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ТЕМА : СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

Система керування – це комплекс пристроїв будівельної машини, при- 

значений для передачі і перетворення команд машиніста. Система керування 

складається з пульта керування і розміщених на ньому приладів, ручок, педа- 

лей, кнопок, систем передач, а також додаткових пристроїв для контролю ро- 

боти машини. 

За призначенням розрізняють такі системи: рульового керування, 

керування робочими органами, двигуном, гальмами, муфтами. 

За способом передачі енергії системи керування бувають механічні 

(важільні, канатно-блокові, редукторні), гідравлічні, пневматичні, електричні, 

комбіновані (гідромеханічні, електропневматичні та ін.). 

За ступенем автоматизації системи керування поділяють на 

неавтоматизовані, напівавтоматизовані й автоматизовані. Перші бувають 

безпосередньої дії і з підсилювачами. Системи керування безпосередньої дії 

запроваджуються лише в порівняно малих машинах або механізмах з 

незначною кількістю увімкнень. Вони можуть бути важільними або із 

застосуванням механічних чи гідравлічних передач. 

Важільно-механічна система керування дозволяє машиністу керувати 

ногою чи рукою муфтами, гальмами, колесами через важелі, тяги, механічні 

передачі. До недоліків таких систем належать: необхідність докладати значні 

мускульні зусилля до важелів і педалей, тому машиніст швидко втомлюються, 

через що знижується продуктивність машини; необхідність частого зміщування 

і регулювання з’єднань. 

Важільно-гідравлічна система керування дозволяє плавно регулювати 

роботу виконавчого механізму, дає змогу при малому зусиллі й незначному 

ході педалі чи важеля одержувати велике зусилля штока виконавчого циліндра 

при значному його ході й відповідно спрощує важільну систему. 

Застосування гідравлічних і пневматичних систем керування не дає змоги 



здійснити дистанційне керування та автоматизацію. 

Електричні системи керування в машинах відповідають сучасним 

вимогам системи керування: висока надійність, легкість підведення енергії до 

будь-якого виконавчого органу, компактність і зручність компонування, малі 

зусилля для ввімкнення і вимкнення механізмів, наявність стандартної 

апаратури та приладів для контролю, регулювання і забезпечення безпечної 

роботи системи, можливість включення в систему керування елементів 

автоматизації. Їх застосовують в машинах з дизельно-електричним або 

електричним силовим обладнанням. 

Автоматичне керування полегшує роботу оператора, оптимізує процес і 

поліпшує використання техніки, збільшує точність виконання операцій, 

підвищує продуктивність. 

 

Основні напрями розвитку і використання будівельної техніки 

 

Сучасна будівельна технологія нерозривно зв'язана з машинною 

технікою. Вимоги технології мають суттєвий вплив на формування парків 

машин та на заходи модернізації існуючих й створення нових машин. 

Механізація – один з провідних факторів у вирішенні завдань підвищення 

продуктивності праці та загальної ефективності будівельного виробництва. 

До основних напрямків, що визначають перспективний розвиток 

будівельних машин, належать: розширення технологічних можливостей 

будівель- них машин за рахунок збільшення номенклатури машин 

багатоцільового призначення, які оснащені широкою номенклатурою змінного 

робочого об- ладнання; збільшення у структурі машин частки машин великої 

одиничної потужності; розвиток спеціальних машин та робочого обладнання, 

признач ного для виконання спеціальних технологічних процесів. 

Один з основних напрямів розвитку сучасного будівельного 

машинобудування – широке застосування методів агрегатування з уніфікованих 

і стандартизованих складальних одиниць та деталей. 

Стандартизація – система забезпечення випуску однорідної продукції 



відповідно вимог стандартів, що дозволяє зменшити трудомісткість 

конструювання складальних одиниць і деталей, їх вартість, полегшити і 

спростити ремонт та експлуатацію машин. 

Стандарти з машинобудування охоплюють основні параметри машин і 

механізмів, матеріали, параметри передач, конструктивно-технологічні 

елементи деталей, типові деталі та частини машин загального 

машинобудування, норми забезпечення точності й взаємозамінності, умовні 

позначення та системи оформлення креслень. 

Уніфікація – раціональне скорочення розмаїття типів, видів, форм і 

розмірів виробів однакового функціонального призначення. 

Агрегатування – метод створення машин і обладнання шляхом 

компоновки їх з уніфікованих складальних одиниць та деталей. Характерною 

ознакою методу агрегатування є створення машин, які за своїм функціональним 

призначенням придатні для різних галузей народного господарства. Його 

застосування дозволяє не тільки підвищити якість і зменшити вартість машини, 

а й збільшити ремонтоздатність, що дуже важливо при її експлуатації. 

До основних заходів поліпшення використання будівельних машин 

належать: зміцнення матеріально – експлуатаційної бази, застосування 

централізованого ремонту і технічного обслуговування, оснащення будівельних 

організацій експлуатаційною та ремонтною документацією, приведення у 

відповідність структури парку будівельної техніки і технології будівельно- 

монтажних робіт, підвищення рівня механізації та автоматизації управлінських 

робіт. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

Більшість техніки та обладнання відомих виробників, які 

використовуються сьогодні на будівельних майданчиках, є продуктом 

ретельних досліджень в області виробництва. З самого початку індустріалізації 

будівельники та інженери шукали сучасні, для свого часу, машини, які могли 

забезпечити безперебійну роботу на майданчику при мінімальних витратах. В 

даний час використовуються екскаватори, екскаватори-навантажувачі, всілякі 



типи навантажувачів, крани, катки і багато чого ще, що можна зарахувати до 

чудес інженерної думки. Однак технології не стоять на місці, і відповідно, 

будівельна техніка розвивається, видозмінюється і модернізується. При цьому 

досить часто поліпшення машин призводить до вдосконалення і зміни 

будівельних технологій.

 

Існують три основних напрямки, в яких виробники будівельного 

обладнання приділяли, приділяють і будуть приділяти в майбутньому увагу - 

гідравліка, двигуни і комп'ютерні системи. Кожне наступне покоління більш 

досконале, економічне і зручніше в технічному обслуговуванні. Що в свою 

чергу призводить до зниження експлуатаційних витрат, підвищення 

ефективності та надійності і збільшення терміну служби машини. 

У всіх видах будівельної техніки використовується гідравліка. 

Ефективність роботи машин залежить від цієї системи. Нові гідравлічні 

технології можуть оптимізувати, як гідравлічний потік, так і тиск, а також 

комбінацію даних параметрів. Вони будуть в значній мірі впливати на 

ефективність, універсальність і вантажопідйомність обладнання.



 

Також існує великий простір для систем управління двигуном, системами 

уприскування палива і процесом згоряння в ДВС. Розвиток даного напряму в 

будівельній техніці призведе до підвищення ефективності використання палива 

і зменшення кількості шкідливих викидів в повітря. Також не варто забувати і 

про електричні варіантах будівельної техніки, яка в даний час бурхливо 

еволюціонує. Хоча варто визнати, що великі будівельні машини не скоро 

обзаведуться індивідуальними джерелами електроенергії, компактні моделі вже 

почали з'являтися на ринку. І в даній області розвиток технологій просто 

зобов'язана зробити величезний ривок. 

 

Комп'ютерні системи досить недавно стали інтегруватися з будівельною 



технікою та обладнанням, але поліпшення, які вони принесли галузі важко 

переоцінити. Оцифровка, включаючи GPS-навігацію, забезпечує більш 

ефективний контроль за роботою машин, надає більш прогнозований витрата 

палива, добре контрольовану гідравліку і достовірну звітність про роботу 

машини. При цьому на варто забувати і про використання цифрових 

технологіях, які дозволяють «об'єднати техніку» на будівельному майданчику і 

поліпшити позиціонування машин, що призводить до підвищення точності і 

якості виконання робіт, і як наслідок, знижуються фінансові та часові витрати. 

 

Незважаючи на те, що три перерахованих вище області вимагають 

поліпшення, існує ще і виробництво  будівельного обладнання, яке можна 

оптимізувати шляхом використання  3D-друку. Аддитивне виробництво надає 

можливість знизити вартість будівельних машин, скоротити час і підвищити 

точність їх виготовлення. 

 


