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UKŁAD STEROWANIA URAWIEM Z10
MOSTU WSPARCIA MS-40
Streszczenie. Artykuł przedstawia now konstrukcj urawia oznaczonego symbolem Z10
zamontowan na pojedzie układajcym. Jest to kolejna odsłona rozwoju konstrukcji pojazdów inynierskich
w OBRUM sp. z o.o. W publikacji przedstawione zostały rozwizania sterowania, pomiarów parametrów pracy
i komunikacji z operatorem. Omówiono moliwo zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowania dla celów
sterowania prac urawia.
Słowa kluczowe: uraw Z10, sterowanie urawiem, uniwersalny pulpit sterownia, most wsparcia,
DAGLEZJA-S, MS-40.

1.

URAW Z10

W Orodku Badawczo – Rozwojowym Urzdze Mechanicznych „OBRUM”
sp. z o. o. został zaprojektowany i wykonany nowy uraw o symbolu Z10 przeznaczony dla
pojazdu układajcego most wsparcia MS-40 (rys.1). Most wsparcia zapewnia pojazdom klasy
MLC70/110 (wg normy STANAG 2021) [5][6] pokonywanie rednich przeszkód wodnych
i ldowych. Pojazd układajcy umoliwia rozłoenie mostu składajcego si z segmentów
przsła mostowego nad przeszkod o szerokoci do 40 m. Konstrukcja pojazdu układajcego
wymaga podejmowania poszczególnych elementów składowych mostu i operowania nimi
nawet na wysigu urawia do 12 m, przy załoeniu jak najprostszej obsługi przez
uytkownika. [3]
uraw Z10 został opracowany i wykonany w oparciu o dotychczasowe dowiadczenia
OBRUM sp. z o. o. w konstruowaniu podobnych układów stosowanych w pojazdach
wojskowych (np. wóz zabezpieczenia technicznego) [1] [2].

Rys. 1. Most przewony MS – 40 – pojazd układajcy

mgr in. Tomasz MAKOWSKI, mgr in. Szymon PAWŁOWSKI – Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze
Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Gliwice

32
2.

Tomasz MAKOWSKI, Szymon PAWŁOWSKI

BUDOWA UKŁADU STEROWANIA URAWIA Z10

Operowanie urawiem Z10 (rys. 2) realizowane jest hydraulicznie za pomoc
proporcjonalnych rozdzielaczy hydraulicznych, sterowanych za porednictwem wynonego
pulpitu sterowniczego. Konstrukcja wysignika urawia charakteryzuje si budow
teleskopow umoliwiajc wysig do 12 m, a z powodu umiejscowienia go na podwoziu
samochodowym ograniczono maksymalny ciar udwigu do 98 N (10 t).
Zapewnienie bezpiecznej pracy operowania urawiem wymaga zastosowania rónych
ogranicze:
− momentu siły,
− udwigu,
− momentu wywracajcego.
Z powodów konstrukcyjnych, midzy innymi zamontowania urawia na podwoziu
samochodowym, zastosowano te ograniczenia pracy zalene od:
−
wysignika.
W celu spełnienia wyej wymienionych ogranicze uraw musi zawiera szereg
dedykowanych czujników pomiarowych. Wyposaenie urawia od strony elektrycznej oraz
sterowania przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wyposaenie urawia Z10
uraw przedstawiony na rysunku 2 zawiera:
1 - reflektor roboczy – owietlenie LED,
2 - inklinometr – pomiar któw pracy wysignika,
3 - enkoder linkowy – pomiar wysuwu wysignika,
4 - tensometryczny czujnik sworzniowy – pomiar siły na zbloczu,
5 - indukcyjny czujnik podniesienia zblocza do wartoci granicznej,
6 - tensometryczny czujnik sworzniowy – dodatkowy pomiar siły odziaływujcej
na konstrukcj wysignika,
7 - indukcyjny czujnik koca liny,
8 - enkoder – pomiar kta obrotu wysignika,
9 - mobilny sterownik PLC.
Dodatkowo układ sterowania urawia Z10 korzysta z:
10 - danych z innych czujników i sterowników, takich jak:
a. czujniki cinienia w siłownikach podpór,
b. czujniki parametrów medium roboczego – oleju hydraulicznego,
c. inklinometr – przechył pojazdu,
d. sygnał od przycisku BHP,
e. układ wymiany informacji pomidzy operatorem a sterownikiem.

Układ sterowania urawiem Z10 na mocie przewonym MS-40
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STEROWANIE URAWIEM Z10

Głównym elementem układu sterowania urawia jest mobilny sterownik (PLC) [7],
który nadzoruje elektroniczne proporcjonalne rozdzielacze hydrauliczne, umoliwiajce
płynne sterowanie układem wykonawczym – ruchy urawiem. Natomiast uytkownik
komunikuje si ze sterownikiem za porednictwem wynonego uniwersalnego pulpitu
sterowania [4], który po wybraniu odpowiedniego widoku (maski ekranu pulpitu) umoliwia
zadawanie wartoci wysterowania oraz wywietla parametry pracy. Operator podczas pracy
z urawiem ma do dyspozycji główny widok oraz (po wyborze) pomocniczy widok, na
którym wywietlane s dodatkowe, mniej istotne informacje. Zastosowano wynony
uniwersalny pulpit sterowania, poniewa jest to produkt przetestowany i uywany przez
Wojsko Polskie, zastosowany równie w innych wyrobach OBRUM sp. z o. o., np. MS-20.
W celu ujednolicenia sterowania pomidzy wyrobami i stosowania sprawdzonych rozwiza
zdecydowano si na zastosowanie włanie tego pulpitu sterowniczego, lecz z innym
oprogramowaniem dostosowanym do konkretnych wymaga.
3.1

Maska głównego pulpitu sterowania

Pulpit sterowniczy z mask „sterowanie urawiem” (rys. 3) umoliwia sterowanie
ruchami urawia wraz z odzwierciedlajc animacj ruchów oraz pozwala na bieco
kontrolowa najwaniejsze parametry pracy, takie jak procentowy zapas momentu, ciar
zawieszony na haku oraz promie (odległo pracy). Ponadto istnieje moliwo zdalnego
załczenia nowoczesnego owietlenia, spowolnienia wykonywanych ruchów, chwilowego
uruchomienia sygnału dwikowego. Dodatkowo umoliwiono wyłczenie, w pełni
wiadomy sposób, ogranicze pracy urawia, przy czym fakt ten jest odnotowywany
w sterowniku. Podczas pracy urawiem na wyłczonych ograniczeniach wywietlana jest
odpowiednia informacja na widoku panelu operatorskiego. Równoczenie zostaje
uruchomiony sygnał dwikowy oraz automatycznie wszystkie ruchy zostaj spowolnione
do 50% wartoci nominalnej.

Rys. 3. Przykładowy ekran sterowania urawiem
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Maska pomocniczego pulpitu sterowania

Na pulpicie sterowniczym z mask „informacje urawia” (rys 4) wywietlone
s informacje dodatkowych opcji i parametrów pracy, takie jak: kt pochylenia, wysunicie
urawia, maksymalny ciar moliwy do podniesienia przy obecnych parametrach pracy.

Rys. 4. Przykładowy ekran informacji urawia
Na wszystkich widokach uniwersalnego pulpitu sterowniczego, w górnym prawym
rogu przy opisie funkcji wybranej maski, wywietlane s ogólne usterki (np. niski poziom
oleju, przekroczony przechył pojazdy, awaria czujnika).
4.

WNIOSKI

Wszystkie sygnały analizowane s przez mobilny sterownik urawia, który kontroluje
ograniczenia, zapewnia bezpieczn prac oraz przekazuje informacj pomidzy innymi
sterownikami pojazdu i operatorem. Parametry pracy urawia Z10 pokazywane s na
wywietlaczu pulpitu operatora, a przekroczenie wartoci granicznych dodatkowo jest
sygnalizowane sygnałem dwikowym. Zastosowanie nowoczesnego mobilnego sterownika,
kontrolujcego prac urawia umoliwiło dynamiczne dopasowanie charakterystyk udwigu
do panujcych warunków pracy, dziki czemu istnieje moliwo operowania urawiem
w wikszym zakresie ni dotychczas. Wprowadzono równie płynne zatrzymywanie ruchów
w celu zapewnienia bezpieczniejszego operowania ładunkiem. Cały układ sterowania ruchami
urawia mona awaryjnie zatrzyma, korzystajc ze specjalnych przycisków BHP.
Układ sterowania urawiem Z10 zapewnia wiksze bezpieczestwo pracy poprzez
płynne, proporcjonalne sterowanie elementami wykonawczymi urawia oraz przekazujc na
bieco informacje oddalonemu operatorowi. Zastosowanie uniwersalnego pulpitu
sterowniczego z opracowaniem dedykowanych masek pozwala w sposób czytelny
przekazywa informacje pomidzy operatorem a urzdzeniem oraz unifikuje panel
sterowniczy pomidzy wyrobami mostów z rodziny Daglezja.

Układ sterowania urawiem Z10 na mocie przewonym MS-40
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CONTROL SYSTEM FOR Z10 CRANE ON MS-40 SUPPORT BRIDGE
Abstract. The subject of matter of this article shows new concept of Z10 crane installed on associated
bridge. It is the new version of engineering vehicles which are constructed in OBRUM. The paper presents
solutions of control, data analysis and communication. Possibility of using a universal control panel is discussed.
Keywords: Z10 crane, crane control, Universal Control Panel, support bridge, DAGLEZJA-S, MS-40.

