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Żurawie Cormach: inne niż wszystkie
F

irma Ciepiela Technology, znana
jako dostawca urz¹dzeñ dla wêz³ów
betoniarskich i pomp do betonu Sermac,
jest od ub. roku równie¿ przedstawicielem na polskim rynku firmy Cormach. Ta
w³oska firma dzia³a od 1965 r. a ¿urawie
wytwarza od 1975 r. i od pocz¹tku nie
jest nastawiona na produkcjê masow¹,
ale na wykonanie urz¹dzeñ o najwy¿szej
jakoœci i ponadprzeciêtnych parametrach. Oprócz tego dostarcza tradycyjne
¿urawie samojezdne, które maj¹ bardzo
d³ugi wysiêg (do 52 m), przeznaczone
przede wszystkim do prac monta¿owych
przy konstrukcjach dachowych, gdzie nie
jest wymagany bardzo du¿y udŸwig, lecz
wysiêg. Ponadto firma produkuje podnoœniki koszowe (do 42 m wysiêgu), ¿urawie specjalistyczne, a tak¿e koparki krocz¹ce.
¯urawie ogólnego stosowania Cormach to urz¹dzenia o momencie udŸwigu do 225 Tm i wysiêgu do 42 m, wyró¿niaj¹ce siê nowatorsk¹ konstrukcj¹, która eliminuje niedoskona³oœci klasycznych rozwi¹zañ. Przede wszystkim, ¿urawie Cormach maj¹ budowê symetryczn¹.
W urz¹dzeniach konkurencyjnych kolumna i ramiê zginane s¹ wykonane z
pojedynczych, masywnych profili. W
konsekwencji ramiê teleskopowane jest
umieszczone obok zginanego, by umo¿liwiæ sk³adanie urz¹dzenia do pozycji
transportowej "Z". Wielkoœæ tego odsadzenia wynika z szerokoœci profilu stosowanego do budowy ramienia wysuwanego i z tego powodu w tradycyjnych
konstrukcjach jego przekrój poprzeczny
jest zmniejszony, by zminimalizowaæ
moment si³ od ³adunku umieszczonego
nieosiowo w stosunku do kolumny ¿urawia. Mimo to, przy podnoszeniu ³adunku
pojawia siê moment, odchylaj¹cy ¿uraw
w bok i wywo³uj¹cy naprê¿enia w wysiêgniku, kolumnie i mechanizmie obrotu. By wyeliminowaæ to zjawisko, w
¿urawiach Cormach stosuje siê kolumnê
i ramiê g³ówne w postaci podwójnych
belek.
Konstrukcja z dwoma wysiêgnikami w
kolumnie i ramieniu zginanym wymusza
równie¿ stosowanie podwójnych si³owników: dwa si³owniki s¹ odpowiedzialne
za ruch ramienia zginanego, nastêpne
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Najwiêkszy ¿uraw wyprodukowany przez Cormach ma moment udŸwigu 245000 daNm,
jego moment obrotu te¿ jest imponuj¹cy i wynosi 22000 daNm. Prezentowane urz¹dzenie jest wyposa¿one w 6 ramion wysuwanych co zapewnia mu wysiêg 16,3 m. Masa
urz¹dzenia to 22630 kg. Do napêdu wykorzystuje siê pompê o wydajnoœci 115 dm3/
min., wytwarzaj¹cej w uk³adzie ciœnienie robocze 30 MPa. Uk³ad korzysta ze zbiornika
o pojemnoœci 918 dm3
¯uraw Cormach 12000-E2 ma dwa ramiona wysuwane hydraulicznie, zapewniaj¹ce wysiêg 7690 mm. Urz¹dzenie ma maksymalny moment udŸwigu 12300 daNm,
zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ operowania na
maksymalnym wysiêgu ³adunkiem 1260
kg. Masa w³asna wynosi 1635 kg. Podobnie jak inne ¿urawie tej firmy równie¿ tutaj zastosowano dwuwysiêgnikow¹ konstrukcjê kolumny

dwa poruszaj¹ ramieniem wysuwanym.
Powoduje to dalsze usztywnienie konstrukcji, staje siê ona jeszcze bardziej
odporna na skrêcanie, które mo¿e pojawiæ siê w przypadku niesymetrycznie
roz³o¿onego obci¹¿enia od ³adunku.
Rozwi¹zania te przyczyniaj¹ siê do
zmniejszenia o oko³o 10% powierzchni
(d³ugoœci pod zabudowê) w stosunku do
¿urawi o konstrukcji tradycyjnej. Dziêki
temu mo¿na zwiêkszyæ wymiary skrzyni
³adunkowej lub przy tych samych jej
wymiarach zastosowaæ ¿uraw o lepszych
parametrach.
Podstawa ¿urawi Cormach jest odlewana. Zapewnia to du¿¹ precyzjê wykonania oraz zdecydowanie wiêksz¹ wytrzyma³oœæ w stosunku do konstrukcji
spawanych. Umieszczony w podstawie
mechanizm obrotu tak¿e jest inny ni¿ w
pozosta³ych producentów. Stosuje siê
wieniec zêbaty o du¿ej œrednicy, do którego jest przykrêcana kolumna ¿urawia.
Rozwi¹zanie to, prócz poprawienia para-

metrów uk³adu obrotu, zapewnia równie¿
doskona³y do niego dostêp po odkrêceniu od wieñca kolumny ¿urawia. Z wieñcem wspó³pracuje zêbnik, który przez
wa³ek jest po³¹czony ze œlimacznic¹, która z kolei otrzymuje napêd z silnika hydraulicznego za poœrednictwem wielop³ytkowego hamulca. Wieniec zêbaty jest
³o¿yskowany na obwodzie za pomoc¹
³o¿yska tocznego, które w przypadku
ciê¿szych konstrukcji ma dwa rzêdy elementów tocznych. Zapewnia to wyj¹tkow¹ wytrzyma³oœæ i kulturê pracy.
Dziêki takiej konstrukcji mechanizmu
uzyskuje siê wysoki moment obrotowy
przy du¿o wiêkszej precyzji i znacznie
mniejszych oporach ruchu.
Konstrukcja mechanizmu obrotu wp³ywa równie¿ na obni¿enie œrodka ciê¿koœci ¿urawi Cormach, co przyczynia siê do
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Dziêki konstrukcji dwuwysiêgnikowej, zamocowane na koñcu ramienia g³ównego ramiê teleskopowane jest umieszczone w osi symetrii kolumny ¿urawia, a przestrzeñ pomiêdzy belkami kolumny jest wykorzystywana przy sk³adaniu. Umo¿liwia to zastosowanie wiêkszego przekroju poprzecznego poszczególnych sekcji ramion wysuwanych.
Zwiêksza to znacznie odpornoœæ wysiêgnika na skrêcanie. Zwiêkszona szerokoœæ szeœciok¹tnych profili umo¿liwia zastosowanie œlizgów o wiêkszych wymiarach. Uzyskuje siê w
ten sposób wiêksz¹ powierzchniê wspó³pracy poszczególnych sekcji ramion wysuwanych

zwiêkszenia statecznoœci samochodu ciê¿arowego po zamontowaniu urz¹dzenia.
Istotn¹ zalet¹ jest równie¿ nie zintegrowany z ¿urawiem zbiornik oleju, który
mo¿na montowaæ w dowolnym miejscu i
dziêki temu w niektórych przypadkach
poprawiæ statecznoœæ.
Do budowy wysiêgnika jest stosowana
stal Weldox. Si³owniki hydrauliczne s¹
produkowane przez Cormach, a ich doskona³e uszczelnienia i du¿a dok³adnoœæ
wykonania decyduj¹ o niezawodnoœci w
d³ugim okresie eksploatacji. W uk³adzie
hydraulicznym s¹ stosowane komponenty najwy¿szej jakoœci, m.in. rozdzielacze
proporcjonalne Danfoss. Do sterowania
radiowego jest u¿ywana aparatura Hetronic, obs³uguj¹ca 6 funkcji, o zasiêgu do
100 m. Awaryjnie jest mo¿liwe sterowanie kablowe (przewód o d³ugoœci 20 m),

w przypadku gdy sygna³ steruj¹cy jest
zak³ócany, np. przez sieæ energetyczn¹
czy w razie roz³adowania akumulatorów
w nadajniku sygna³ów.
Cormach stosuje w swoich urz¹dzeniach wymagany norm¹ EN 12999 elektroniczny uk³ad LLD, ostrzegaj¹cy operatora przy osi¹gniêciu 90% obci¹¿enia i
wy³¹czaj¹cy ¿uraw przy pe³nym obci¹¿eniu. Ponadto w ¿urawiach Cormach wykorzystuje siê: ASC - system redukcji
prêdkoœci pracy w zale¿noœci od obci¹¿enia, DLLD - dodatkowe zabezpieczenie
przed przeci¹¿eniem w przednim polu
pracy ¿urawia, ELC - uk³ad kontroli ciœnienia roboczego w cylindrach, RC - system obrotu ci¹g³ego (opcjonalnie sterowanie dwustronne), AST - aktywny system
t³umienia drgañ (wytwarzanie przeciwciœnienia w si³ownikach), CPL - podwójne

dŸwignie kolanowe miêdzy kolumn¹ a ramieniem g³ównym oraz pomiêdzy ramieniem g³ównym i zginanym, stosowane w
celu polepszenia parametrów udŸwigu na
maksymalnym wysiêgu.
Cormach udziela 12-miesiêcznej gwarancji na ¿urawie oraz 36-miesiêcznej na
elementy konstrukcyjne.PZ

