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1. WSTĘP 
 
 Obecnie z powodu znacznego wydłużenia życia społeczeństwa zwraca się większą uwagę 
na potrzebę zwiększenia komfortu funkcjonowania również u osób starszych. Okres starości 
przeważnie obarczony jest licznymi chorobami, różnym stopniem niepełnosprawności, 
ograniczeniem aktywności ruchowej, a nawet koniecznością pomocy opiekuna. W celu 
zwiększenia mobilności i samodzielności osób starszych, bądź niepełnosprawnych 
zaprojektowano w programie Autodesk Inventor podnośnik transportowy, który został 
skonstruowany w oparciu o istniejące na rynku rozwiązania. Cechą odróżniającą 
zaprojektowany sprzęt jest nowoczesny wygląd podstawy wyposażonej w innowacyjne kółka 
Mecanum Wheel, które umożliwiają poruszanie się podnośnika we wszystkich kierunkach. 
Wyróżnia się on także zastosowaniem dwóch siłowników, umożliwiających zwiększenie 
zakresu ruchu wysięgników. W opracowaniu uwzględniono konstrukcję urządzenia wraz 
z doborem komponentów od producentów istniejących na rynku, a także wyniki 
przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej oraz stabilności.  
 
2. BUDOWA PODNOŚNIKA 
 
 Zaprojektowany sprzęt medyczny zbudowany jest z podstawy wraz z kółkami Mecanum 
Wheel, wysięgników, uchwytu oraz uprzęży, w której umieszcza się osobę o ograniczonej 
sprawności.  
 Każde z kółek składa się z piasty, na której umieszczone są rolki, nachylone do osi obrotu 
pod kątem 45⁰, co umożliwia poruszanie się podnośnika we wszystkich kierunkach [1]. Koła 
są połączone za pomocą sprzęgieł do serwomechanizmów, które stanowią napęd. Do kółek 
elektrycznych zostały dobrane serwomechanizmy Leadshine NEMA 34. 
Konstrukcja została wykonana z profili stalowych prostokątnych, kwadratowych oraz 
kulistych walcowanych na gorąco zgodne z normą ISO 657/14. Podstawa została zbudowana 
 z profili, które ze sobą zespawano, natomiast ramiona nośne podnośnika połączono ze sobą 
oraz z podstawą za pomocą sworzni. Taka konstrukcja umożliwia demontowanie 
poszczególnych części, co ułatwia transport i przenoszenie sprzętu medycznego.   
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W urządzeniu zastosowano system podnoszenia pacjenta LINAK, który składa się z [2]: 
dwóch siłowników (LA44, LA31), skrzynki kontrolnej z akumulatorem (CBJ-Care), układu 
sterującego (HB30). 

 
Rys.3.1 Konstrukcja podnośnika w środowisku Autodesk Inventor: 1- siłownik liniowy LINAK LA31, 2- 

wieszak, 3- serwomechanizm Leadshine NEMA 34, 4- koło Mecanum Wheel, 5- akumulator LiFePO4, 6- 
zestaw akumulatorów LINAK BAJ1 / BAJ2, 7- siłownik liniowy LINAK LA44 

 
3. ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA I STABILNOŚCI 
 
   W celu przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej nadano utwierdzenie w miejscu 
zamocowania kół oraz siły, odpowiadające ciężarowi serwomechanizmów oraz akumulatorów 
wynoszące łącznie 160 N, których punkty przyczepu znajdowały się na podstawie. Natomiast 
wieszak obciążono siłą 2250 N, która odpowiadała ciężarowi ciała przenoszonej osoby wraz z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonej numerycznej 
analizy wytrzymałościowej w programie Autodesk Inventor otrzymano wyniki naprężeń, 
przemieszczeń oraz odkształceń dla zaprojektowanego sprzętu medycznego. Uzyskane 
wartości naprężeń nie przekroczyły granicy plastyczności wybranego materiału. Niewielkie 
przemieszczenia, nieprzekraczające 0,03 mm, zaobserwowano w  przedniej części podstawy, 
co wynika z miejsca umieszczenia pacjenta. Analiza stabilności w programie Working Model 
wykazała, iż podnośnik zbudowany ze stali o wysokiej wytrzymałości, po zadaniu obciążenia, 
spełnia kryteria bezpieczeństwa.  
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 W opracowaniu przedstawiono innowacyjny projekt podnośnika dla osób starszych bądź 
niepełnosprawnych zaprojektowany wg własnej koncepcji, który ułatwia codzienne 
funkcjonowanie osobie o ograniczonej sprawności ruchowej oraz jej opiekunowi. Konstrukcja 
urządzenia została wykonana w oparciu o standardowe wymiary drzwi wewnętrznych w 
mieszkaniu. Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa oraz stabilności wykazała, że 
podnośnik może być dopuszczony do użytkowania. 
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