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1. Механізм повороту крана 
При вантажних операціях на судні кран не тіль-

ки піднімає та опускає вантаж, ал  е й переносить його
у потрібне місце у межах зони обслуговування. Це
можливо завдяки обертанню його поворотної части-
ни навколо осі крана і зміні вильоту його стріли.

Механізми повороту, залежно від конструк-
ції, бувають з необмеженим або обмеженим кутом
повороту.

Важливим параметром будь-якого крана є
крутильний момент механізму повороту. Він пови-
нен долати навантаження від тертя в опорі, момент
від вітрового навантаження і момент опірності
повороту від крену (якщо це не обумовлено окре-
мо, то момент опірності повороту обчислюється
при 5 град. крену) та інші навантаження, що проти-
діють обертанню поворотної частини крана.

На суднах ДУ «Держгідрографія» експлуа-
туються крани з різними конструкціями механізмів
обертання. Так, на ГЛС «Одеса» встановлено іта-
лійський кран фірми «Sormac» з необмеженим
кутом повороту, а австрійський кран фірми
«Palfinger», обладнаний механізмом обертання з
обмеженим кутом повороту, встановлено на судні
«Шляховик» під час його модернізації. 

Механізм із необмеженим кутом повороту
Механізм із необмеженим кутом повороту, як

правило, застосовується на кранах з великою ванта-
жопідйомністю й вантажним моментом понад 40 т. м.

Складається він із двох взаємодіючих елементів:
власне механізму обертання (складається з гідро-
мотора, гальм, редуктора, приводної шестерні) і
опорно-поворотного пристрою (круга). Далі на
рисунках показано конструкцію механізму обер-
тання поворотної башти і його схему.

Поворотна башта з’єднана з фундаментом
крана (фундамент нерухомий) через опорно-пово-
ротний круг із зубчастим вінцем. Гідравлічний
мотор-редуктор (механізм обертання) з приводною
шестернею на вихідному валу утворює із зубчастим
вінцем опорно-поворотного круга зубчасту пере-
дачу. Мотор-редуктор конструктивно може бути
встановлений як на поворотній башті, так і на
фундаменті крана. Залежно від конструкції й ван-
тажопідйомності крана моторів-редукторів може
бути кілька.

Олександр ПОМЕРАНЕЦЬ,
начальник відділу експлуатації плавзасобів ДУ «Держгідрографія» 

Гідравлічні крани: у чому їх переваги
         (Повертаючись до надрукованого)

У «Віснику Держгідрографії» № 33 було надруковано статтю
«Застосування вантажопіднімальних пристроїв на гідрографічних суднах»
з оглядом найпоширеніших вантажних пристроїв, що встановлюються на
суднах, і коротко описано принцип їх роботи. На сьогодні найбільш перспек-
тивним вантажопіднімальним устаткуванням, зручним для встановлення й
експлуатації на лоцмейстерських суднах, є гідравлічні крани, які, порівняно
з електромеханічними такої ж вантажопідйомності, мають набагато меншу
вагу, простіші в керуванні та невеликі за габаритами. До того ж  вони значно
продуктивніші й набагато безпечніші в роботі. 

На вітчизняних суднах ця порівняно нова техніка зустрічається не
часто. Як працюють основні механізми таких кранів – розповідь у цій статті.

Механізм обертання поворотної частини крана

Поворотна
башта

Фундамент
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Гідромотор

Опорно-поворотний круг
із внутрішнім зчепленням
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Фундамент крана з рухомою рейкою

Виробники кранів здебільшого застосовують
механізми обертання з вертикальним розташуванням
моторів. Таке компонування є компактнішим та про-
стіше в обслуговуванні, легшим, має вищий ккд.

Опорно-поворотний круг (пристрій)
Опорно-поворотні пристрої являють собою

однорядні або багаторядні кулькові радіально-
упорні, роликові радіальні, роликові упорні під-
шипники або їх комбінації, що сприймають осьові,
радіальні й моментні навантаження, які діють у
будь-якому напрямку. Вони відрізняються від тра-
диційних підшипників тим, що не встановлюються
на вал або в корпус, а просто пригвинчуються до
посадкових поверхонь.

Для монтажу у внутрішньому й зовнішньому
кільцях пристроїв є різьбові або гладкі отвори під
відповідні болти. Одне або обоє кілець можуть мати
зубчастий вінець. За винятком безсепараторних
пристроїв, тіла кочення розділяються не такими
сепараторами, як у більшості інших підшипників, а
окремими дистанційними елементами. Можлива
комплектація пристроїв ущільненнями, які захи-
щають від шкідливого впливу навколишнього сере-
довища й перешкоджають витіканню пластичного
мастила. Компактність і великий діаметр отвору
забезпечують простоту встановлення привода й
елементів керування. Зазвичай опорно-поворотні
пристрої використовуються в горизонтальнім поло-
женні, хоч можливий і вертикальний монтаж.

Механізм із обмеженим кутом повороту
Такі механізми, як правило, застосовуються на

кранах з невеликою вантажопідйомністю. Механізм
являє собою рейкову зубчасту передачу із ведучою
рейкою, яка переміщається за допомогою гідроци-
ліндрів, прикріплених на її кінцях. Максимальний
кут повороту колони (башти) крана з механізмом
повороту такої конструкції може досягати 400–420°.

2. Піднімальний механізм
Піднімальний механізм складається з підні-

мальної гідроприводної лебідки, канатно-блокової
системи й вантажозахоплювального пристрою
(вантажного гака). На лоцмейстерсько-гідрографіч-
них суднах часто застосовують крани, обладнані
двома піднімальними лебідками, двома канатно-
блоковими системами і двома гаками.

Піднімальна гідроприводна лебідка
Типова гідроприводна лебідка зазвичай скла-

дається з таких частин: барабана, на який намоту-
ється канат, що передає тягове зусилля, приводного
гідромотора, планетарного редуктора й багатодис-
кового гальма, встановлених на корпусі лебідки,
розподільника, запобіжного, зворотного та «човни-
кового» клапанів, що запобігають перевантаженню
і забезпечують спускання вантажу, додаткових убез-
печуючих експлуатацію засобів.

Поворотна колона із зубчастим колесом

Схема механізму обертання
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Головну лебідку крана обладнано гідравлічним
приводом.

Лебідка приводиться в дію від гідромотора
(15), вмонтованого в барабан. Потужність від гідро-
мотора до виконавчого органа – барабана (13)
передається через вал (1) із шарнірним з’єднанням
і планетарний редуктор з передачами, вал-шестер-
ню (3), що перебуває в зачепленні із шестернею
(10); від шестерні (10) потужність передається
шестерні (11), що сидить із нею на спільному валу.
Шестерня (11) перебуває в зачепленні з вінцем (12),
запресованим у внутрішню порожнину барабана.

На внутрішній порожнині мотора-редуктора
змонтовано постійно замкнене дискове гальмо (4) з
гідравлічним приводом; внутрішні диски гальма
з’єднані з валом-шестернею (3). У неробочому
стані диски стискаються пружиною і вал-шестерня
(3) перебуває в загальмованому стані. При уві-
мкненні лебідки мастило надходить у гідромотор
(15) і одночасно під тиском – у порожнину гідроци-
ліндра (6). Під дією внутрішнього тиску в гідроци-
ліндрі його шток зміщається праворуч, пружина
стискається, диски гальма розмикаються й барабан
(13) починає обертатися. Гальма регулюють болта-
ми (7). Змінюючи дроселюванням частоту обертан-
ня гідромотора (15), можна здійснювати безступін-
часте регулювання частоти обертання барабана. Це
вигідно відрізняє цю лебідку від лебідок з механіч-
ним приводом.

Вали зубчастих передач кріпляться в розточ-
ках корпусу мотора-редуктора й опираються на
шарикопідшипники.

На барабані виконано кільцеву нарізку.
Намотування канату на барабан – чотиришарове.
Канат кріплять до барабана клином (16). Усі підшип-
ники й зубчасті колеса змащуються мастилом, зали-
тим у внутрішню порожнину барабана. Заливають і
зливають мастило через пробку (2). Кількість масти-
ла контролюється за допомогою пробки (9).

Канатно-блокова система
Як складова піднімального механізму канатно-

блокова система призначається для передавання
руху від обертового барабана піднімальної лебідки
до вантажного гака, який рухається поступально.

До складу канатно-блокової системи входить
сталевий канат, нерухомі (напрямні) блоки й
поліспаст. 

3. Механізм зміни вильоту й складання стріли
Основна функціональна відмінність стріл гід-

равлічних кранів від електромеханічних і вантаж-
них стріл полягає у їх можливості змінювати довжи-
ну й форму. Це робить їх більш компактнішими при
розміщенні на судні й гнучкішими у роботі.  

Функціонально механізми зміни вильоту й
складання стріли у гідравлічних кранів між собою
дуже різняться залежно від конструкції стріл. 

У кранів із жорсткою стрілою виліт змінюється
тільки за рахунок зміни кута нахилу стріли.

Крани з телескопічними стрілами можуть змі-
нювати виліт за рахунок нахилу і зміни довжини
стріли.

Крани зі складальною телескопічною стрілою
мають найкращу гнучкість і можуть змінювати виліт
шляхом зміни довжини стріли, кута нахилу голов-
ної стріли й кута між головною й складальною стрі-
лами.

Схожі можливості, за винятком зміни довжини
стріли, мають крани зі складальною стрілою.

Аналізуючи закордонний досвід, можна дійти
висновку, що переважна більшість побудованих
там за останні роки суден, призначених для прове-
дення лоцмейстерско-гідрографічних робіт, облад-
нано кранами з гідравлічним приводом. Така ж тен-
денція спостерігається і при модернізації старих
суден, заміні їх електричних кранів на сучасні гід-
равлічні.

1 – вал, 2,9 – пробки, 3 – вал-шестерня,
4 – дискове гальмо, 5 – кронштейн,
6 – гідроциліндр, 7 – болт, 8 – пружина,
10,11 – шестерні, 12 – вінець, 13 – барабан,
14 – кронштейн, 15 – гідромотор, 16 – клин.   


