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W artykule przedstawiono parametryczny model bryłowy mini żurawia, 
zbudowany w środowisku CAD/CAE, umożliwiający badanie jego 
stateczności dla wybranych konfiguracji i warunków pracy. Jako wyniki 
badań symulacyjnych przedstawiono dopuszczalną obciążalność mini 
żurawia dla zadanego wysięgu, zmiany wartości reakcji pionowych 
podłoża  i momentów działających na układ podporowy oraz położenia 
sumarycznego środka masy względem konturu wywrotu. 
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Wstęp 

Mini żurawie wyróżniają się charakterem pracy 
i specyficzną budową i są zaliczane do grupy żurawi 
samojezdnych, na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. Mini 
żurawie pozwalają na wykonywanie usług dźwigowych na 
ograniczonych wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeniach 
roboczych w wąskich i trudno dostępnych miejscach. 
Najistotniejsze atuty mini żurawia to wysoka precyzja, 
mobilność, możliwość sterowania, duży jak na takie małe 
urządzenie wysięg roboczy oraz udźwig. Urządzenia te, 
o stosunkowo niewielkiej masie i wymiarach, znajdują 
zastosowanie przy budowie konstrukcji szklanych, metalowych, 
budowie maszyn i urządzeń, pracach wyburzeniowych, 
demontażowych itp.  

Na rynku najczęściej spotykane są mini żurawie 
gąsienicowe typu pająk wyposażone w podpory stabilizacyjne 
przypominające nogi pająka (rys.1). 
 

 

Rys. 1. Mini żuraw gąsienicowy typu pająk wyposażony 
w podpory stabilizacyjne [4] 

W pracy zaprezentowano badania symulacyjne 
stateczności mini żurawia samojezdnego na podstawie 
opracowanej metodyki z wykorzystaniem modelu 
symulacyjnego zbudowanego w zintegrowanym środowisku 
CAD/CAE. 

Zaproponowany model składa się ze sprzężonych ze 
sobą głównych zespołów żurawia: podwozia gąsienicowego 
wraz z układem podporowym i bazą, kolumny obrotowej, 
ramienia wewnętrznego, trójczłonowego wysięgnika 
teleskopowego, haka wraz z zawiesiem oraz przenoszonego 
ładunku. W modelowaniu uwzględniono masy większości 
wyposażenia i zespołów obciążających układ. 

Jako wyniki badań symulacyjnych przedstawiono 
dopuszczalną obciążalność mini żurawia dla zadanego wysięgu, 
zmiany wartości reakcji i momentów działających na układ 
podporowy oraz położenia sumarycznego środka ciężkości 
względem konturu wywrotu. 

 

1. Metodyka oceny stateczności 
W badaniach symulacyjnych do oceny stateczności 

układu przeładunkowego żurawia samojezdnego 
wykorzystano metodykę przedstawioną w pracach [8, 9]. 

Podstawowymi elementami realizowanej metody 
są: 

− modelowanie parametryczne elementów i całego układu 
mini żurawia w systemie CAD dla zdefiniowanej 
konfiguracji, 

− określenie warunków stateczności układu (zapis równań, 
stanowiących model matematyczny, na obliczenie: 
trajektorii środków mas elementów układu żurawia, 
reakcji podłoża na układ podporowy żurawia, momentu 
ustalającego Mu i wywrotowego Mw, 

− zbudowanie modelu kinematycznego mini żurawia 
i przeprowadzenie badań symulacyjnych ruchu 
w zintegrowanym systemie CAD/CAE, 

− analiza wielkości kinematycznych oraz dynamicznych 
układu żurawia podczas przeładunku pod kątem 
zachowania stałej równowagi (stateczności), 

− optymalizacja trajektorii przemieszczeń ładunków dla 
określonych zadań przeładunkowych mini żurawia, 
z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa podczas 
eksploatacji.  
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2. Model mini żurawia 
Zbudowany model mini żurawia, o udźwigu 3 t 

i maksymalnym wysięgu 6 m, składa się ze sprzężonych ze 
sobą następujących zespołów: podwozia gąsienicowego wraz 
z układem podporowym i bazą, kolumny obrotowej, ramienia 
wewnętrznego, trójczłonowego wysięgnika teleskopowego, haka 
wraz z zawiesiem oraz przenoszonego ładunku. Mini żuraw, 
dla którego wskazano korzystne aspekty możliwego 
zastosowania systemu sterowania głosowego [13, 14], 
pokazano na rysunku 2. 

 

a) Pozycja robocza

Ładunek z zawiesiem 

a) Pozycja transportowa

Dźwignie sterujące

Układ napędowy

Kolumna obrotowa

Ramię wewnętrzne

Trójczłonowe ramię teleskopowe

Hak

Podpory Podwozie gąsienicowe

Rama

Siłownik

 
Rys. 2. Mini żuraw gąsienicowy w pozycji roboczej (a) 
i transportowej (b) 
 

 
Rys. 3. Podwozie gąsienicowe: 1 – rama podwozia,  
2 – gąsienice gumowe, 3 – silniki hydrauliczne 
 

W konstrukcji żurawia zastosowano napęd 
gąsienicowy, z niezależnym napędem na każdą z gąsienic. 
Największą zaletą tego rozwiązania jest zwrotność urządzenia 
oraz możliwość poruszania się po zróżnicowanym terenie. 
Widok całego zespołu napędowego pokazano na rys. 3.  

Charakterystyczną cechą mini żurawia jest 
konstrukcja układu podporowego. Każda z podpór ustawiana 
jest niezależnie, co daje duże możliwości dowolnej konfiguracji, 
szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni czy 
nierównej powierzchni. Zasięg podpór zwiększa możliwości 
zapewnienia wiekszej stabilność pracy, a jednocześnie po 
złożeniu zajmują one niewielką przestrzeń i ułatwiają transport. 
Na rys. 4 pokazano przykłady możliwych konfiguracji 
rozstawienia podpór mini żurawia. 

 

 
Rys. 4. Przykłady konfiguracji rozstawienia podpór mini żurawia 

 

3. Model symulacyjny 
W badaniach symulacyjnych wykorzystano model  

kinematyczny mini żurawia samojezdnego o pięciu stopniach 
swobody (rys. 5).  

Elementarne ruchy napędowe wykonywane przez 
poszczególne siłowniki zawierają się w przedziałach: 

 = 0÷330, w = 0÷0.5 m, t1 = 0÷1.4 m, t2 = 0÷1.22 m, 

t3 = 0÷1.1 m.  
Przyjęte wartości napędów odpowiadają wielkością 

rzeczywistym stosowanym w pracy mini żurawi. Utworzony 
model umożliwił przeprowadzenie badań symulacyjnych przy 
następujących założeniach: 
− żuraw ustawiony na stabilnym twardym podłożu, którego 

pochylenie nie przekracza 1%; 
− w badaniach symulacyjnych przyjęto, że żuraw nie jest 

poddany działaniu siły parcia wiatru W (prędkość wiatru 

jest mniejsza od w≪ 8,3 m i w badaniach jest 
pominięta); 

− ze względu na płynne sterowanie ruchami żurawia 
pominięto siły bezwładności; 

− wysięg poziomy żurawia zawiera się w przedziale  
lw = 2,4 ÷ 6 m; 

− masa przenoszonego ładunku zawiera się w przedziale 
Ql = 0 ÷ 3000 kg; 

− maksymalny moment udźwigu wynosi MQ = 7.2 Tm. 
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Rys. 5. Uproszczony schemat do obliczenia momentów i reakcji działających na układ podporowy mini żurawia: S1, S2, S3, S4  - 
punkty podporowe, Ry1, Ry2, Ry3, Ry4 – reakcje pionowe podłoża w podporach, Su (xu,yu,zu) – sumaryczny środek ciężkości mini 
żurawia, Mu1, Mu2, Mu3, Mu4 – momenty ustalające względem krawędzi wywrotu, Mw1, Mw2, Mw3, Mw4 – momenty wywracające 
względem krawędzi wywrotu k1 = S1S2, k2 = S2S3, k3 = S3S4 i k4 = S4S1; Gu - ciężar całkowity mini żurawia; Gu,  - ciężar podwozia 
wraz z układem podporowym; Gk - ciężar kolumny obrotowej; Gw - ciężar ramienia wewnętrznego; Gt1, Gt2, Gt3 - ciężary ramion 
teleskopowych, Gl - ciężar ładunku wraz z hakiem i zawiesiem;  - prędkość obrotowa kolumny,  - prędkość obrotowa ramienia 

wewnętrznego  ,  ,  - prędkości wysuwu ramion teleskopowych  

 
 

4. Stateczność mini żurawia 
Przenoszenie dużych ładunków przy pomocy samojezdnych 

żurawi samochodowych może w pewnych warunkach 
doprowadzić do utraty stateczności [6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 22]. 
Miarą zagrożenia przewrócenia się urządzenia dźwigowego 
może być wartość momentu wymagana do utrzymania 
równowagi względem krawędzi wywrotu [5, 6, 15, 16, 20]. 
Obciążenie momentem pochodzącym od masy elementów 
żurawia oraz ładunku sumuje się z dodatkowo powstałymi 
momentami od sił bezwładności (spowodowanych ruchem 
ładunku i jego części) oraz od obciążenia wiatrem [1, 6, 11]. 
Momentowi wywracającemu Mw przeciwdziała moment 
ustalający Mu o przeciwnym kierunku zależny od masy i 
położenia środka masy elementów żurawia (rys. 5). 

Miarą stateczności żurawia może być również: 

 wartość nacisku na podłoże najmniej obciążonej podpory 
żurawia oraz wartość zmian tej siły w czasie [6, 9, 21]. 

 położenie sumarycznego środka ciężkości układu 
przeładunkowego żurawia względem punktów podparcia 

[7, 8]. Układ jest stateczny jeżeli w rzucie na płaszczyznę 
poziomą, środek ciężkości znajduje się wewnątrz 
czworokąta wyznaczonego przez punkty podparcia układu 
podporowego żurawia. 

 

5. Wyniki badań symulacyjnych 
Przeprowadzone analizy polegały na symulacji 

pracy mini zurawia dla różnych konfiguracji. W pierwszym 
badaniu, na podstawie zbudowanego modelu symulacyjnego 
w systemie CAD/CAE oraz aplikacji obliczeniowej, 
wyznaczono dopuszczalne wartości udźwigów Q l, dla 
zadanego wysiegu żurawia lw, przy zapewnieniu warunków 
stateczności oraz nie przekroczeniu dopuszczalnego 
momentu udźwigu Mdop. Dla analizowanego mini żurawia, 
wartość tego momentu, wynikająca z jego wytrzymałości 
konstrukcyjnej, wynosi Mdop = 7.2 Tm. 

W oparciu o wyniki badań symulacyjnych, 
spełniających warunki stateczności, określono udźwig mini 
żurawia Ql dla zadanego wysięgu lw (rys. 6). 
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Rys. 6. Wykres udźwigów Ql = f(lw) 

 

 
 
Posługując się krzywą Ql = f(Lw), można wyznaczyć udźwig 

mini żurawia dla określonego wysięgu. Na przykład, dla wysięgu 
wynoszącego lw = 4 m, maksymalny udźwig mini żurawia 
w całym zakresie kolumny obrotowej, wynosi Ql = 900 kg. 

W kolejnym przykładzie, dla zadania przeładunkowego 
pokazanego na rys. 7. Konfigurację ruchów mechanizmów 
roboczych mini żurawia, podczas realizacji zadania 
przeładunkowego, przedstawiono w tablicy 1, gdzie oznaczenia 
parametrów położenia przyjęto według rysunku 5. Ładunek 
Ql = 300 kg znajdujacy się w pozycji początkowej A należało 
przemieścić za pomocą mini zurawia w położenie końcowe 
znajdujace się w punkcie B.  

 

Położenie początkowe A

Położenie końcowe B

Trajektoria ładunku L 
.

z
x

y

1. Obrót ramienia
    wewnętrznego
    (podniesienie
    ładunku).

2. Obrót kolumny

4. Obrót ramienia
    wewnętrznego
    (opuszczenie ładunku)

3. Wysunięcie ramion
     teleskopowych

 
Rys. 7. Cykl roboczy zadania przeładunkowego 

 
Tabela 1 
Parametry ruchów sekwencyjnych elementów roboczych 

mini żurawia dla analizowanego zadania przeładunkowego 
Lp.  Parametry ruchu 

 Czas, s Przemieszczenie Prędkość 

1 0÷2  = 0.26 rad   = 0.13 rad/s 

2 2÷7  = 1.57 rad  = 0.31 rad/s 

3 7÷16 t = 3.6 m  = 0.4 m/s  

4 16÷18  = - 0.26 rad   = - 0.13 rad/s 

 
Na rysunku 8 pokazano wykres przedstawiający położenie 

trajektorii wyznaczonej przez środek masy Wu(xWu, zWu) układu 
mini żurawia znajdujący sie w rzucie na płaszczyznę poziomą 
Oxz. Współrzędne tego punktu znajdują się wewnątrz konturu 
wywrotu S1S2S3S4, a więc warunki stateczności są spełnione. 

 

 
 
 
 
 
Z kolei na rysunku 9 pokazano kształtowanie wartości 

reakcji pionowych podłoża Ry1, Ry2, Ry3, Ry4 w podporach oraz 

różnicy momentów Mk1, Mk2, Mk3, Mk4 i M względem 
krawędzi wywrotu k1 = S1S2, k2 = S2S3, k3 = S3S4 i k4 = S4S1 
(rys. 10). W całym cyklu pracy, żuraw stał na wszystkich 
podporach (wszystkie reakcje oraz różnice momentów  

M = Mu-Mw są dodatnie), a więc układ jest stateczny. 
Jednakże zaobserwowano niebezpieczną strefę wzdłuż 
krawędzi wywrotu k4, w przedziale czasowym t = 17 ÷ 18 s. 
W strefie tej wartości reakcji pionowych Ry1 oraz Ry4 oraz 

różnicy momentu M są bardzo małe, a więc jest zagrożony 
kontakt w podporze S1 i S4. 
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Rys. 8. Rzut na płaszczyznę poziomą Oxz trajektorii ruchu 

środka ciężkości masy Wu  
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Rys. 9. Zmiany wartości pionowych sił reakcji podłoża 
działających na układ podporowy mini żurawia 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

t, s

0

1

2

3

4

5

6











M
1,

 
M

2,
 

M
3,

 
M

4,
 

M
, k

N
m

M = Mmin = { Mu - Mw },  kNm

Mk1

Mk2

Mk3

Mk4

M

 
Rys. 10. Zmiany wartości różnicy momentów działających na 
układ podporowy mini żurawia 

 
 

Wnioski 
W pracy opisano parametryczny model bryłowy mini 

żurawia gąsienicowego o udźwigu 3000 kg i wysięgu 6 m. 
Opracowany model bryłowy i symulacyjny zbudowany 
w środowisku CAD/CAE, umożliwia badanie jego stateczności 
dla określonych konfiguracji i warunków pracy. 

Przedstawiony w niniejszej pracy model symulacyjny można 
rozwijać poprzez uwzględnienie dodatkowych oddziaływań 
wynikających z działania mechanizmów roboczych mini żurawia 
oraz jego warunków pracy. 
 
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Badań Stosowanych 
- umowa nr: PBS3/A6/28/2015. 
 

Bibliografia 
 
1. Arenaa A., Casalottia A., Lacarbonara W., Cartmellb M.P.: 

Dynamics of container cranes: three-dimensional modeling, 
full-scale experiments, and identification. International 
Journal of Mechanical Sciences. 2015. Vol. 93. P. 8-21. 

2. Budniak Z., Chudy J., Jasiukajtis Ł., Wojcieszak S., Projekt 
samozakleszczającego się zawiesia żurawia 
samochodowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe 2012, nr 5. 

3. Chomka G., Chudy J., Zastosowanie systemów CAD na 
przykładzie konstrukcji składanego żurawia z napędem 
hydraulicznym, Autobusy – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe 2013, nr 10. 

4. https://www.werktuigen.nl/ads/ 
hijswerktuigen/hijskranen/rupshijskranen-mini/jekko-spx-
527-164693.html 



       technika 
 

284    AUTOBUSY    7-8/2076 

5. ISO 4305:2014 - Mobile cranes - Determination of stability. 
6. Janusz J., Kłosiński J.: Wpływ wybranych strategii 

sterowania ruchami roboczymi żurawia samojezdnego na 
jego stateczność. Acta Mechanica et Automatica. 2010. 
Vol.10, No. 2, P. 74-80. 

7. Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Analiza stateczności 
żurawia dla różnych stanów obciążeń i różnych 
przemieszczeń ładunku. Mechanik. 2016. No. 12.  
P. 1820-1823. 

8. Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Model symulacyjny 
żurawia samojezdnego z zapewnieniem jego stateczności. 
2016. Modelowanie inżynierskie. Vol. 29, No. 60. P. 35-43. 

9. Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Reakcje układu 
podporowego w ocenie stateczności żurawia 
samojezdnego. Autobusy - Eksploatacja i testy. 2016. No. 
12. P. 1014-1019. 

10. Kłosiński J., Janusz J.: Control of Operational Motions of a 
Mobile Crane under a Threat of Loss of Stability. Solid 
State Phenomena. 2009. Vol.144. P. 77-82. 

11. Lee JS. W., Shim, J. J., Han, D. S., Han, G. J. and 
Lee K. S.: An Experimental Analysis of the Effect of Wind 
Load on the Stability of a Container Crane. Journal of 
Mechanical Science and Technology. 2007. Vol. 21. Issue 
3. No. 3. P. 448-454. 

12. Lei Z., Taghaddos H., Han S., Bouferguene A., Al-Hussein 
M., Hermann U.: From AutoCAD to 3ds Max: An 
automated approach for animating heavy lifting studies. 
Canadian Journal of Civil Engineering. 2015. 42(3).  
P. 190-198. 

13. Majewski M., Kacalak W.: Conceptual Design of Innovative 
Speech Interfaces with Augmented Reality and Interactive 
Systems for Controlling Loader Cranes. Advances in 
Intelligent Systems and Computing. In: Artificial Intelligence 
Perspectives in Intelligent Systems. Springer. 2016. Vol. 
464. P. 237-247. 

14. Majewski M., Kacalak W.: Intelligent Speech Interaction of 
Devices and Human Operators. Advances in Intelligent 
Systems and Computing. In: Software Engineering 
Perspectives and Application in Intelligent Systems, 
Springer. 2016. Vol. 465. P.471-482. 

15. PN-ISO 4304:1998. Żurawie samojezdne, Wyznaczanie 
stateczności. 

16. PN-ISO 4305:1998, Dźwignice. Żurawie samojezdne. 
Wyznaczanie stateczności. 

17. Posiadała B., Warys P., Cekus D., Tomala M.: The 
Dynamics of the Forest Crane During the Load Carrying. 
International Journal of Structural Stability and Dynamics. 
2013. Vol. 13. No.7. 

18. Rauch A., Singhose W., Fujioka D., Jones T.: Tip-Over 
Stability Analysis of Mobile Boom Cranes With Swinging 
Payloads. ASME, Journal of Dynamic Systems 
Measurement and Control. 2013. 135(3):031008 (2013),  
P. 1-6. 

19. Rupar D., Hladnik J., Jerman B.: Loader crane inertial 
forces. FME Transactions. 2016. Vol. 44. No. 3.  
P. 291-297. doi:10.5937/fmet1603291R. 

20. Skrzymowski W. Żurawie samojezdne i wieżowe. 
Konserwacja i montaż. 2007. In: Wydawnictwo KaBe. 

21. Sochacki W.: The dynamic stability of a laboratory model of 
a truck crane. Thin-Walled Structures. 2007. Vol. 45, 
Issues 10–11. P. 927–930. 

22. Urbaś A.: Analysis of flexibility of the support and its 
influence on dynamics of the grab crane. Latin American 
Journal of Solids andStructures. 2013. Vol.10. No. 1,  
P.  109–121. 

 
Autorzy:  
Dr inż. Zbigniew Budniak - Wydział Mechaniczny Politechniki 
Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75 620 Koszalin, Polska, 
e-mail: zbigniew.budniak@tu.koszalin.pl 
Mateusz Szumski - Wydział Mechaniczny Politechniki 
Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75 620 Koszalin, Polska, 
e-mail: xxszumskixx@gmail.com 
 

Modeling and analysis of the stability of mini crane 
 

The article presents parametric solid model of a mini crane, built in 
CAD/CAE environment, to test its stability for selected configurations 
and operating conditions. As a result of the simulation tests, the 
permissible lifting capacity of the mini crane is given for the specified 
reach, changes in the vertical response values of the substrate and 
operating moments for the support system and the position of the 
aggregate center of mass in relation to the contour overtirning. 

Key words: modeling, mini crane, CAD/CAE, boom, support 
system, stability. 


