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1. Актуальність теми дисертації. Крани-маніпулятори набули широкого 

застосування для навантажувально-розвантажувальних робіт у сільському господарстві, 

лісовому комплексі, будівництві та інших галузях промисловості. У процесі переміщення 

стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем у металоконструкції та приводних 

механізмах виникають динамічні навантаження, що викликає зміну енергетичних 

характеристик, значення яких може набувати пікових величин, які у багатьох випадках 

значно перевищують номінальні параметри системи. Динамічні навантаження виникають  

у період роботи, коли швидкість руху мас конструктивних елементів крана-маніпулятора  

і швидкість руху вантажу змінюється за абсолютним значенням. Найбільші навантаження 

виникають у періоди несталого руху вихідної ланки приводних механізмів при пуску  

та гальмуванні. Значення динамічних навантажень істотно залежать від способу керування 

приводними механізмами. 

Під дією динамічних навантажень у спряжених елементах «палець-втулка» виникає 

підвищене зношування. У свою чергу, у елементах металоконструкції стрілової системи 

можливе виникнення тріщин. В елементах конструкції гідравлічної системи виникають 

небажані коливання, що можуть спричинити пошкодження трубопровідної арматури, 

виникає підвищене зношування елементів гідравлічної системи за рахунок ударних 

навантажень та неусталеного руху робочої рідини. Загалом в цілому виникає умова 

неможливості забезпечення точного переміщення та позиціонування вантажу, зменшується 

міжремонтний цикл, ресурс та надійність системи. Зменшується продуктивність та падає 

економічна ефективність роботи крана-маніпулятора. Тому для усунення вищеперелічених 

недоліків, які виникають при виконанні технічного процесу, є актуальним розв’язання 

оптимізаційної задачі вибору режимів руху ланок стрілової системи крана-маніпулятора  

з гідравлічним приводом. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Роботу виконано згідно з науково-дослідною тематикою кафедри 

конструювання машин і обладнання Національного університету біоресурсів і природо-

користування України: «Наукове обґрунтування і розробка методів динамічного 

моделювання та режимно-параметричної оптимізації сучасних вантажопідйомних машин» 

(номер державної реєстрації 0119U100848). 



3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Основні теоретичні та експериментальні дослідження  

за темою дисертації виконано здобувачем особисто, зокрема: проаналізовано зміст 

публікацій за обраною тематикою, проведено аналіз конструкцій кранів-маніпуляторів  

з гідравлічним приводом, режимів їхньої роботи, способів керування, виявлено проблеми  

та поставлено завдання дослідження; проведено кінематичний аналіз просторового 

переміщення ланок стрілової системи крана-маніпулятора; проведено аналіз динамічної 

завантаженості крана-маніпулятора; побудовано математичну модель динаміки зміни 

вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем, проведено динамічний аналіз 

переміщення ланок стрілової системи з вантажем; проведено динамічний аналіз переміщення 

ланок стрілової системи з вантажем за умови одночасного переміщення декількох ланок; 

досліджено динаміку гідравлічного приводу із золотниковим розподільником; визначено 

оптимальні режими руху приводних ланок стрілової системи крана-маніпулятора  

при поєднанні одночасного переміщення декількох ланок; розроблено конструкції 

золотникових розподільників системи керування крана маніпулятора з гідравлічним 

приводом, які забезпечують оптимальні режими руху; розроблено фізичну модель крана-

маніпулятора з гідравлічним приводом, на якій проведено експериментальні дослідження 

існуючих та оптимальних режимів руху в процесі зміни вильоту стрілової системи. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Наукові положення та висновки, сформульовані 

в дисертації, належним чином обґрунтовано. Достовірність результатів дослідження 

підтверджено аналізом режимів руху стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним 

приводом на спеціально розробленій експериментальній установці. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. На основі методів 

аналітичної механіки та метаевристичного методу ME-PSO уперше отримано оптимальні 

режими руху вихідних ланок механізмів приводу стрілової системи крана-маніпулятора  

з гідравлічним приводом із врахуванням масових та інерційних параметрів стрілової системи 

з вантажем. 

Встановлено закономірності зміни об’ємної подачі робочої рідини до механізмів 

приводу, за якої мінімізуються динамічні навантаження, що виникають в процесі 

переміщення ланок стрілової системи. 

Обґрунтовано конструктивні параметри та удосконалено систему керування 

привідними механізмами крана-маніпулятора, які забезпечать реалізацію оптимальних 

режимів руху. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Розроблено 

науково обґрунтовану інженерну методику розрахунку оптимальних режимів руху стрілової 



системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом підчас розгону, усталеного руху  

та гальмування, які до мінімуму зводять дію динамічних навантажень, зменшують 

енергетичні витрати та тривалість виконання розвантажувально-завантажувальних операцій. 

На основі даної методики розроблено конкретні конструкції гідравлічних золотникових 

розподільників для керування привідними механізмами. Розроблені конструкції керування 

дають змогу зменшити енергетичні витрати, коливання вантажу в процесі розгону, 

усталеного руху та гальмування, підвищити продуктивність та ефективність виконання 

розвантажувально-завантажувальних операцій краном-маніпулятором. 

Встановлено, що використання конструктивно змінених золотників для реалізації 

оптимальних режимів руху приводних механізмів та відповідно ланок стрілової системи 

дозволяють підвищити ефективність системи керування краном-маніпулятором за рахунок 

скорочення часу одного циклу завантаження вантажу, яке складає від 6,2 до 11,1 %. 

Розраховано річну економічну ефективність від скорочення робочого циклу крана-

маніпулятора з конструктивно зміненими золотниками у гідравлічному приводі, яка складає 

24035 грн/рік для однієї одиниці техніки. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертації висвітлено у 20 наукових працях, з яких 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, 3 патенти України на корисну модель, 11 тез наукових доповідей. 
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системи крана-маніпулятора, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

2. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. Математична модель динаміки 
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3. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. Математична модель динаміки 

зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора при суміщені рухів рукояті  

та телескопічної секції. Машинобудування. 2019. Вип. 24. С. 40–51. (Здобувачем проведено 



динамічний аналіз переміщення стрілової системи крана-маніпулятора при суміщені рухів 

рукояті та телескопічної секції, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

4. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. Математична модель динаміки 

зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем при суміщені рухів. 

Machinery & Energetics. Journal of Production Research. 2019. Vol. 10. No 1. Р. 141–149. 

(Здобувачем проведено динамічний аналіз переміщення стрілової системи крана-

маніпулятора при суміщені рухів стріли та рукояті, зроблено висновки та підготовлено 

статтю до друку). 

5. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О., Ловейкін А. В. Комплексна 

оптимізація режиму зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора. Machinery  

& Energetics. Journal of Production Research. 2020. Vol. 11. No 2. Р. 5–13. (Здобувачем 

проведено розв’язок оптимізаційної задачі режиму зміни вильоту стрілової системи крана-

маніпулятора, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 
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розподільнику, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

 

Патенти України на корисну модель: 

7. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. Гідравлічний золотниковий 

розподільник: патент на корисну модель 139647 Україна. № 201907336; заявлено 02.07.2019; 

опубліковано 10.01.2020; Бюл. № 1. 6 с. (Здобувачем проведено патентний пошук, здійснено 

порівняльний аналіз існуючих аналогів, узагальнено та систематизовано результати, 
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опубліковано 10.01.2020; Бюл. № 1. 5 с. (Здобувачем проведено патентний пошук, здійснено 

порівняльний аналіз існуючих аналогів, узагальнено та систематизовано результати, 

підготовлено заявку на патент). 
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опубліковано 10.01.2020; Бюл. № 1. 6 с. (Здобувачем проведено патентний пошук, здійснено 
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позиціонування гідроманіпулятором робочого органу, узагальнено та систематизовано 
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перетворень Денавіта-Хартенберга. Крамаровські читання: V Міжнародна науково-технічна 
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конференція з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, 
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Олексійовича на тему: «Оптимізація режимів руху крана-маніпулятора з гідроприводом»  

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне наукове 

завдання, а саме отримано оптимальні режими руху вихідних ланок механізмів приводу 

стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом із врахуванням масових  

та інерційних параметрів стрілової системи з вантажем; встановлено закономірності зміни 

об’ємної подачі робочої рідини до механізмів приводу, за якої мінімізуються динамічні 



 


