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Podnośniki samochodowe (cz.III)
Andrzej Kowalewski
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Napędy, czyli źródła siły unoszącej pojazdy, można najogólniej podzielić na ręczne i zmechanizowane. Pierwsze z nich
pełnią w warsztatach najwyżej funkcje
pomocnicze, gdyż mogą być stosowane
wyłącznie do unoszenia tylko części pojazdu (jednego koła, jednej osi lub jednej
strony). Podnoszenie całych pojazdów
wymaga natomiast zastosowania sprzętu zmechanizowanego, czyli któregoś
z następujących wariantów wykorzystania energii elektrycznej:
 elektromechanicznego,
 elektrohydraulicznego,
 elektropneumatycznego.
W każdej z tych grup występują typowe
rozwiązania różniące się kinematyką konstrukcji nośnej. I tak wśród podnośników

Podnośniki dwukolumnowe
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z napędem mechanicznym wyróżniamy
odmiany :
 z pionowymi śrubami podnoszącymi,
współpracującymi z podestami lub
wysięgnikami ramieniowymi;
 z śrubami o zmiennym ustawieniu,
współpracującymi z nożycowym układem wsporników podnoszących podesty;
 z cięgnami linowymi nawijanymi na
kołowroty i podnoszącymi podesty.
Podnośniki elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne mają odpowiednie siłowniki umieszczone w:
 pionowych kolumnach współpracujących z podstawami najazdowymi,
podporami płytowymi lub wysięgnikami ramieniowymi;
 w równoległobokach nożycowej konstrukcji nośnej;
 w podstawach urządzeń, gdzie współpracują z cięgnami linowymi lub łańcuchowymi łączącymi je z ruchomym
ramieniem podnoszącym.
W podnośnikach elektromechanicznych
stosowana jest zasada działania maszyn
prostych: dźwigni w postaci kół zębatych
i kołowrotów oraz równi pochyłych w postaci mechanizmów śrubowych. W konstrukcjach tego typu wykorzystuje się
zjawisko zwielokrotnienia siły kosztem
drogi, na której ona działa, przy zachowaniu niezmiennej wartości wykonywanej pracy.
Zasada działania podnośników elektrohydraulicznych opiera się na prawie
Pascala, zgodnie z którym ciśnienie

cieczy jest jednakowe w całej swej objętości, dzięki czemu siła przyłożona do
małego tłoka pompy elektrohydraulicznej
powoduje wzrost ciśnienia cieczy w całym układzie, co powoduje, że działając
na powierzchnię tłoka siłownika, unosi
go z siłą o tyle razy większą, ile razy powierzchnia tłoka siłownika jest większa
od powierzchni tłoka pompy hydraulicznej. Podnośniki warsztatowe z napędem
elektrohydraulicznym mogą posiadać
siłowniki hydrauliczne z pojedynczymi
lub wieloczłonowymi tłokami. Ciśnienie
płynu (oleju) hydraulicznego wytwarzane jest przez pompę elektryczną z odpowiednimi zaworami sterującymi.
Podnośniki elektropneumatyczne działają na podobnej zasadzie co konstrukcje
elektrohydrauliczne, z tą jednak różnicą,
że zamiast płynu hydraulicznego (cieczy)
czynnikiem roboczym jest gaz (sprężone
powietrze). Zamiast pompy hydraulicznej
do wytworzenia ciśnienia gazu wykorzystywana jest sprężarka pneumatyczna.
Właściwe ciśnienie gazu uzyskiwane jest
dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sterowania elektrycznego.
Ze względu na kinematykę konstrukcji
nośnej wszystkie podnośniki warsztatowe z napędem mechanicznym można
podzielić, jak już wspomniano, na:
 kolumnowe,
 nożycowe,
 słupowe.
Podnośniki kolumnowe mogą mieć jedną, dwie lub cztery kolumny. W tego typu
konstrukcjach napęd elektromechaniczny

Fot. Launch

Rozwiązania konstrukcyjne współczesnych podnośników
warsztatowych różnią się głównie pod względem rodzaju
zastosowanego w nich napędu oraz układu kinematycznego elementów nośnych
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przekazywany jest mechanizmem śrubowym lub łańcuchowym, a stosowany
obecnie najczęściej elektrohydrauliczny
– bezpośrednio siłownikiem na ramiona
lub podesty podnoszące.
Podnośniki elektromechaniczne wielokolumnowe mogą być napędzane
jednym silnikiem wspólnym dla wszystkich kolumn lub mieć niezależne napędy indywidualne dla każdej z kolumn
z osobna. Podnoszenie i opuszczanie
sterowane jest wówczas elektronicznymi
układami synchronizującymi. Podnośniki jednokolumnowe (i obie kolumny
w dwukolumnowych) posiadają po dwa
regulowane przegubowo wsporniki ramieniowe unoszące pojazd. Podnośniki
czterokolumnowe zamiast ramion uno-

szą specjalne płyty najazdowe, na które
pojazd najeżdża kołami.
Podnośniki nożycowe mają najczęściej napęd elektrohydrauliczny. Unoszenie pojazdu w tego typu konstrukcjach
realizowane jest za pomocą siłowników
hydraulicznych. Wykonywane są w wersjach typowo obsługowych (ze wspornikami podprogowymi) oraz diagnostycznych (z platformami najazdowymi).
W pierwszej z tych wersji wykorzystywany jest najczęściej podwójny mechanizm
nożycowy, co uwarunkowane jest stosunkowo krótkimi płytami unoszącymi.
Podnośniki nożycowe najazdowe mają
przeważnie konstrukcję jednonożycową.
Podnośniki nożycowe mogą być montowane zarówno na posadzce, jak i w jej
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Podnośnik czterokolumnowy

specjalnych zagłębieniach umożliwiających ustawianie płyt najazdowych w położeniu spoczynkowym (po opuszczeniu)
równo z płaszczyzną podłogi warsztatu. 

KONKURS!

Możesz wygrać jedną z trzech nagród.......................,
ufundowanych przez firmę Osram,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie
znasz niektórych odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „...........”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 stycznia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza
na stronie: www.e-autonaprawa.pl.

Lista laureatów poprzedniej edycji konkursu, zorganizowanej wspólnie z firmą GG Profits, dostępna jest na stronie internetowej:
www.e-autonaprawa.pl/konkurs
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PYTANIA KONKURSOWE
1. Zapłon LPG jest w porównaniu z benzyną trudniejszy z powodu:
❏ a. słabiej zjonizowanej mieszanki
❏ b. niższego współczynnika lambda
❏ c. wyższej liczby oktanowej paliwa
❏ d. wyższej wartości cieplnej świec

Formularz elektroniczny
znajduje się na stronie:
http://e-autonaprawa.pl/konkurs

Prosimy
przesłać pocztą
lub faksem:
71 343 35 41

2. Dłuższy przeskok iskry przy przewodach ferrytowych wynika z:
❏ a. mniejszej oporności rdzenia
❏ b. lepszej powłoki izolacyjnej
❏ c. indukcji dodatkowej energii
❏ d. większego przekroju kabla
3. Przewody zapłonowe przy zasilaniu LPG powinny być wymieniane:
❏ a. co roku lub co 10 000 km
❏ b. co 2 lata lub co 30 000 km
❏ c. co 3 lata lub co 30 000 km
❏ d. co 3 lata lub co 50 000 km
4. Zły stan instalacji zapłonowej nie jest przyczyną:
❏ a. pogorszenia osiągów pojazdu
❏ b. utrudnionego rozruchu silnika
❏ c. szybszego zużycia alternatora
❏ d. emisji toksycznych substancji
5. Jakie praktyczne zalety mają elementy układów zapłonowych marki Sentech?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu .........................................................................................................
Dokładny adres ......................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ...............................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)
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jest przecież bardzo krótkowzrocz
na, a tymczasem przyszłość zależy
od tego, jak wychowane zostaną
następne pokolenia klientów.
Podstawową rolę w zawodo
wej edukacji odgrywają odpo
wiednio przygotowane materiały
dydaktyczne. Opracowaliśmy więc
planszę pokazującą budowę prze
wodów zapłonowych i rozesłali
śmy ją do szkół. Została tam bardzo
dobrze przyjęta przez nauczycieli
przedmiotów zawodowych i, co
najważniejsze, uczniów. Inną oka
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SZKOŁA DO TABLICY
– TABLICE DO SZKOŁY

Inną, dotychczas zdecydowanie mniej
popularną, odmianą podnośników kolumnowych są wersje słupowe, zwane
również stemplowymi, kasetowymi lub
Dariusz Gruszczyński
teleskopowymi. Mają siłowniki zagłębione
Prezes zarządu GG Profits
w posadzce warsztatu i wsporniki (ramiona, podpory, pomosty) połączone sztywno Zmiany zachodzące obecnie w polskim szkolz ich tłoczyskami. To rozwiązanie umożli- nictwie są dla warsztatów samochodowych
raczej niekorzystne. To dobrze, iż w przygowia optymalne wykorzystanie powierzchni towywaniu młodzieży do motoryzacyjnych
warsztatowej, dzięki ukryciu całego me- zawodów duży nacisk kładzie się na przedmioty ogólne, lecz źle, że tak mało uwagi
chanizmu unoszącego w podłożu. Podno- zwraca się na teorię i praktykę, dotyczące
bezpośrednio tej dziedziny techniki.
śniki te mogą występować w wersji:
 jednosłupowej – z jednym tłokiem
W efekcie na naszym rynku pracy
zją do krzewienia tego rodzaju
i czterema ramionami
zamocowanymi
brak jest
odpowiednio wykształ
wiedzy są targi motoryzacyjne,
conych fachowców,
gdyż właści
chętnie odwiedzane przez szkolne
na jego końcu (podparcie
czteropunkwa nauka zawodu odbywa się
wycieczki. W Niemczech przygoto
towe);
w przyjmujących praktykantów
wuje się dla nich nawet specjalne
 dwusłupowej –warsztatach,
z dwomagdzie
tłokami
z kolei brakuje
stoiska. W Polsce też pojawiły się
profesjonalnych
nauczycieli.
Do
już podobne inicjatywy, chociażby
i czterema ramionami
(po dwa
na
skutecznego nauczania nie wystar
podczas poznańskich Targów Tech
każdy tłok);
cza bowiem nawet mistrzowska
niki Motoryzacyjnej.
w jakiejś
spe
W trakcie ostatniej ich edycji
 dwusłupowej z biegłość
najazdami
- w praktycznej
której
cjalności.
wielkim powodzeniem cieszyło się
pojazd unoszony
jest za koła stojące
Tę lukę starają się wypełnić spe
stoisko jednej z firm szkolących
na płytach najazdowych;
cjalistyczne motoryzacyjne firmy,
motoryzacyjnych profesjonalistów
tym również
GG Profits,
pro
i dostarczających szkołom pomocy
 dwusłupowej z w
płytami
unoszącymi
–
wadzące własne szkolenia zarów
dydaktycznych. Jest duże zapotrze
w której podparcie
pojazdu realizowano warsztatowego personelu, jak
bowanie na tego typu działalność,
ne jest za progi i zdziałających
użyciem podkładek
w naszej branży han
lecz koszty jej prowadzenia są
dlowców. Te właśnie doświadcze
dla większości szkół nadmierne.
gumowych.
nia skłoniły nas do nawiązania ści
Dlatego rosnący udział w ich po
Każda z wersji konstrukcyjnych
słej współpracy zpodnosamochodowymi
noszeniu powinni mieć producenci
szkołamiposiada
zawodowymi.
śników samochodowych
swojeDziałalność motoryzacyjnych części, warszta
ta nie jest dla nas dodatkową for
towego wyposażenia oraz urzą
wady i zalety. Dlatego też niezmiernie
mą reklamy, lecz zobowiązaniem
dzeń diagnostycznych. Ważne jest
ważne jest ich optymalne
dostosowanie
do dostarczania
rzetelnej, obiek
także tworzenie dogodnych moż
tywnej wiedzy
na temat obecne
liwości aktualizowania kwalifikacji
do zakresu prowadzonych
w warsztacie
go stanu techniki w znanej nam
nabytych w szkole, by pracujący
prac obsługowych dziedzinie.
i naprawczych
Firmowaoraz
strategia na
już jej absolwenci byli w stanie na
stawiona
wyłącznie na n
obrót i zysk
dążać
za rozwojowymi
zmianami
posiadanych warunków
lokalowych.
Różne
konstrukcje
podnośników
nożycowych
w swojej technicznej specjalno
ści. Główna w tym rola przypada
zatrudniającym ich właścicielom
warsztatów. Dla wszystkich bo
wiem podmiotów działających na
motoryzacyjnym rynku inwesto
wanie w młodzież jest zawsze ren
towne, gdyż po latach przynosi dla
wszystkich wspólne, lecz w pełni
wymierne korzyści.
Nasza firma ma ambicję być na
tym polu liderem i liczy też na to,
że szybko znajdzie licznych naśla
dowców, a nawet konkurentów.

Pendrive’y o pojemności 16 GB
dla 7 uczestników konkursu
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