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Klasyfikacja
użytkowa
żurawi i ich
komponentów

Klasyfikacja maszyn
S

Elementy maszyny i ich użycie są klasyfikowane w celu:
1) zaprojektowania seryjnego elementu lub produktu (np. wciągarki)
2) wyboru prawidłowego elementu lub produktu do zadań wyznaczonych przez klienta
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Jest wiele możliwości użytkowania np. wciągarki, organizacje klasyfikacyjne publikują normy lub specyfikacje dla
użytkowania maszyn i ich elementów, dając nieco odmienne definicje i standardy. Do głównych organizacji
klasyfikacyjnych należą:
• FEM
• CEN
• ISO
• CMAA
• JSA

Większość producentów i użytkowników posługuje się standardami FEM, ale oczywiście starają się spełniać także
wymagania klasyfikacji pozostałych organizacji klasyfikacyjnych.

Klasyfikacja maszyn
• Bezpieczne i skuteczne działanie wciągarki/żurawia zależy od właściwej klasyfikacji i doboru
komponentów
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• Każdy komponent jest osobno klasyfikowany i pracuje zgodnie z wybraną grupą klasyfikacji.
Występuje tu przy wyborze grupy zagrożenie
• zbyt niskiej grupy klasyfikacji (ryzyko dla trwałości żurawia)
• zbyt wysokiej grupy klasyfikacji (ryzyko niepotrzebnego zwiększenia kosztów)
• W zakresie technologicznym producent musi uzyskać dwie podstawowe informacje:
1) definicje procesu u klienta dla wzięcia pod uwagę odpowiednich parametrów do
ustalenia klasyfikacji
2) wybór odpowiednich standardowych/specjalnych komponentów zgodnych z tymi
parametrami
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Klasyfikacja maszyn
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• Zgodnie z zasadami FEM9.511 żuraw (wciągarka) może być zakwalifikowana do określonej
grupy na podstawie poniższych informacji:
• Współczynnik obciążenia
• Średni dzienny czas pracy
• Środowisko i niektóre inne współczynniki
• Informacje te mogą być określone na podstawie analizy procesów/operacji podanych przez
klienta
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• Jeden cykl pracy oznacza:
• czas podniesienia ładunku lub pustego haka/chwytaka
• czas ruchu poziomego (przejazd wózka, bramy, żurawia, obrotu – bez zmiany wysokości ładunku)
• czas opuszczania ładunku
• czas ruchu poziomego (przejazd wózka, bramy, żurawia, obrotu – bez zmiany wysokości ładunku)
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• Jeden cykl NIE OBEJMUJE powrotu haka/chwytaka (pustego lub z ładunkiem) do pozycji startowej
• Powrót do pozycji startowej jest traktowany jako jeden, kolejny, cykl pracy

Wysokość

H

Czas
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Współczynnik obciążenia
”Przez jaki czas jest podnoszony ładunek nominalny, przez jaki czas jest podnoszony ładunek
80% nominalnego, przez jaki czas…”

NISKI
Okazjonalny maks. ładunek
Rutynowo niski ładunek
Małe obciążenie ciężarem
własnym
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WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA L1
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 Rozkład ładunków przez okres pracy komponentu

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA L3

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA L2

ŚREDNI
Okazjonalny maks. ładunek
Rutynowo średni ładunek
Średnie obciążenie ciężarem
własnym

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA L4

WYSOKI

BARDZO WYSOKI

Powtarzający się maks. ładunek
Zwykle średni ładunek
Duże obciążenie ciężarem
własnym

Zwykle maks. ładunek
Bardzo duże obciążenie
ciężarem własnym

Klasyfikacja maszyn
• Współczynnik obciążenia wyliczamy wg poniższego wzoru:
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Niski
Km  0.125
• KM
= współczynnik obciążenia
• Pi
= podnoszony ładunek
Średni
0.125 < Km  0.25
• Pmax
= maksymalny udźwig
Wysoki
0.25 < Km  0.5
• ti
= czas pracy z ładunkiem Pi
Bardzo wysoki
0.5 < Km  1
• tT
= całkowity przewidziany czas pracy
Przykład: Suwnica - wciągarka ma udźwig 10 t. Ładunki podnoszone w czasie jednego tygodnia pracy wynoszą:
- 10% całkowitego czasu pracy z ładunkiem 10 t
- 40% całkowitego czasu pracy z ładunkiem 6 t
- 50% całkowitego czasu pracy z ładunkiem 0,1 t
P: Jaki jest współczynnik obciążenia dla tej wciągarki?

O: 0.186

Klasyfikacja maszyn

• H = średnia wysokość podnoszenia [m]
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• Średni czas dziennej pracy wciągarki może być obliczony z wzoru:

• N = ilość cykli pracy w ciągu godziny [cykli/h]
• T = dzienny czas pracy [h]
• V = prędkość wciągarki [m/min]

Przykład: Średnia wysokość podnoszenia wynosi 3 m. W czasie godziny wciągarka wykonuje 15 cykli pracy.
Firma pracuje na dwie zmiany po 6 h. Prędkość wciągarki (liny) wynosi 5 m/min.
P: Jaki jest średni dzienny czas pracy?

O: 3.6 h/dzień
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Klasyfikacja maszyn

Niski

Km  0.125

Średni

0.125 < Km  0.25

Wysoki

0.25 < Km  0.5

Bardzo wysoki

0.5 < Km  1

P: Jaka jest prawidłowa grupa obciążeń dla wciągarki, wg obliczeń w poprzednich przykładach?

O: 2m
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Tabela
klasyfikacji
żurawi
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Klasyfikacja maszyn

na czerwono zaznaczono wciągarkę z przykładu suwnicy
na zielono zaznaczono obciążenie przy rozładunku statków
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Standardy klasyfikacyjne maszyn

Klasyfikacja FEM
Klasyfikacja żurawi wg FEM

Cykl pracy żurawia

TR
A
N

SU

S

• Klasyfikacja żurawi obejmuje 8 grup, oznaczonych symbolami A1, A2, … , A8. Grupa A1 dotyczy żurawi
najmniej obciążonych, grupa A8 najbardziej obciążonych.
• Klasyfikacja opiera się na dziesięciu klasach użytkowania i czterech współczynnikach obciążenia.

• Jeden cykl oznacza:
• podniesienie ładunku
• czas „spoczynkowy” (przejazd wózka, bramy)
• opuszczenie ładunku
• czas „spoczynkowy” (przejazd wózka, bramy)
• powrót pustego haka do pozycji startowej.

Cykl pracy wciągarki nie jest równoznaczny z cyklem pracy żurawia, gdyż nie obejmuje powrotu haka do pozycji
startowej i jest traktowany jako oddzielny cykl!

Klasyfikacja FEM
Klasy użytkowania

Razem 10 klas użytkowania

- Godziny pracy/ dzień:

8

- Ilość dni pracy/ tydzień:

5

- Ilość tygodni pracy/ rok:

48

- Czas użytkowania w latach: 15
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- Cykle wciągarki/ godzinę:

S

W przykładzie suwnicy dane są następujące:

Obliczenie: 17x8x5x48x15 = 489600 cykli => U5

Uwaga! Normy NIE podają przewidywanego czasu użytkowania maszyny. Musi to być ustalone wspólnie z
użytkownikiem końcowym!

Klasyfikacja FEM
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Współczynnik obciążenia
• Może być obliczony na podstawie znanych informacji o ilości podnoszonych ładunków w całym czasie
użytkowania żurawia i ilości pojedynczych podniesień.
• Może być ustalony także na podstawie „standardowych” wykresów.
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Obliczenia
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• Porównanie podnoszonego ładunku do maksymalnego udźwigu żurawia (zaprojektowanego).
• Wykazywane przez współczynnik obciążenia (kp) i obliczane wg wzoru:
3
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W przykładzie suwnicy, pojedyńcze podniesienia są zgodne z poniższymi danymi:
-

znana/ekstrapolowana ilość cykli podnoszenia w danym czasie, np. w ciągu tygodnia
Maksymalny udźwig (zaprojektowany) 10 t
Cykl 1: 10 t przez 10% czasu
Cykl 2: 3.3 t przez 40% czasu

Współczynnik wynosi: Kp = (10/10)^3*0.2 + (3.3/10)^3*0.8 = 0.2028

Klasyfikacja FEM
Wykresy standardowe
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• Obliczenia są możliwe, tylko jeżeli znane sa przewidywane operacje żurawiem lub znane jest potencjalne
obciążenie żurawia. Dla żurawi ogólnego użytku takie dane są niedostępne. Dla takich żurawi jedyną możliwością
są dane z wykresów przedstawionych poniżej.

• Grupa użytkowa żurawia może zostać ustalona z tabeli na
następnej stronie na podstawie obliczonego/ustalonego
współczynnika obciążenia

W naszym przykładzie kp = 0.2028 => Q2

Klasyfikacja FEM
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Z tabeli obok można wybrać, na podstawie
dotychczasowych obliczeń/ustaleń, grupę użytkową dla
żurawia (A-group) – wynika ona z klasy użytkowej (klasa
U) i współczynnika obciążenia (klasa Q).

S

• Wybór grupy obciążenia (grupa użytkowa)

W naszym przykładzie: U = U5 and Q = Q2. => A5 (U5/Q2)
Dla przyszłych zastosowań warto zachować ustalenia klas
U i Q, razem z ustaleniem grupy A (szczególnie, gdy klasa
Q była obliczana).

Tylko ustalona grupa A jest podstawą do wykonania żurawia, niezależnie od przyjętej metody
projektowania i obliczeń (przez projektanta lub za pomocą narzędzi projektowania, np. KCKirder).
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