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Wstęp
W dzisiejszych czasach żurawie swoją konstrukcją 

oraz zewnętrzną geometrią sprawiają, iż są często 
wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju pracach 
transportu bliskiego. Opisywane kryteria doskonale 
pasują również do coraz powszechnie stosowanych 
żurawi przeładunkowych. Zastosowanie napędów hy-
draulicznych, konstrukcji teleskopowych oraz umiej-
scowienie na podwoziu samochodowym znacznie 
przyczyniły się do popularności tych maszyn, zapew-
niając jednocześnie bezpieczeństwo użytkowników 
oraz szybkie i efektywne przemieszczanie ładunków. 
Żurawie są dźwignicami należącymi do środków 

transportu bliskiego o ruchu przerywanym [1]. W kon-
strukcjach żurawi podstawowym elementem nośnym 
przenoszącym obciążenie jest wysięgnik, który może 
wykonywać ruchy w płaszczyźnie pionowej oraz 
płaszczyźnie poziomej [2]. Żurawie wykonują wszyst-
kie czynności w przestrzeni roboczej w kształcie wal-
ca, którego wysokością jest wysokość podnoszenia, 
a promieniem podstawy – wysięg [3].

Zgodnie z podziałem przedstawionym w obowią-
zującej normie PN – ISO 4306-1 : 1999 „Dźwignice. 
Terminologia. Terminologia ogólna”, obecnie spośród 
żurawi w zależności od konstrukcji można wyróżnić 
następujące odmiany tych urządzeń [4]: wspornikowe, 
masztowe, bramowe i półbramowe, kolejowe, pływa-
jące, pokładowe, wieżowe, samojezdne.

1. Wprowadzenie teoretyczne
Żurawie przeładunkowe są maszynami najczęściej 

o napędzie hydraulicznym. Składają się z kolumny ob-
racającej się w podstawie i wysięgnika osadzonego 
na szczycie kolumny. Instalowane są zazwyczaj na 
pojeździe (także przyczepie) i przeznaczone do zała-
dunku i wyładunku tego pojazdu. Ponadto mogą być 
zabudowane na stałym fundamencie [5]. Wysięgnik 
może posiadać konstrukcję prostą teleskopową z wy-
suwanymi za pośrednictwem siłowników elementami 
nośnymi, bądź przegubową, w skład której wchodzi 

kilka ramion połączonych ze sobą przegubami. Typo-
wą konstrukcję żurawia przedstawiono na rys. 1 [6].

W zależności od zaprojektowanej konstrukcji oraz 
od przeznaczenia żurawia elementy nośne składane 
są w dwojaki sposób: w poprzek lub wzdłuż podwozia 
pojazdu. Położenie poprzeczne wykorzystuje się przy 
żurawiach ogólnego przeznaczenia, stosowanych do 
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Rys. 1. Przykład budowy żurawia przeładunkowego: 
1 - główne ramię wysięgnika, 2 - ramię teleskopowe 
wysięgnika, 3, 4 i 5 - siłownik hydrauliczny, 6 - urzą-
dzenie chwytające, 7 - kolumna żurawia, 8 - mecha-
nizm obrotu, 9 - zbiornik oleju, 10 - przewody hy-
drauliczne, 11 - podstawa, 12 - urządzenie sterujące, 
13 - podpory, 14 - stopy oporowe
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wykonywania standardowych czynności przeładunko-
wych. Układ taki wymaga zaprojektowania krótszych 
elementów nośnych, dzięki czemu żuraw zajmuje mniej-
szą powierzchnię na podwoziu środka transportu. Mon-
towane są zazwyczaj z przodu pojazdu tuż za kabiną 
kierowcy lub z tyłu, dzięki czemu przestrzeń ładunkowa 
jest w pełni dostępna. W przypadku pozycji wzdłużnej, 
długości ramion elementów nośnych zależą od długości 
pojazdu. W celu zachowania odpowiednich wymiarów 
zewnętrznych pojazdu, elementy nośne w stanie złożo-
nym niekiedy znajdują się nad kabiną kierowcy.

Bez względu na położenie żurawia w pozycji trans-
portowej jego konstrukcja powinna być tak zaprojek-
towana, aby pojazd samochodowy, na którym jest 
on zainstalowany nie przekraczał dopuszczalnych 
wymiarów. Szerokość pojazdów przy złożonych ra-
mionach wysięgnika oraz podporach stabilizujących 
nie może przekroczyć 2,5 m. Wysokość w stanie nie-
obciążonym powinna być mniejsza od 4 m. Pojazdy, 
w których omawiane wielkości przekraczają dopusz-
czalne wymiary mogą korzystać z drogi publicznej na 
podstawie specjalnego zezwolenia [5].

2. Modelowanie konstrukcji
Przed przystąpieniem do etapu modelowania okre-

ślono wstępne założenia projektowanej maszyny. Jej 
cechą charakterystyczną jest maksymalny moment 
udźwigu nieprzekraczający 5 tm. Główny element żu-
rawia, czyli wysięgnik zaprojektowano jako konstruk-
cję przegubową, składającą się z ramienia głównego 
oraz ramienia teleskopowego z jednym członem wy-
suwanym hydraulicznie. Takie rozwiązanie pozwoli 
znacznie wygodniej operować wysięgnikiem podczas 
czynności ładunkowych w porównaniu do pojedyn-
czych ramion teleskopowych. Ponadto poszczególne 
elementy składowe wraz z kolumną będą pracowały 
w jednej osi niwelując powstawanie i występowanie 
obciążeń wywołanych momentem skręcającym, na 
działanie którego narażone są stosowane powszech-
nie konstrukcje żurawi z wysięgnikiem przegubowym. 
Długość wysięgnika nie będzie przekraczała 5 m. Po-
szczególne elementy nośne poprzez działanie siłowni-
ków hydraulicznych będą wykonywały ruchy w płasz-
czyźnie pionowej. Rozwiązanie takie sprawi, iż cała 
konstrukcja żurawia nie będzie wykraczała poza ze-
wnętrzne wymiary kabiny kierowniczej. W przypadku 
rozpoczęcia cyklu pracy siłownik hydrauliczny usytu-
owany wzdłuż kolumny przeniesie ją z pozycji pier-
wotnej do położenia pionowego. Mechanizm obrotu 
zbudowano z listwy oraz koła zębatego. Rozwiązanie 
takie pozwoli uzyskać kąt obrotu wielkości 360 - 400°. 
Poszczególne elementy nośne wykonano ze stali kon-
strukcyjnej S355JR charakteryzującej się dobrymi wła-
snościami mechanicznymi oraz wytrzymałościowymi. 
Ciśnienie nominalne całego układu hydraulicznego 
stanowiącego napęd żurawia ograniczono do 25 MPa.

Po przyjęciu założeń konstrukcyjnych przeprowa-
dzono obliczenia wytrzymałościowe najistotniejszych 
elementów konstrukcji żurawia. Następnie przepro-
wadzono modelowanie konstrukcji w programie Soli-
dWorks (rys. 2). 

Prezentowany żuraw należy do tzw. żurawi lekkich 
i jest przeznaczony w głównej mierze do szybkiego 
podnoszenia niewielkich ładunków. Wysięgnik żu-
rawia charakteryzuje się budową przegubową. Po-
szczególne ruchy elementów nośnych realizowane 
są za pomocą siłowników hydraulicznych jednotłoczy-
skowych o działaniu dwustronnym. Charakterystyczna 
budowa wysięgnika pozwala na łatwe naprowadzenie 
urządzenia chwytającego nad żądanym ładunkiem, co 
w przypadku żurawi z wysięgnikiem jednoramiennym 
teleskopowym jest kłopotliwe. Siłownik odpowiedzial-
ny za pionowy ruch kolumny obrotowej wprowadza 
dodatkową możliwość w uzyskiwaniu żądanej pozycji 
wysięgnika, poprawiając efektywność sterowania. 

Konstrukcja w stanie złożonym przyjmuje pozycję 
poprzeczną (rys. 3) w stosunku do podwozia środ-
ka transportu, co jest rzeczą charakterystyczną dla 

Rys. 2. Żuraw przeładunkowy zamodelowany w pro-
gramie SolidWorks

Rys. 3. Żuraw przeładunkowy w stanie złożonym: a – wi-
dok z przodu, b – widok z góry
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żurawi wyposażonych w wysięgnik przegubowy. Po-
nadto poszczególne elementy nośne w stanie złożo-
nym, jak i podczas przeprowadzania czynności prze-
ładunkowych znajdują się wobec siebie w jednej osi. 
Rozwiązanie to nie obciąża dodatkowo konstrukcji 
momentem skręcającym, co w przeciwieństwie do 
istniejących modeli jest niewątpliwie zaletą. Wartość 
udźwigu prezentowanego żurawia wynosi 400 kg przy 
wysięgu 2,8 m. Możliwość hydraulicznego wysunięcia 
członu teleskopowego pozwala zwiększyć wysięg do 
wartości maksymalnej 3,5 m, natomiast zmniejszyć 
udźwig żurawia do 300 kg.

W przedstawionym modelu zastosowano elemen-
ty wysuwne wraz ze stabilizatorami. Ruch elemen-
tów wysuwnych jest realizowany przez dwa siłowniki 
umieszczone w tylnej części podstawy. W stanie zło-
żonym rozstaw pomiędzy stabilizatorami wynosi 1822 
mm. Po wysunięciu elementów wysuwnych wartość 
ta zwiększa się do wielkości 2822 mm. Rolę stabili-
zatorów pełnią siłowniki hydrauliczne dwustronnego 
działania. Na końcu każdego stabilizatora znajduje się 
stopa wahliwa (rys. 4) połączona z tłoczyskiem siłow-
nika poprzez połączenie gwintowane. Do samej stopy 
2 przyspawano podporę 3 w kształcie okręgu o średni-
cy 100 mm oraz grubości 8 mm. Takie rozwiązanie po-
zwala rozłożyć działające w tym miejscu obciążenia na 
większą powierzchnię co korzystnie wpływa na stopę.

Mechanizm obrotu (rys. 5) w przypadku prezen-
towanego urządzenia składa się z koła zębatego 
osadzonego na stopie żurawia oraz listwy zębatej 
przemieszczającej się w płaszczyźnie poziomej pod 
wpływem ruchu tłoków hydraulicznych zamontowa-
nych w cylindrach. Oba elementy zębate wykonano 
z materiału 40HM, stosowanego w przekładniach.. 
Doprowadzenie cieczy hydraulicznej powoduje prze-

sunięcie listwy zębatej. W wyniku współpracy głów-
nych elementów mechanizmu następuje obrót żura-
wia w żądaną stronę.

Zaprojektowana konstrukcja żurawia cechuje się 
budową przegubową, co znacznie ułatwia użytkowni-
kowi sterowanie maszyną. Zasadnicze elementy no-
śne wykonano z profi li stalowych S355J2. Przykłado-
wo ramię teleskopowe 1 jak i człon wysuwny 2 (rys. 6) 
wykonano z profi li 120x80x6 oraz 80x40x8. 

W tylnej części ramienia teleskopowego zamonto-
wano płytkę 3 zamykająca profi l. W części środkowej 
do profi lu przyspawano ucho 4, łączące ramię telesko-
powe i siłownik odpowiedzialny za ruch pionowy ele-
mentu nośnego oraz płytkę 5, której celem jest wzmoc-
nienie profi lu w miejscu połączenia przegubowego. 
Siłownik odpowiadający za wysuwanie członu telesko-
powego połączono przegubowo z uchem 6 znajdują-
cym się w tylnej części ramienia teleskopowego oraz 
z uchem 7 usytuowanym z przodu członu teleskopo-
wego. Na końcu członu znajduje się również wzmoc-
nienie profi lu 8. W celu zmniejszenia tarcia występują-
cego podczas wysuwania członu teleskopowego oba 
elementy nośne wyposażono we wkładki ślizgowe 9 
i 10, które połączono gwintowo z podstawą wkładki 
ślizgowej przyspawanej na zewnątrz profi lu ramienia 
teleskopowego (podstawa oznaczona numerem 11) 
oraz wewnątrz profi lu członu wysuwnego (podstawa 
oznaczona numerem 12). Wsporniki 13 pełnią rolę 
wzmocnienia łączenia podstawy wkładki ślizgowej 
z ramieniem teleskopowym. Dopełnieniem połączeń 
sworzniowych są pozostałe elementy, wśród których 
należy wymienić: sworznie 14, tuleje 15 oraz płytki 
ustalające 16. Na końcu członu wysuwnego znajduje 
się urządzenie chwytowe w postaci haka jednorożne-
go 17 z krętlikiem oraz zapadką zabezpieczającą.

Rys. 4. Stopa wahliwa: 1 – trzpień gwintowany, 
2 – stopka, 3 – podpora stopy

Rys. 5. Mechanizm obrotu Rys. 6. Budowa ramienia teleskopowego
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Podsumowanie
Poszczególne elementy nośne, a więc kolumna ob-

rotowa, ramię główne oraz ramię teleskopowe w sta-
nie transportowym jak i podczas przeprowadzania 
czynności przeładunkowych znajdują się wobec siebie 
w jednej osi. Dzięki tak zaprojektowanej konstrukcji 
nie występuje dodatkowo moment skręcający obcią-
żający wysięgnik. Charakterystyczna budowa wysię-
gnika pozwala na operowanie urządzeniem chwyta-
jącym poniżej poziomu roboczego, co w przypadku 
żurawi jednoramiennych bez zamocowanej wciągarki 
linowej jest niemożliwe.

Jako domyślny środek transportu żurawia przeła-
dunkowego obrano samochód dostawczy marki Ford 
Transit. Wymiary gabarytowe projektowanej maszyny 
jak i geometria całego wysięgnika dobrano w taki spo-
sób, aby cała konstrukcja urządzenia nie wystawała 
poza obrys kabiny kierowcy.

Pierwotne ustawienie listwy zębatej dobrano w taki 
sposób, że obracając żurawiem lewostronnie z po-
łożenia początkowego maksymalny kąt możliwy do 
uzyskania wynosi 90°, natomiast w przeciwną stronę 

270°. Użytkownik sterujący żurawiem posiada pełną 
przestrzeń w manewrowaniu maszyną nad platformą 
ładunkową. Nie jest więc zmuszony do niepotrzebne-
go manewrowania środkiem transportu podczas czyn-
ności przeładunkowych, a także nie ma znaczenia 
fakt, z której strony podjedzie samochodem do ładun-
ku docelowego.
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Use of cad systems on the example of construction crane folding 
with hydraulic drive

Abstract
This paper presents a model of the construction crane folding with hydraulic drive made by CAD program. 

Presented individual crane components with particular reference to the solu-tions of construction.
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