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Streszczenie. W pracy przedstawiono sposób wyznaczania istotnych parametrów technicznych 
i konstrukcyjnych dźwignic, które można w prosty sposób zmieniać w celu uzyskania podobieństwa 
mechanicznego obiektu doświadczalnego z obiektem rzeczywistym. Do identyfikacji istotnych 
czynników wykorzystano analizę wymiarową i teorię podobieństwa modelowego. stosując analizę 
wymiarową, można otrzymać szczególnie cenne wnioski, które mogą być niezbędne do prawidłowego 
zaplanowania eksperymentu.
Parametrem porównawczym pozwalającym odnieść się do obiektów mechanicznych o podobnej klasie 
w przypadku dźwignic może być częstotliwość drgań własnych. W analizie identyfikowano czynniki 
wpływające na drgania własne całej dźwignicy. W większości dotychczasowych badań analizowano 
częstotliwość drgań własnych bez uwzględniania sztywności promieniowej kół jezdnych. Obecnie 
w lekkich dźwignicach coraz częściej na koła jezdne stosowane są tworzywa sztuczne, które posiadają 
odmienne właściwości wytrzymałościowe i reologiczne niż koła stalowe, staliwne czy żeliwne. 
Użyta metoda pozwoliła na analizę jakościowo-teoretyczną badanego procesu oraz określenie wielkości. 
Ma to wpływ na częstotliwość drgań własnych dźwignicy. Za pomocą analizy wymiarowej wyznaczono 
istotne parametry mechaniczne i konstrukcyjne doświadczalnej dźwignicy, które można dogodnie 
zmieniać. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia zmian w doświadczalnej dźwignicy pozwala 
na odpowiednie uogólnienie uzyskanych wyników i odniesienie się do wielu obiektów rzeczywistych 
spełniających przyjęte kryteria podobieństwa modelowego.
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1. Wprowadzenie

Dźwignice torowe należą do grupy urządzeń dźwigowo-transportowych 
stanowiących liczną grupę środków transportu bliskiego stosowanych do obsługi 
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hal produkcyjnych, magazynów i otwartych składowisk oraz do obsługi procesów 
technologicznych. 

Typowe dźwignice torowe najczęściej konstruowane są ze sztywno osadzonymi 
kołami stalowymi, rzadziej można spotkać zawieszenia podatne. W ostatnich la-
tach coraz częściej w lekkich dźwignicach są stosowane koła wykonane z tworzyw 
sztucznych, m.in. poliamidu wysokociśnieniowego, poliuretanu. koła wykonane 
z tworzyw sztucznych mają niższą nośność niż ich odpowiedniki wykonane ze 
stali (żeliwa, staliwa) oraz odmienne właściwości mechaniczne (moduł Younga 
dla polimerów jest o rząd niższy niż dla stali) i cechy reologiczne [4]. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w różnych wartościach sztywności promieniowej kół [5].

sztywność promieniowa kół jest jednym z czynników determinujących sztyw-
ność pionową całego ustroju nośnego dźwignicy. Wpływa to w istotny sposób na 
drgania własne dźwignicy spowodowane np. ruchami nieustalonymi mechanizmu 
podnoszenia lub jazdą po nierównościach [6]. Dlatego też modelując dźwignice 
lub analizując ich modele dynamiczne, należy uwzględniać sztywność promienio-
wą, która jest istotna do prawidłowego projektowania i wymiarowania ustrojów 
nośnych dźwignic.

W przedstawionym na rysunku 1 modelu założono, że ck jest sztywnością pro-
mieniową kół jezdnych, a cu sztywnością zastępczą ustroju nośnego dźwignicy. Masa 
zredukowana mz stanowi sumę masy podniesionej, masy wciągarki i zredukowanej 
do środka rozpiętości masy ustroju nośnego. Dynamiczne oddziaływania lin pomi-
nięto — założono, że masa podniesiona znajduje się w najwyższym położeniu.

W celu identyfikacji zjawisk oddziałujących na dźwignicę i zapewnienia moż-
liwości uogólnienia wyników badań szczególnie przydatne są metody teorii podo-
bieństwa i analizy wymiarowej. korzystając z analizy wymiarowej, można otrzymać 
szczególnie cenne wnioski przy rozpatrywaniu różnych zjawisk. Zastosowanie tej 
metody może podpowiedzieć, czy struktura (model) opisu procesu została właściwie 

rys. 1. Przykładowy model dynamiczny dźwignicy z uwzględnioną sztywnością promieniową 
kół jezdnych: mz — masa zredukowana; cu — sztywność zastępcza ustroju nośnego dźwignicy;  

ck — sztywność promieniowa kół jezdnych
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przyjęta, czy też nie [3]. Pozwala to na właściwe zaplanowanie eksperymentu poprzez 
wybranie tych czynników, które w sposób istotny wpływają na badany proces. 

Możliwość zmian parametrów konstrukcji nośnych dźwignicy doświadczalnej 
pozwoli odnieść się do obiektów mechanicznych (dźwignic) o podobnych cechach 
do przyjętego modelu. Jedną z wielkości porównawczych może być częstotliwość 
drgań własnych.

2. Wykorzystanie analizy wymiarowej do wyznaczenia czynników 
wpływających na drgania własne dźwignicy 

2.1.  Drgania własne dźwignicy

każda dźwignica posiada pewne charakterystyczne dla siebie częstotliwości 
drgań własnych, które zależą od ukształtowania oraz własności mechanicznych 
materiałów użytych do budowy danego ustroju nośnego decydujących o jego ce-
chach dynamicznych. Znajomość drgań swobodnych układu jest niezwykle istotna 
z punktu widzenia możliwości biernego lub aktywnego wzrostu ich amplitud. 

Dla uproszczonego jednomasowego modelu dynamicznego dźwignicy 
z uwzględnioną sztywnością promieniową kół jezdnych (rys. 1) częstotliwość 
drgań własnych oblicza się z zależności:
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Z powyższych równań widać, że częstotliwość drgań własnych dźwignicy jest 
zależna od masy zredukowanej mz, sztywności ustroju nośnego cu, sztywności kon-
taktowej kół jezdnych ck oraz przyspieszenia ziemskiego g. Zależność tę wyrażono 
za pomocą funkcji (3).

 [ ], , , .z u kf m c c g=  (3)
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2.2. Opis drgań własnych ustroju nośnego metodą analizy wymiarowej 

Drgania własne ustroju nośnego zależą od jego wymiarów liniowych (rozpię-
tości L), parametrów przekrojów (bezwładności J) i właściwości mechanicznych 
materiałów (modułu Younga E) użytych do budowy konstrukcji oraz od mz i przy-
spieszenia ziemskiego g (rys. 2).

rys. 2. schemat ogólny ustroju nośnego dźwignicy

Zagadnienie sprowadza się do znalezienia związku pomiędzy wyżej wymienio-
nymi wielkościami, które można zapisać w postaci następującej funkcji:

 [ ], , , , .u zL m g J E =  (4)

Występujące wielkości opisujące rozpatrywane zagadnienie mają wymiary:

 [ωu] = [kg0m0s–1]
 [L] = [kg0m1s0], 
 [mz] = [kg1m0s0], 
 [g] = [kg0m1s–2], 
 [J] = [kg0m4s0], 

 [E] = [kg1m–1s–2].

spośród nich jako wymiarowo niezależne można wybrać argumenty L, mz, g, 
gdyż ich macierz wykładników potęgowych:
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Wielkości wymiarowe E i J należy wyrazić za pomocą L, mz, g.

 [ ]1 , , ,zE L m g=  (6)
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Porównując wymiary prawej i lewej strony równania (7):

 ( ) 31 21 1 2 1 2kg m s = m kg m s .
aa a− − −  

otrzymujemy układy równań:
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którego rozwiązania są następujące:

 a1 = –2;         a2 = 1;        a3 = 1.

Podstawiając a1 = –2; a2 = 1; a3 = 1 do równania (7) i korzystając z twierdzenia π 
[3], otrzymujemy:
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W sposób analogiczny postępujemy z drugą wielkością wymiarowo zależną J:
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Uwzględniając powyższe współczynniki φ1 i φ2 oraz korzystając z równania (4), 
można a1, a2, a3 zapisać:

 ( ) 31 2
1 2, ,aa a

u u zf L m g  =  (10)

gdzie: fu — funkcja liczbowa argumentów bezwymiarowych 
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Wyznaczając wykładniki potęgowe a1, a2, a3, otrzymano wymiarowo niezmienną 
jednorodną postać opisu rozpatrywanych drgań własnych ustroju nośnego dźwi-
gnicy:
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analizując zależność (11), stwierdzono, że bazą dla mechanicznie podobnych 
drgań własnych ustroju nośnego są dwa parametry bezwymiarowe φ1, φ2. kryterium 
podobieństwa modelowego zależy od stałości tych parametrów na dźwignicy do-
świadczalnej i na obiekcie rzeczywistym. Przy spełnieniu równości tych sztywności 
obiekty te będą podobne w sensie ww. kryteriów.

Jeżeli model i obiekt rzeczywisty są wykonane z tego samego materiału E = const, 
to dla zachowania podobieństwa mechanicznego należy spełnić warunki:
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Wynika stąd, że drgania własne ustroju nośnego zależną od kwadratu roz-
piętości i iloczynu masy zredukowanej oraz przyspieszenia ziemskiego (iloczyn 
masy zredukowanej i przyspieszenia ziemskiego należy zmieniać proporcjonalnie 
do kwadratu rozpiętości ustroju nośnego) oraz momentu bezwładności przekroju 
(moment bezwładności przekroju należy zmieniać proporcjonalnie do czwartej 
potęgi rozpiętości).

rozpatrując przypadek, kiedy model doświadczalny ma zdeterminowaną roz-
piętość L i jest wykonany z tego samego materiału, co obiekt rzeczywisty, wówczas 
drgania własne ustroju nośnego są proporcjonalne do momentu bezwładności 
przekroju, a odwrotnie proporcjonalne do masy zredukowanej. 

2.3. Opis drgań własnych kół jezdnych metodą analizy wymiarowej 

Drgania własne koła jezdnego zależą od jego sztywności promieniowej oraz 
przypadającej na to koło masy. sztywność promieniową koła należy rozpatrywać 
wraz z podłożem, z którym jest w kontakcie. sztywność ta jest zależna od kształtów 
i właściwości sprężystych stykających się elementów. 

kształt dwóch ciał jest zdeterminowany sumą ich krzywizn w płaszczyznach 
głównych (rys. 3) w postaci [2]:
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Zastępczy moduł Younga jest zależny od właściwości sprężystych obydwu ciał 
będących w kontakcie oraz współczynników Poissona [2].
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Drgania własne dwóch stykających się ciał są funkcją wielkości krzywizn ∑ ρ 
zastępczego modułu Younga E* oraz masy zredukowanej mz i przyspieszenia ziem-
skiego g. 
 [ ], , , * .k zm g E  = Σ  (14)

Jednostki wymiarowe opisujące układ:

 [ωk] = [kg0m0s–1]
 [∑ρ] = [kg0m–1s0],
 [mz] = [kg1m0s0], 
 [g] = [kg0m1s–2], 
 [E] = [kg1m–1s–2].

argumenty ∑ ρ, mz, g są wymiarowo niezależne, ponieważ wyznacznik macierzy 
wykładników potęgowych wynosi 2 ≠ 0.

Wielkość E* jest wymiarowo zależna i zapisana w postaci:

 [ ]1* , , ,zE m g = Σ  (15)

 31 2
1* .aa a

zE m g = Σ  (16)

Porównując wymiary prawej i lewej strony, wyznaczymy a1, a2, a3, które są odpo-
wiednio równe: 
 a1 = 2;        a2 = 1;        a3 = 1,

korzystając z twierdzenia π otrzymano:
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rys. 3. Model kontaktu dwóch ciał z oznaczonymi krzywiznami w dwóch płaszczyznach głównych [2]
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Wracając do zależności (16), stosując twierdzenie π, uzyskano:

 ( ) 31 2
1 .aa a

k k zf m g  = Σ  (18)

Wykładniki potęgowe a1, a2, a3 wyznaczono w bazie wymiarowej ωk i uwzględ-

niając argument bezwymiarowy 1 2
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 wówczas postać rozpatrywanego 

zagadnienia wyraża się zależnością:
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Z zależności (19) wynika, że drgania własne koła jezdnego są proporcjonalne do 
zastępczego modułu Younga ciał będących w kontakcie, a odwrotnie proporcjonalne 
do kształtu ich krzywizn i masy zredukowanej oraz przyspieszenia ziemskiego.

W przypadku gdy E = const, dla zachowania podobieństwa należy operować 
kształtem krzywizn i masą. W praktyce modelowanie kontaktu koła sprowadzane 
jest do styku liniowego lub punktowego z tym, że sztywność promieniowa jest 
wyższa dla styku liniowego.

natomiast w przypadku gdy koła są takiego samego kształtu (∑ ρ = const), to 

podobieństwo mechaniczne zachodzi przy spełnionym warunku * const.E
mg

=  

na podstawie przedstawionych rozważań w badaniach eksperymentalnych 
najdogodniej jest zmieniać zastępczy moduł sprężystości podłużnej, np. poprzez 
użycie w obiekcie doświadczalnym kół wykonanych z różnych materiałów.

3. Podsumowanie

analiza wymiarowa i teoria podobieństwa umożliwia wstępną analizę jako-
ściowo — teoretyczną i wybór parametrów bezwymiarowych mających wpływ na 
badane procesy i zjawiska. Może być ona zastosowana do rozpatrywania złożonych 
zjawisk i znacznie ułatwia opracowanie planu eksperymentu. Wyniki, które można 
uzyskać za pomocą analizy wymiarowej, dają rozwiązania ograniczone, a w niektó-
rych przypadkach trywialne. Pomimo prostoty metody przy stosowaniu jej w no-
wych zagadnieniach wymagane jest pewne doświadczenie i głębsze zrozumienie 
istoty badanego procesu.

korzystając z analizy wymiarowej, wyznaczono istotne czynniki wpływające 
na częstotliwości drgań własnych dźwignicy oraz opisano te, które można w prosty 
sposób zmieniać.
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Zapewnienie możliwości przeprowadzenia tych zmian w badaniach na do-
świadczalnej dźwignicy pozwala na uogólnienie ich wyników i odniesienie się 
do wielu obiektów rzeczywistych spełniających przyjęte kryteria podobieństwa 
modelowego.
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M. Jasiński

Planning of experimental research on the experimental crane structure 
Abstract. The paper describes the method of determination of essential technical and construction 
parameters of cranes, which can be easily changed in order to obtain mechanical similarity between 
the experimental object and the real one. To identify the relevant factors, dimensional analysis and 
similarity theory model were used. Dimensional analysis can be particularly valuable for applications 
which may be necessary for proper planning of the experiment.
a parameter allowing for comparison with mechanical objects of a similar class of cranes may be 
frequency of vibration. The analysis primarily dealt with factors affecting the stiffness of the entire 
crane — it was assumed that the mass remains constant.
stiffness of the whole machine was considered as a stiffness of the structure and stiffness of the 
contact wheels. in most previous studies, free frequency vibration, without considering the contact 
stiffness of the wheels, was considered. currently, more and more plastics are used on cranes’ 
driving wheels. such wheels have different mechanical and rheological properties than steel or 
cast iron wheels.
The method used ensures a quality — theoretical analysis of the process and determination of values 
significantly influencing free frequency of the crane. Using dimensional analysis, important mechanical 
and design parameters of experimental crane have been determined. These parameters can be easily 
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changed. The opportunity to make these changes in experimental studies of the crane allows for 
appropriate generalization of the results and for their reference to many real objects fulfilling the 
criteria adopted for the similarity model.
Keywords: cranes, experiment planning, dimensional analysis, free vibration


