewielkiej wysokości ze względu 
na konieczność obsługi pojazdów z nis-
kim zawieszeniem i małym prześwitem. 
Ramiona nośne nawet pod takimi pod-
woziami muszą się swobodnie obracać 
i rozsuwać teleskopowo. Nieznaczna re-
gulacja wysokości łap możliwa jest wy-
łącznie poprzez ich wykręcanie lub wkrę-
canie w gwintowane gniazda ramion.

Przy podnoszeniu pojazdów dostaw-
czych lub terenowych dla uzyskania pra-
widłowego podparcia konieczne jest uży-
cie łap z większym zakresem regulowanej 
wysokości bądź zastosowanie odpowied-
nich przedłużaczy, pomiędzy ramionami, 
a łapami. W praktyce warsztatowej przy 
obsłudze tego rodzaju pojazdów często 
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Możesz wygrać jedną z trzech firmowych bluz, 
ufundowanych przez firmę AkzoNobel,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz 

niektórych od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Sikkens w procesie lakierowania pojazdów użytkowych”, 

następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo 

też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1 Jakich substancji nie mogą zawierać nowoczesne materiały lakiernicze?
    ❏ a. cynku i węglików     ❏ b. tlenu i azotanów
    ❏ c. ołowiu i chromianów     ❏ d. żelaza i węglanów

2 Co oznacza w lakiernictwie angielski termin high solid?
    ❏ a. duże stężenie cząstek stałych     ❏ b. wodorozcieńczalność materiału
    ❏ c. wysoką wytrzymałość powłoki     ❏ d. dobrą przyczepność podkładu

3 Jakie jest główne przeznaczenie systemów lakierniczych Sikkens Autocoat BT?
    ❏ a. wyłącznie lakierowanie fabryczne     ❏ b. powłoki fabryczne i renowacyjne
    ❏ c. wyłącznie powłoki renowacyjne     ❏ d. malowanie pojazdów specjalnych

4. Kto dokonuje wyboru technologii z asortymentu Sikkens Autocoat BT?
    ❏ a. dostawca technologii lakierniczej     ❏ b. nabywca zamawiający pojazd
    ❏ c. personel lakierni i jej klient     ❏ d. producent lakierów wraz z lakiernią

5. Jakie korzyści daje usługowej lakierni stosowanie kompletnej technologii jednego producenta materiałów lakier-
niczych?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

http://e-autonaprawa.pl/konkurs
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wykorzystuje się do tego celu zupełnie 
przypadkowe przedmioty (np. drewnia-
ne klocki, betonowe bloczki, złomowane 
części samochodowe itp.) zamiast profe-
sjonalnych przedłużaczy zapewniających 
pełne bezpieczeństwo pracowników znaj-
dujących się pod pojazdem uniesionym 
na podnośniku.

Najczęstszą przyczyną wypadków 
w trakcie pracy z wykorzystaniem pod-
nośników dwukolumnowych jest niewła-
ściwe podparcie podwozia i  zsunięcie 
się pojazdu z podpierających go łap. 
Powodem jest ich zły stan techniczny 
lub właśnie użycie przypadkowych prze-
dłużaczy. Dotyczy to również źle dobra-
nych, zastępczych nakładek gumowych. 

2

3

Obsługiwany samochód unoszony jest 
stabilnie, wyłącznie wówczas, gdy jedno-
cześnie wszystkie cztery punkty podpar-
cia równomiernie przenoszą obciążenie, 
zwłaszcza jeśli przy uniesionym pojeź-
dzie prowadzone są prace wymagające 
użycia znacznych sił zewnętrznych.

Przedłużacze łap
W podnośnikach dwukolumnowych sto-
suje się dwa rodzaje przedłużaczy łap. 
Pierwsze z tych rozwiązań polega na wy-
korzystaniu specjalnie dobranych tulei 
metalowych, umieszczanych pomiędzy 
gniazdami ramion podnośnika a jego ła-
pami. Tuleje te są dostępne w różnych 
rozmiarach długości (najczęściej 7, 9 

i 14 cm). Można też je wzajemnie łączyć 
w zależności od aktualnych potrzeb, lecz 
zawsze muszą być dopasowane do kon-
strukcji ramion i łap. Druga koncepcja 
jest zdecydowanie bardziej uniwersal-
na. Wykorzystuje się w niej specjalne 
metalowe chwytaki nakładane na łapy 
podnośnika. Elementy te są dostęp-
ne w dwóch zakresach wymiarowych  
(na łapy 110-130 mm i 130-160 mm). 
Posiadają w swej górnej części uchwyt 
do osadzania w nim przedłużaczy gu-
mowych, mających postać krążków 
produkowanych w dwu wysokościach: 
30 i 50 mm. Można je wzajemnie łą-
czyć, dzięki odpowiednim wypustom 
i wpustom umieszczonym na dolnej 

Wierzchnia nakładka gumowa 
łapy ramienia w podnośniku 
dwukolumnowym

Komplet przedłużaczy współpracujących  
z wierzchnią nakładką i metalowym  
chwytakiem

Bezpośrednie  
połącze nie wierzchniej 
nakładki z metalowym 

chwytakiem
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Dobór i wymiana 
końcówek ramion
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
podnośnikach pojazdów samochodowych 
konieczna jest okresowa wymiana nakła-
dek kontaktowych i przedłużaczy ramion 
podnośników dwukolumnowych. Niekie-
dy ich użytkownicy w ramach oszczęd-
ności nabywają dostępne na rynku uni-
wersalne, tańsze nakładki, które nie są 
dostosowane w większości wypadków do 
konkretnych wymiarów i kształtów łap.

Prawidłowo dobrane nakładki gumo-
we na zapewniają wymagany poziom 
bezpieczeństwa, jeśli ich wymiary są do-
stosowane zarówno do tzw. talerza łapy, 
jak i do sposobu śrubowego mocowania 
(rozmieszczenia otworów śrub oraz  wy-
pustek ustalających wzajemne usytu-
owanie łączonych części).

Współczesne konstrukcje podnośników 
dwukolumnowych posiadają wystarczają-
co dużą liczbę zabezpieczeń konstrukcyj-
nych, które są warunkiem dopuszczenia 
ich do eksploatacji, zapewniających bez-
pieczną pracę przy ich użyciu. Niestety 
największe zagrożenia podczas ich użyt-
kowania wynikają z pozornie nieistotnych 
szczegółów, na które w warsztatach samo-
chodowych nie zwraca się należytej uwagi. 

Przy zakupie nakładek gumowych na 
łapy nie należy kierować się wyłącznie ich 
ceną, bowiem tego rodzaju oszczędności 
mogą narazić pracujący pod podnośni-
kami warsztatowy personel na olbrzymie 
niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu 
i życiu, a właściciela placówki na straty 
materialne związane z uszkodzeniem ob-
sługiwanego pojazdu.

 www.tech-and.pl 
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3 firmowe bluzy 

i górnej płaszczyźnie czołowej. W ten 
sposób uzyskuje się potrzebne wyso-
kości przedłużenia łapy. Ostatnim, gór-
nym elementem nośnym przedłużacza 
jest zawsze gumowa nakładka służąca 
do bezpośredniego podparcia podwozia 
pojazdu.

Niebezpieczne sytuacje przy unosze-
niu pojazdów na podnośnikach dwu-
kolumnowych mogą stwarzać nie tylko 
niewłaściwe przedłużacze, lecz także 
nieprawidłowe kształty i nadmierne zu-
życie wierzchnich nakładek gumowych. 
Części te ulegają w trakcie normalnej 
eksploatacji dźwignika naturalnemu 
i nieuniknionemu ściernemu zużyciu. 
Przy przenoszeniu znacznych obciążeń 
następuje również ich ścinanie pod wpły-
wem występujących naprężeń wewnętrz-
nych gumy.

Nakładka wierzchnia mocowana 
śrubami do łapy ramienia

Różne wysokości gumowych przedłużaczy współpracujących  
z nakładkami wierzchnimi mocowanymi śrubami

Tulejowy przedłużacz 
metalowy do łapy pod-
nośnika


