
W podno nikach najazdowych unoszo-
ny do obs ugi lub naprawy pojazd nie ma 
zwolnionego zawieszenia, a jego ko a osa-
dzone na p ytach najazdowych (pomostach) 
stanowi  punkty podparcia. W pozosta ych
konstrukcjach podno ników, czyli dwuko-
lumnowych oraz podprogowych, a tak e
przy podno nikach typowo najazdowych, 
lecz wyposa onych w dodatkowy d wignik
osiowy (do unoszenia jednej osi pojazdu) 
lub mi dzyosiowy (do unoszenia obu osi 
pojazdu), obs ugiwany pojazd podnoszony 
jest z wykorzystaniem odpowiednich punk-
tów podparcia wyznaczonych konstrukcyj-
nie przez producenta pojazdu.

Punkty te maj  odpowiednio wytrzyma
konstrukcj  (poprzez specjalne wzmocnie-
nie tej strefy podwozia) oraz zapewniaj  od-
powiednie, proporcjonalne roz o enie ci -
aru gwarantuj ce stabiln  pozycj  pojazdu 

na podno niku w trakcie unoszenia i prowa-
dzenia prac obs ugowych, a tak e napraw-
czych. Z punktu widzenia bezpiecze stwa
pracy wykorzystywanie tych punktów pod-
parcia pojazdu jest konieczno ci .

w pojazdach dostawczych i terenowych 
– w celu uzyskania prawid owego pod-
parcia – konieczne jest u ycie ap z wi k-
szym zakresem regulowanej wysoko ci
lub zastosowanie odpowiednich przed u a-
czy pomi dzy ramionami a apami. Nieste-
ty, w praktyce warsztatowej w celu obs ugi
tego typu pojazdów bardzo cz sto s  stoso-
wane – zamiast przystosowanych do tego 
profesjonalnych przed u aczy – zupe nie
przypadkowe elementy, na przyk ad drew-
niane klocki itp. Stosowanie profesjonal-
nych przed u aczy ma niebagatelny wp yw
na bezpiecze stwo obs ugi pojazdu na pod-
no niku dwukolumnowym.

Jedna z najbardziej niebezpiecznych sy-
tuacji przy unoszeniu pojazdu na podno ni-
ku dwukolumnowym zwi zana jest w a nie
bezpo rednio z niew a ciwym podparciem 
podwozia i polega na zsuni ciu si  pojazdu 
z ap podpieraj cych. Wynika ona g ównie
z u ycia przypadkowych przed u e  pod-
pieraj cych lub z ego stanu technicznego, 
jak równie le dobranych nak adek gumo-
wych na apy. Pojazd unoszony jest stabilnie 
tylko wówczas, gdy wszystkie cztery punk-
ty podporowe s  miejscami równomiernego 
przenoszenia obci e , zw aszcza, e na 
uniesionym samochodzie prowadzone s
prace, podczas których w trakcie przy o o-
nych od spodu pojazdu si  mo e nast pi
zsuni cie si  pojazdu z punktów jego pod-
parcia.

dost pne na rynku ta sze nak adki gumo-
we na apy, które w zdecydowanej wi k-
szo ci przypadków nie s  dostosowane do 
posiadanych w eksploatowanych przez sie-
bie podno nikach wymiarów i kszta tów ap.
Prawid owo dobrane nak adki gumowe mu-
sz  mie  zarówno w a ciwe wymiary pod 
tzw. talerz apy, jak równie  i sposób ich mo-
cowania do ap (przewidziane przez produ-
centa podno nika odpowiednie otwory pod 
ruby mocuj ce czy wypustki zapewniaj ce

ich w a ciwe u o enie na apie).
Na rynku wyposa enia warsztatowego 

pojawi a si  niedawno nowa fi rma TECH-
AND Technika Warsztatowa, specjalizuj ca
si  mi dzy innymi w dystrybucji tego typu 
produktów (nak adek gumowych na apy
podno ników dwukolumnowych, podk adek
gumowych podno ników podprogowych: 
czterokolumnowych i no ycowych, os on
gumowych na kolumny oraz przed u aczy
ramion podno ników dwukolumnowych). 
Firma oferuje gumy dopasowane praktycz-
nie do wszystkich typów podno ników sa-
mochodowych eksploatowanych obecnie 
na rynku warsztatowym.

Prawid owe 
podparcie pojazdu
podstaw  bezpiecznej pracy 
przy podno nikach samochodowych
Zastosowanie podnośników przy obsłudze serwisowej i naprawie pojazdów 
samochodowych w warsztatach zdecydowanie poprawia komfort i efektyw-
ność pracy. Jednocześnie przy ich niewłaściwym i niezgodnym z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy użytkowaniem są źródłem wielu zagrożeń 
dla pracowników wykonujących pod nimi czynności.

Przedłużacze do właściwego podparcia unoszonego 

pojazdu.

Gumowe zabezpieczenia na kolumny podnośników.

Nakładki gumowe na łapy podnośników dwuko-

lumnowych.

Podkładki gumowe (bloki) podnośników podpro-

gowych.

Przedłużacz łapy ramienia podnośnika dwukolum-

nowego.

Dzisiejsze konstrukcje podno ników
maj  wystarczaj co du  liczb  zabezpie-
cze  konstrukcyjnych (bez których nie zo-
sta yby dopuszczone do eksploatacji) za-
pewniaj cych w pe ni bezpieczn  prac
przy ich u yciu. Najwi ksze zagro enie
przy ich u ytkowaniu stwarzaj  natomiast 
z pozoru nieistotne szczegó y, na które nie 
zwracaj  uwagi ich u ytkownicy w warsz-
tatach samochodowych. Do tych niepozor-
nych szczegó ów zaliczy  trzeba w a nie
aktualny stan zu ycia nak adek gumowych 
na apy.

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie 
nak adek gumowych na apy podno ników
dwukolumnowych oraz podk adek gumo-
wych podno ników pozosta ych konstrukcji 
nie nale y bra  pod uwag  wy cznie ceny. 
Oszcz dzaj c na zakupie profesjonalnych 
produktów w tym zakresie, nara a si , nie-
stety, pracuj ce pod podno nikami osoby 
na spore niebezpiecze stwo zagra aj ce
nie tylko ich zdrowiu, ale równie  i yciu.

www.tech-and.pl

W podno nikach dwukolumnowych uno-
szenie samochodu realizowane jest przez 
dwie pary ramion osadzonych na specjal-
nych wózkach poruszaj cych si  w pionie 
w obu kolumnach. Ramiona umo liwia-
j  obrót w p aszczy nie poziomej oraz re-
gulacj  d ugo ci zapewniaj c  w a ciwe
i dostosowane do wymiarów p yty podwo-
ziowej lub ramy i ulokowanych w niej punk-
tów podparcia unoszonego pojazdu. Na 
ko cach ramion zamocowane s  tzw. apy
b d ce rzeczywistymi punktami podparcia 
pojazdu. apy wyposa one s  w specjal-
ne nak adki gumowe, które zabezpieczaj
punkty podparcia pojazdu przed zarysowa-
niem lub wgnieceniem w trakcie unosze-
nia, ale przede wszystkim ich zadaniem jest 
amortyzacja drga  przenoszonych z pra-
cuj cego podno nika na unoszony pojazd 
oraz zapewnienie wi kszych oporów tarcia 
punktów podparcia pomi dzy apami pod-
no nika a podwoziem pojazdu, czyli zapew-
nienie stabilno ci podnoszenia pojazdu.

W wi kszo ci konstrukcji podno ników
dwukolumnowych ze wzgl du na dostoso-
wanie do mo liwo ci obs ugi pojazdów z ni-
skim zawieszeniem i ma ym prze witem
(konieczno  obrotu ramion pod pojazdem 
ulokowanym ju  na stanowisku unoszenia 
i ustawienia ich w punktach podparcia) apy
maj  najcz ciej niewielk  wysoko , a nie-
znaczna regulacja wysoko ci mo liwa jest 
jedynie poprzez wykr canie i wkr canie
w gniazda ramion.

Przy obs udze pojazdów maj cych spe-
cyfi czn  konstrukcj  podwozia najcz ciej

Nak adki gumowe na apy podno ników
dwukolumnowych, jak równie  i podk ady
gumowe (bloki) podno ników podprogo-
wych ulegaj  w trakcie normalnej eksplo-
atacji podno ników naturalnemu i nieunik-
nionemu zu yciu. Nast puje ono na skutek 
cierania oraz przenoszenia znacznych 

obci e  i zachodz cych w nich napr e
wewn trznych materia u (gumy). Dla za-
pewnienia bezpiecze stwa pracy na pod-
no nikach konieczna jest wi c ich okreso-
wa wymiana.

U ytkownicy podno ników dwukolum-
nowych nabywaj  w ramach oszcz dno ci

Trwa przyjmowanie zg osze  do III edy-
cji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. 
Uczestnikami mog  by  zarówno do wiad-
czeni serwisanci, jak i uczniowie szkó  me-
chanicznych. Fina y odb d  si  28 i 29 mar-
ca podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu, a konkurs poprowadzi dzienni-
karz motoryzacyjny – W odzimierz Zientarski. 
Wcze niej mechanicy rozwi  test interne-
towy, przygotowany przez specjalistów Mobil 
1, partnera merytorycznego mistrzostw.

Silniki benzynowe rodziny EP o po-
jemno ci skokowej 1.4 i 1.6 oferowane s
w wielu modelach Peugeot i Citroëna. Naj-
mocniejszy z nich rozwija moc 200 KM. 
W ostatnim czasie zaprezentowana zosta a
dodatkowa, 270-konna jednostka nap do-
wa, która dost pna jest w Peugeot RCZ R.

Produkcja silnika benzynowego opra-
cowanego przez PSA Peugeot Citroën we 
wspó pracy z BMW rozpocz a si  w 2006 
roku. Wersja 1.6 THP zosta a nagrodzona 
siedem razy z rz du przez magazyn „Inter-
national engine of the year award”.

Ka dego dnia produkuje si  1280 silni-
ków z tej rodziny. Do tego dochodzi produk-
cja 900 podzespo ów fabrycznych – bloków 
cylindrowych, g owic cylindra, korbowodów 
i wa ów korbowych, które codziennie wy-
sy ane s  do fabryki BMW w Hams-Hall 
(Wielka Brytania), a nast pnie montowane 
w modelu Mini.

Fabryka Française de Mécanique w Do-
uvrin we Francji zatrudnia w sumie prawie 
3050 osób, z których oko o 800 pracuje przy 
produkcji silników EP. To jedna z dwóch fa-
bryk, obok Trémery, produkuj cych w Euro-
pie silniki PSA Peugeot Citroën.

Mechanicy 
zmierz  si  
w Poznaniu

Dwa miliony 
silników

Organizatorami mistrzostw s  V8 Team 
oraz Mi dzynarodowe Targi Pozna skie.
Kategoria M ody Mechanik

Rejestracja dwuosobowych zespo ów
potrwa do 5 marca br. pod adresem 
www.mistrzostwamechanikow.pl.
Eliminacje – 6 marca br., godz. 12.00. 
Test konkursowy zostanie opublikowany 
na stronie internetowej www.mobil.pl. 
Zadaniem uczniów b dzie jak najszyb-
sze wys anie poprawnych odpowiedzi 
na wskazany adres e-mail.
Fina  – 28 marca br., Targi Techniki Mo-
toryzacyjnej, Pozna .

Kategoria Mechanik Zawodowy
Zapisy – do 14 marca br. pod adresem 
www.mistrzostwamechanikow.pl.
Eliminacje – termin ustalany indywidual-
nie z zawodnikiem.
Fina  – 29 marca br., Targi Techniki Mo-
toryzacyjnej, Pozna .

2-milionowy silnik benzynowy z rodziny 
EP zszed  w rod  22 stycznia br. z linii pro-
dukcyjnej Française de Mécanique, zak a-
du PSA Peugeot Citroën. Wersja z nume-
rem 2.000.000 zostanie wys ana do fabryki 
w Sochaux, gdzie zamontowana zostanie 
w jednym z egzemplarzy Peugeot 308.

Aby wzi  udzia  w mistrzostwach, wy-
starczy zarejestrowa  si  na ofi cjalnej stro-
nie konkursu (www.mistrzostwamechani-
kow.pl) oraz przej  eliminacje w formie 
testu internetowego. Przygotowane przez 
ekspertów Mobil 1 pytania b d  dotyczy
budowy i serwisowania pojazdów, trendów 
na rynku motoryzacyjnym oraz historii mo-
toryzacji.

Zawodnicy b d  rywalizowa  w dwóch 
kategoriach. Pierwsza, M ody Mechanik, 
zarezerwowana jest dla dwuosobowych ze-
spo ów uczniowskich ze szkó  mechanicz-
nych i elektromechanicznych. Do wiad-
czeni mechanicy b d  walczy  w kategorii 
Mechanik Zawodowy.
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