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У дисертації проведено дослідження, що мають за мету підвищення ефективності 

роботи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом за рахунок мінімізації динамічних 

навантажень в його елементах шляхом вибору оптимальних режимів руху привідних 

механізмів. 

Проведено аналіз конструктивного виконання стрілових систем кранів-маніпуляторів 

з гідравлічним приводом, динамічних навантажень, які виникають в механізмах приводу  

та елементах металоконструкції кранів-маніпуляторів при переміщенні вантажу. Проведено 

огляд наукових робіт у напрямі зменшення енергетичних витрат та динамічних навантажень, 

які виникають при переміщенні стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним 

приводом. Обґрунтовано доцільність зменшення енергетичних витрат та динамічних 

навантажень в механізмах приводу та елементах стрілової системи крана-маніпулятора  

з гідравлічним приводом за рахунок вибору оптимальних режимів руху. 

Проведено динамічний аналіз зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора  

з вантажем. Розроблено динамічну модель стрілової системи в процесі зміни вильоту 

вантажу, яка є механічною системою з чотирма ступенями вільності, в якій за узагальнені 

координати прийнято кутове положення стріли та рукояті, лінійне положення телескопічної 

секції та кутове відхилення вантажу від вертикалі. В розробленій динамічній моделі 

прийнято наступні припущення: 

– вважаємо, що усі ланки стрілової системи є абсолютно тверді тіла, а вантаж 

здійснює коливання на жорсткому шарнірному підвісі в площині зміни вильоту стрілової 

системи крана-маніпулятора; 

– люфти та зазори в шарнірних з’єднаннях ланок стрілової системи та механізмах 

приводу відсутні; 

– маси гідравлічних циліндрів приводу рукояті та телескопічної секції включено 

відповідно до мас стріли та рукояті, а маса металоконструкції телескопічної секції,  

за умови її неробочого стану включена до маси рукояті; 

– центри мас ланок стрілової системи та вантажу співпадають відповідно  

з їх геометричними центрами; 

– тертя в рухомих шарнірних елементах і в’язке тертя рідини в гідравлічній системі  

не враховуємо; 



– стисливість робочої рідини в елементах гідравлічного приводу також не враховуємо. 

Динамічний аналіз проведено як для переміщення окремих ланок стрілової системи, 

так і для суміщення рухів різних ланок. 

Розв’язано оптимізаційні задачі зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора 

при суміщенні одночасного кутового переміщення рукояті та лінійного переміщення 

телескопічної секції. На основі методів аналітичної механіки та метаевристичного методу 

вперше 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. Розроблено програму проведення експериментальних досліджень  

для отримання фактичних результатів динаміки переміщення ланок стрілової системи  

крана-маніпулятора з гідравлічним приводом та шарнірно закріпленим вантажем  

на жорсткому підвісі за реальним та оптимальним режимами руху та порівняння  

їх з результатами, отриманими теоретичним шляхом. 

Визначено параметри та коефіцієнти подібності геометричних, масових та силових 

характеристик для виготовлення фізичної моделі крана-маніпулятора з гідравлічним 

приводом. З врахуванням коефіцієнтів подібності спроєктовано експериментальну установку 

крана-маніпулятора з гідравлічним приводом. Виконано підбір стандартизованих елементів 

які входять в конструкцію експериментальної установки. Виготовлено фізичну модель  

крана-маніпулятора з гідравлічним приводом для проведення повноцінних 

експериментальних досліджень динаміки переміщення стрілової системи за різноманітних 

режимів руху. 

Розроблено систему керування гідравлічними привідними механізмами. Спроєктовано 

та виготовлено золотник з дросельними щілинами для гідравлічного розподільника,  

який дає можливість реалізувати оптимальний закон руху штоків гідравлічних циліндрів 

приводу ланок стрілової системи крана-маніпулятора. 

Підібрано та змонтовано для збору експериментальних даних високоточне 

вимірювальне та реєструюче обладнання, яке дає можливість здійснити безперервний збір 

даних про положення та переміщення штоків гідравлічних циліндрів приводу ланок 

стрілової системи в часі, тиск в камерах гідравлічних циліндрів та кут відхилення вантажу 

від вертикалі. 

 



Сплановано методику проведення експериментальних досліджень для отримання 

фактичних результатів динаміки переміщення ланок стрілової системи крана-маніпулятора 

за реального та оптимального режимів руху та обрано методику обробки масиву зібраних 

експериментальних даних. 

Проведено експериментальні дослідження для переміщення як окремих ланок 

стрілової системи, так і при поєднанні їх одночасної роботи, а саме: 

– за роботи гідравлічного циліндра приводу стріли за двома режимами руху видно,  

що при використанні конструктивно змінених золотників, різниця між значеннями зусиль 

при гальмуванні менша на 64 %, а тривалість затухання коливань зменшилася на 29 %. 

Відхилення вантажу на початку руху за роботи із конструктивно зміненим золотником 

збільшилося на 45,5 %, а під час гальмування розмах коливань зменшився на 37 %.  

При цьому тривалість затухання коливань зменшилася на 69 %. Зменшення часу коливань 

вантажу при гальмуванні несе позитивний характер та дає можливість скоротити час 

позиціонування вантажу; 

– за роботи гідравлічного циліндра приводу рукояті можна відмітити, що для режиму 

руху рукояті із застосуванням заводського золотника значення розмаху відхилення вантажу 

на початку руху становить ∆v=0,4 рад. А для режиму руху із застосуванням конструктивно 

зміненого золотника значення розмаху відхилення вантажу на початку руху становить 

∆v=0,31 рад. Порівнюючи між собою обидва режими, можна відмітити, що розмах 

відхилення вантажу на початку руху за роботи із конструктивно зміненим золотником  

на 23 % зменшився; 

– за одночасної роботи гідравлічних циліндрів приводів стріли та рукояті за обома 

режимами руху видно, що при використанні конструктивно змінених золотників значення 

зусиль для переміщення стріли на початку руху менше на 9 %, а розмах зусиль на 36 %  

При гальмуванні розмах зусиль менший на 14 %, а для рукояті пікові значення зусиль  

на початку руху зменшилися на 82 %; 

– за одночасної роботи гідравлічних циліндрів приводів стріли та телескопічної секції 

за обома режимами руху видно, що при використанні конструктивно змінених золотників 

зменшення зусиль для переміщення стріли на початку руху становить 3 %, а розмах зусиль – 

на 26 %. При гальмуванні розмах зусиль зменшився на 7 %, а тривалість затухання  

коливань – на 13 %. Для телескопічної секції різниця між піковим та номінальним 

значеннями зусиль складає 10 %. При цьому відхилення вантажу на початку руху  

на 43 % збільшилося, а під час гальмування розмах коливань зменшився на 58 %,  

при цьому тривалість затухання коливань зменшилася на 13 %; 

– за одночасної роботи гідравлічних циліндрів приводів рукояті та телескопічної 

секції за обома режимами руху видно, що при використанні конструктивно змінених 



золотників пікові значення зусиль для переміщення рукояті на початку руху зменшилися  

на 3 %, а розмах зусиль – на 81 %. Відхилення вантажу на початку руху зменшилося на 41 %, 

розмах відхилення вантажу – на 44 %, а під час гальмування – на 67 %. Тривалість затухання 

коливань зменшилася на 20 %. 

Проведено аналіз розбіжностей між теоретичними та експериментальними даними 

для розгону штока гідравлічного циліндра приводу стріли. Визначено відхилення між 

теоретичними та експериментальними даними, яке за середньою швидкістю складає 9 %,  

а відхилення за значеннями максимальної швидкості – 5 %. В момент розгону максимальне 

відхилення швидкості становить 36 %. Максимальне значення зусилля визначено теоретично 

дорівнює 194503 Н, а при експериментальних дослідженнях з урахуванням коефіцієнтів 

подібності – 196084 Н, що на 1 % більше. Відхилення за середнім значенням зусилля  

за теоретичними даними менше на 2 %. 

Розроблено науково обґрунтовану інженерну методику розрахунку оптимальних 

режимів зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічним приводом  

на перехідних ділянках руху, які до мінімуму зводять дію динамічних навантажень, 

зменшують енергетичні витрати та тривалість виконання розвантажувально-

завантажувальних операцій. На основі цієї методики модернізовано та розроблено конкретні 

конструкції керування гідравлічними привідними механізмами, які захищено трьома 

патентами на корисні моделі, що дозволяють зменшити енергетичні витрати, залишкові 

коливання вантажу в процесі гальмування, підвищити продуктивність і надійність роботи 

крана-маніпулятора. 

Встановлено, що використання конструктивно змінених золотників для реалізації 

оптимальних режимів руху 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. 

Ключові слова: кран-маніпулятор, математична модель, оптимізація, динамічні 

навантаження, гідравлічний привід, режим руху, коливання вантажу. 
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