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Summary: In the work is presented solutions applied customary; in the actuation
self-propelled cranes feather to six of little tasks tf. The analysis solutions realize an
usual of still more actuation becomed of made to order best adjusted this type of
equipment. The expressions analysis of global efficaciousness of the system of actuation
for three types of actuations (commands): round of systems open actuation with manifold
proportional (the flow rezistiv adjustment), round of system open actuation with regulate
LOAD-SENSING-LS and the round of system open actuation with regulate LOADSENSING-LUDV.

1.INTRODUCERE
Macaralele sunt utilaje tehnologice utilizate pe şantierele de construcţii, în domeniul naval,
în domeniul industrial pentru ridicarea sarcinilor în vederea montării sau deplasării. Din categoria
maşinilor de ridicat fac parte: macaralele rulante; macaralele telescopice; macaralele pe şine;
macaralele portuare; macaralele de bord din domeniul naval; macaralele pentru construcţii; poduri
rulante pentru containere, etc.
Principala funcţie a maşinilor de ridicat o constituie manevrarea sarcinii, pe verticală şi
longitudinal sau lateral. Pe lângă această funcţie principală de manevrare a sarcinii macaralele
trebuie să realizeze şi funcţii auxiliare ca: deplasarea utilajului şi direcţionarea acestuia; rotirea
sarcinii; calarea utilajului la sol pentru asigurarea stabilităţii, echilibrarea sarcinii, etc.
Din enumerarea anterioară rezultă un număr mare de organe de lucru ce trebuie acţionate
simultan sau succesiv pentru a realiza ciclul de lucru specific acestor utilaje. Hidraulica oferă şi în
acest caz soluţii simple şi robuste, relaţii ieftine şi soluţii comode pentru service.
Se prezintă în cele ce urmează cele mai utilizate soluţii pentru diverse tipuri de macarale de
sarcină mică şi foarte mică.
2.SCHEME UZUALE DE ACŢIONARE (COMANDĂ)
2.1.COMANDĂ REZISTIVĂ
Pentru această categorie de maşini o soluţie de acţionare este în circuit deschis, utilizând
distribuitoare hidraulice proportionale cu comanda hidraulica sau electrica proportionala.
Schema bloc de actionare este prezentata în fig.1.

Fig.1. Schema de actionare a echipamentelor pentru macarale mici (comandă
rezistivă)

Semnificaţia notaţiilor din fig.1 este: P1; P2; P3 - pompe cu cilindree fixă (montaj tandem);
Dh1 - distribuitor de comandă cu patru secţiuni; Dh2 - distribuitor de comandă rotire; PS - protecţie
la spargerea reţelei; Mr1; Mr2; Mrr - motoare hidraulice rotative cu cilindree constantă; MlT; MlB motoare hidraulice liniare.
Componentele ce realizează instalaţia de acţionare a echipamentelor macaralei sunt:
 Grupul de pompare
format din motorul termic MT şi grupul de trei pompe cu cilindree fixă. Soluţia pentru montarea
pompelor în tandem este cu utilizarea unor pompe cu roţi dinţate cu construcţie specială pentru
înserierea pompelor. Se pot utiliza şi pompe cu pistoane axiale cu bloc înclinat cu cilindree fixă,
montate pe o cutie de distribuţie.
 Distribuitoarele hidraulice Dh1 şi Dh2
Distribuitorul Dh1 este un distribuitor hidraulic monobloc sau baterie, cu secţiune de sumare a
debitului pe circuitul de retur şi intrări individuale pentru circuitele pompelor. Comanda
distribuitorului este realizată hidraulic proporţional. Distribuitorul conţine supapele de protecţie
principale ale pompelor şi supapele de protecţie secundară şi anticavitaţionale.
Schema de principiu a distribuitorului este prezentată în fig. 2.

Fig. 2. Schema de principiu a distribuitorului DH1

Semnificaţia notaţiilor din figura este: P1; P2 - prizele de cuplare a pompei P1 şi P2; T1; T2; T
- priza de tanc; SP - supapa de protecţie la suprasarcina principală; PSA - protecţii secundare şi
anticavitaţionale; CI1; CI2; CII1; CII2 - comenzi hidraulice proporţionale.
Distribuitorul DH2 este format dintr-o singură secţiune de distribuţie 4/3, supapă de
protecţie principală şi supapele de protecţie secundare şi anticavitaţională. Comanda este realizată
tot hidraulic proporţional.
Reglarea debitului în distribuitorul proporţional este realizată în funcţie de secţiunea de
deschidere a distribuitorului , dependentă de cursa momentană (S) realizată pe sertarul de
distribuţie.Pentru această schemă de acţionare a macaralei reglarea debitului este rezistivă, realizată
în distribuitoare.Caracteristica de comandă a distribuitorului este prezentată în fig. 3 (Reglarea
debitului pe distribuitor).
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Fig. nr. 3. Caracteristica de comandă a secţiunii de distribuţie
QN - debitul nominal al instalaţiei (debitul pompei); p1;p2 - presiunea pe motorul
organului de lucru; Q - debitul preluat de motorul organului de lucru; SN deschiderea maximă (nominală) a distribuitorului; S - deschiderea momentană a
distribuitorului.

Expresia debitului de agent hidraulic preluat de motorul volumic al echipamentului, funcţie
de cursa momentană (S) a sertarului distribuitorului, este:
Q  QN  k p .S ;
(1)
unde:  p= ps-p1; ps - presiunea de reglare a supapei de presiune ce deserveşte circuitul respectiv; p1
- presiunea necesară organului de lucru; k - constantă a distribuitorului;S-cursa distribuitorului.
 Schema de comandă a utilajului
Pentru comanda distribuitoului hidraulic se folosesc comenzi hidraulice proporţionale cu
manetă de comandă dublă pentru ridicarea sarcinii (ridicare I şi II) şi o comandă triplă pentru
celelalte echipamente (fig. 4).

a)

b)
Fig. 4. Comenzi hidraulice proporţionale ale echipamentelor
a) Comanda ridicării sarcinii; b) comanda telescopării, basculării şi rotirii; p pompa circuitului de comandă; T - tanc; T1; T2; B1; B2; R1; R2; CI; CII - sensuri de
comandă.

 Deplasarea utilajului,
se realizează în variantă mecanică, cu cutie de viteze. Soluţia de acţionare este utilizată în special la
macaralele de sarcină mică, montate pe autoşasiu. Deplasarea macaralei este realizată de către
infrastructura utilizată, de obicei, pe şasiul unor camioane aflate în fabricaţie de serie.
Calarea la sol a macaralei, în acest caz se realizează, mecanic prin bascularea mecanică a
unor calaje, acţionate de către mecanisme cu şurub, sau altă soluţie de acţionare mecanică.
 Eficienţa energetică a acţionării hidrostatice.
Pentru a scoate în evidenţă eficienţa sistemului de acţionare utilizat la macaralele de mică
capacitate, este necesar să să se definească următoarele consumuri energetice:
- Puterea consumată în SAH (puterea hidraulică instalată a sistemului de acţionare), este:
N C  QN p S ;
(2)
unde: ps - presiunea de reglare a supapei SP a distribuitorului
- Puterea utilă, ce reprezintă puterea efectiv utilizată pentru prestaţia utilă (ridicarea sarcinii
sau alte operaţii ce intervin în procesul tehnologic), este:
NU  Q. p1  (QN  k p S ). p1 ;
(3)
ce rezultă din relaţia (1):
- Puterea pierdută (disipată în sistem, ce reprezintă procentul din puterea produsă,
utilizată pentru reglarea parametrilor cinetici ai sistemului), este:
N P  k p S ( p S  p1 ) ;
(4)
Cu aceste mărimi se defineşte randamentul acţionării hidrostatice a echipamentului prin
relaţia:

 SAH  (1 

k p
p
S) 1 ;
QN
pS

(5)

2.2.COMANDA LOAD-SENSING
Pentru această categorie de maşini altă soluţie de acţionare este în circuit deschis, utilizând
componente de acţionare LOAD-SENSING (LS), respectiv pompe cu regulator LS şi distribuitor
LS. Comanda se realizează şi în acest caz hidraulic sau electric proporţional. În acest caz există
două soluţii LS denumite: LS - standard şi LS-LUDV-Last druck Unab (LUDV - (Lastdruck Unabhängige Durchflusverstenung).
2.2.1.SOLUŢIA STANDARD-LS
Soluţia standard reprezintă o soluţie LS echipată numai pentru sesizarea sarcinii prin
comandă,[12],[13],[14], ce realizează menţinerea pompei pe debit zero pentru fazele de repaus ale
utilajului (fără comandă) şi soluţia LS-LUDV, capabilă să modifice debitul pompei pe alte principii
decât cele rezistive (cazul modificării cilindreei LUDV În principiu LUDV, reprezintă sistemul de
reglare a debitului în sistem, independent de presiunea de încărcare a organului de lucru.
Schema de acţionare a macaralei (prezentare de principiu) este redată în fig. nr. 5.
Componentele ce realizează instalaţia de acţionare a echipamentelor macaralei sunt:


Grupul de pompare, format din motorul termic (MT) şi grupul de pompe P1 şi P2; P1 cu cilindree variabilă cu regulator LS şi P2 cu cilindree fixă. Montarea pompelor se
realizează în varianta tandem între pompa P1 cu pistoane axiale şi P2 cu roţi dinţate,
ambele realizate pentru montare tandem. Pompa P1 este în acest caz o pompă cu pistoane
axiale cu disc înclinat, se pot utiliza şi pompe cu bloc înclinat cu cilindree variabilă
asociată cu pompă cu cilindree fixă, cu roţi dinţate montate la motor pe o cutie de
distribuţie.

Fig. 5. Schema de acţionare a echipamentelor pentru macarale mici
(comanda LS).
P1 - pompă cu cilindree variabilă, cu regulator LS; P 2- pompă cu cilindree fixă;
DH1- distribuitor de comandă cu patru secţiuni; DH2 - distribuitor de comandă cu
o secţiune; PS - protecţie la spargerea reţelei; MR; ML - motoare hidraulice
rotative sau liniare; R - regulator LS.

 Distribuitoarele hidraulice DH1 şi DH2.
Distribuitorul DH1 este un distribuitor hidraulic monobloc sau baterie, cu semnal de
comandă LS preparat în distribuitor. Comanda distribuitorului este realizată hidraulic proporţional.
Ca şi în cazul precedent distribuitorul conţine protecţiile principale şi secundare. Schema de
principiu a distribuitorului este prezentată în fig. 6.

Fig. 6. Schema de principiu a distribuitorului LOAD SENSING
P1- priza de cuplare a pompei; T - tanc; SP - supapă de protecţie; PSA - protecţii
secundare şi anticavitaţionale; SC - selectoare de circuit; LS - semnal LOAD
SENSING. CI1; CI2; CII1; CII2; T1; T2; b1; b2 - comenzi hidraulice proporţionale

Distribuitorul DH2, este la fel ca cel prezentat la cazul anterior, fiind un distribuitor obţinut
fără prepararea semnalului LS.
Se observă din fig.6 că pentru prepararea semnalului LS se utilizează supape selectoare de
circuit, care realizează funcţia de existenţă a semnalului LS dacă cel puţin una din comenzile
proporţionale este realizată pe distribuitor. Dacă nici una din comenzi nu este realizată atunci
semnalul LS nu există (presiunea fiind a tancului). Selectoarele de circuit realizează de fapt funcţia
SAU şi se defineşte astfel:LS=1, dacă există LSCI sau LSCII sau LST sau LSB (=1);LS=0, dacă nu
există LSCI sau LSCII sau LST sau LSB (=0);
unde: LSCI = 1 dacă există CI sau CI2;LSCII = 1 dacă există CII1 sau CII2;LST = 1 dacă există
T1 sau T2;LSB = 1 dacă există B1 sau B2.,reprezintă semnalele LS pe fiecare distribuitor în parte.
 Regulatoarele LS ale pompei.
Regulatorul pompei cu cilindree variabilă, utilizată în acţionare, este realizat astfel încât
blocul pompei este menţinut la unghiul de înclinare minim, ce asigură un debit minim de agent
hidraulic, doar necesar ungerii pompei şi asigurării pierderilor în pompă.
Pompa fiind fixată în stare normală pe debit minim, aceasta este în permanenţă în stare de
"aşteptare" pentru realizarea unei comenzi, iar această stare este denumită STAND BY. În această
stare debitul refulat de pompă spre distribuitor este practic nul.
Schema regulatorului LS al pompei este prezentată în fig. 7.

Fig.7. Regulatorul LOAD SENSING standard (clasic)
P - pompă cu cilindree variabilă cu pistoane axiale cu bloc sau disc înclinat;
R - blocul regulatorului de debit; L-limitator de debit minim al regulatorului;
D - distribuitor proporţional 3/2, comandat hidraulic de semnalul LS.

Caracteristica de comandă a regulatorului, este prezentată în fig.8.

Fig. 8. Caracteristica de comandă a regulatorului LS - standard
S0 - cursa de anulare a acoperirii pozitive a distribuitorului proporţional;S N - cursa
nominală , corespunzătoare deschiderii nominale a distribuitoruluiS - cursa
momentană, comandată;QN - debitul nominal al pompei ce corespunde cilindreei
maxime a acesteia;Q - debitul momentan comandat pe regulator

Expresia debitului de agent hidraulic refulat de pompă în sistem este,[1]:
Q   P QN ;
(6)
corespunzător legii de variaţie a cilindreei momentane a pompei, unde  P este factorul de reglare al
cilindreei pompei, care în cazul de faţă este dat de expresia:
S  S0
P 
 0,1;
(7)
SN
unde: S - cursa momentană a distribuitorului regulatorului;SN - cursa corespunzătoare deschiderii
nominale a distribuitoruluiS0 - cursa pasivă până la deschiderea distribuitorului (egală cu acoperirea
pozitivă a secţiunii de distribuţie);
Cu datele prezentate, legea de variaţie a debitului, funcţie de cursa distribuitorului este dată
de legea
Q
Q S
Q N S N 0 ;
(8)
SN
SN

Se remarcă, din relaţia 8 că panta caracteristicii de reglare a debitului este dată de raportul,
constant, QN/SN, iar Q=0 la S=S0; şi Q  QN la S = SN.
2.2.2.SOLUŢIA LUDV-LS-LUDV
În cazul regulatorului LOAD SENSING/LUDV, regulatorul modifică şi panta caracteristicii
anterioare.[11],[12],[13].
Schema regulatorului, în această situaţie, este prezentată în fig.9.

Fig. 9. Regulator LOAD SENSING – LUDV
P - pompă cu cilindree variabilă (ca la 7.7); R - blocul regulatorului de debit; L limitată de debit minim; Distribuitor proporţional 3/2 comandat hidraulic; B3 balanţă de presiune cu 3 căi; LS - semnal LOAD SENSING.

Caracteristica de comandă a regulatorului este prezentată în fig. 10.
Balanţele de presiune, de obicei cu trei căi, se montează în secţiunile de distribuţie ale
distribuitoarelor, câte una pentru fircare consumator sau în pompă ca la fig. 9. Balanţele din
distribuitoare realizează independenţa de sarcină pe fiecare consumator, realizând o reglare a
debitului mai apropiată de necesităţile reale ale instalaţiei.

Fig. nr. 10. Caracteristica de comandă a regulatorului LS/LUDV
S0 - cursa de anulare a acoperirii pozitive a distribuitorului proporţional;SN - cursa
nominală , corespunzătoare deschiderii nominale a distribuitorului;S - cursa
momentană, comandată;QN - debitul nominal al pompei ce corespunde cilindreei
maxime a acesteia;Q - debitul momentan comandat pe regulator;Q'N - debitul
comandat la ieşirea din balanţa de presiune (independent de sarcina
consumatorilor).



Deplasarea utilajului, se realizează în mod identic cu varianta anterioară.

 Eficienţa energetică a acţionării hidrostaticeLOAD SENSING.
Se definesc şi aici următoarele consumuri energetice:
- Puterea consumată în SAH (puterea hidraulică comandată a SAH), este:
(9)
N C  QN p ;
unde: p - presiunea pe cel mai încărcat consumator (p=max.(p1; pII; pT; pb)); Q N - debitul de agent
hidraulic solicitat prin comandă pe distribuitorul DH1.
-Puterea utilă, ce reprezintă puterea efectiv utilizată pentru prestaţia utilă a macaralei:
(10)
NU  Q. p ;
unde: Q - reprezintă debitul pe consumator (din fig. 10)
- Puterea pierdută, în SAH, cu scopul reglării parametrilor cinetici ai instalaţiei, este:
(11)
N P  (QN  Q). p ;
ce reprezintă puterea disipată în balanţa de presiune a regulatorului LS - LUDV.
Cu relaţiile anterioare se defineşte randamentul acţionării.
N
Q
 SAH  U   ;
(12)
N C QN
de unde rezultă independenţa randamentului sistemului de acţionare, de sarcina de solicitare a
echipamentelor.
3. CONCLUZII
Comparând puterile pentru comanda rezistivă si LS, se obţin următoarele diagrame:
Q (l/min)

Q (l/min)
Putere instalata

Putere instalata

QN

QN

Q N*

Putere disipa ta in sistem rezistiv

Putere com andata
Putere disipa ta

Q

Nu

Nu
p [ba r]

p1
Com anda rezistiva

Comanda rezistivă.

pS

p [ba r]

p1

pS

Com anda LS

Comanda LS-LUDV.

Din analiza puterilor rezultă o bună utilizare a puterii în acţionarea LS faţă de acţionarea
rezistivă, în special prin micşorarea puterii disipate în supapa de limitare a presiunii, şi deci
micşorarea sistemului de răcire a agentului hidraulic al utilajului.
Acţionarea LOAD SENSING (standard şi LUDV), are următoarele avantaje faţă de
acţionarea rezistivă:
 comoditate la montarea componentelor în instalaţie şi service comod;
 posibilităţi bune de suplimentare a echipamentelor acţionate, prin suplimentarea numărului
de secţiuni la distribuitor (spre exemplu calare hidraulică, contragreutate activă etc);
 utilizarea balanţelor de presiune individuale pentru fiecare consumator elimină influenţele
reciproce ale consumatorilor;
 sistemul LOAD SENSING - LUDV oferă o foarte bună fineţe de reglare, atât pentru
comenzi hidraulice proporţionale, cât şi pentru comenzi electrohidraulice proporţionale.



sistemul oferă un domeniu maxim disponibil de comandă.
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