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Гідравлічні молоти 

 
Гідравлічні молоти за принципом роботи аналогічні 

пароповітряним, але у гідравлічних вищий ККД (0,6 – 0,7) і менша майже 

у 10 разів маса приводної станції; вони компактніші; надійніші, менше 

створюють шуму; простіші в експлуатації, їх можна навішувати на 

екскаватори, крани та копрові пристрої. Енергія удару становить 3 – 120 

кДж при частоті ударів 50 – 170 хв- 1, маса ударної частини 200 – 8000 кг. 

Гідравлічні молоти можна використовувати для забивання паль і 

металевого шпунта у складних геологічних умовах у грунти різної 

щільності. За принципом роботи гідравлічні молоти бувають простої і 

подвійної дії. У молотах простої дії піднімання ударної частини 

відбувається примусово, а робочий рух – під дією сили ваги, у молотах 

подвійної дії на ударну частину при холостому та робочому русі діє 

робоча рідина. Схема гідромолота простої дії наведена на рис 4. 

Ударна частина гідромолота простої дії переміщується за трьома 

напрямними трубчастими штангами 5, які закріплені у верхній 2 і нижній 

1 траверсах з пазами 4, якими молот ковзає по напрямних копрової 

щогли. Молот підвішується до підіймального ремболта 3. До нижньої 

траверси знизу прикріплено наголовник 8 для паль, а також встановлено 

гідроциліндр-штовхач 7. У напрямних штангах розташовані 

гідроакумулятори й механізм керування. 

 

Рис. 4 – Схема 

гідромолота простої дії: 

а – зовнішній вигляд; 

б – гідросхема; 1, 2– 

нижня і верхня траверси; 

3 – ремболт; 4 – паз; 5 – 

напрямна штанга; 6 – 

ударна частина; 7 – гідро- 

циліндр-штовхач; 8 – 

наголов- ник палі; 9, 14 – 

відповідно на- пірний і 

зливний гідроакумуля- 

тори; 10 – 

гідророзподільник; 11 – 

гідронасос; 12 – бак для 

робочої рідини; 13 – запобі 

ний клапан; 15 – клапан 



Гідросхема автоматичної системи керування гідромолотом простої 

дії (рис.4, б) має гідроциліндр 7, напірний 9 і зливний 14 

гідроакумулятори, 

клапан 15 та гідророзподільник 10. Бак 12 для робочої рідини, гідронасос 

11 і запобіжний клапан 13, а також привод гідронасоса, з'єднуються з 

гідромоло- том шлангами і встановлюється окремо. 

Робочий цикл гідромолота починається із зарядження 

гідроакумулятора 9 до тиску Р1. При цьому клапан 15 перебуває у 

нижньому положенні, порож- нина гідроакумулятора 9 від'єднується від 

поршневої порожнини гідроцилін- дра 7, мастило від насоса подається у 

штокову порожнину гідроциліндра 7, опускаючи поршень і заряджаючи 

гідроакумулятор 9. 

Досягнувши тиску Р1, золотник гідророзподільника 10 

перемикається, при цьому мастило від насоса потрапляє до нижньої 

порожнини клапана 15 і перемикає його. Гідроциліндр 7 розганяє ударну 

частину вгору, при цьому рідина, накопичена в гідроакумуляторі 9, також 

надходить до поршневої порожнини гідро циліндра 7 прискорюючи його 

рух. Ударна частина розганяється і рухається вгору по напрямних 

штангах за інерцією. При спаді тиску в гідроакумуляторі 9 до значення 

Р2 золотник розподільника, перемкнувшись, з'єднує нижню порожнину 

клапана 15 зі зливною лінією. Клапан пересувається вниз, перекриваючи 

напірну лінію і з'єднуючи зливну з гідроакумулятором 14, ударна частина 

піднімається, потім падає, наносячи удар, який заглиблює палю. Цикл 

повторюється. 

Виготовляють також гідромолоти простої дії з кількома 

гідроциліндрами і механізмом закачування газу в газові порожнини 

гідроакумуляторів. Напірний гідроакумулятор дає змогу зменшити 

потужність насосної станції. При використанні гідромолотів простої дії за 

рахунок додаткового силового імпульсу, який передається на палю, 

збільшується ефект заглиблення, використання автоматичної системи 

керування гідромолотом дозволяє збільшити частоту ударів. Схема 

гідромолота подвійної дії наведена на рис 5. 



 

Рис. 5 – Схема гідромолота подвійної дії: 

1 – шабот, 2 – труба; 3 – ударна частина; 4 – зворотний клапан; 

5 – робочий гідроциліндр; 6, 7 – канали для надходження робочої 

рідини; 8 – розподільний золотник; 9, 12 – напірний і зливний 

канали; 

10 – гідроакумулятор; 11 – насос; 13 – замкнена 

порожнина; 14, 16 – канали; 15 – пружина 
 

Гідромолоти подвійної дії використовують як змінне навісне 

обладнання на гідравлічні екскаватори 2-, 3- і 4-ї розмірних груп. Ці 

гідромолоти закріплюють на рукоятці замість ковша зворотної лопати або 

навішують безпосередньо на ківш. Крім пальових робіт, такі молоти 

застосовують для руйнування дорожнього покриття, ущільнення ґрунту, 

при реконструкції будівельних конструкцій. Робочі органи 

прикріпляються до шабота або виготовляються як єдине ціле з ним. При 

навішуванні на екскаватор гідромолоти приводяться в дію від його 

гідросистеми. Для віброізоляції базової машини при роботі з 

гідромолотом стрілу екскаваторного обладнання встановлюють у 

плаваюче положення. 

Гідромолот подвійної дії (рис. 5) має ударну частину 3, яка 

переміщується в трубі 2, у нижній частині якої прикріплено шабот 1, а до 

нього монтується наголовник палі. Ударна частина переміщується за 

допомогою робочого гідроциліндра 5. В одному блоці з робочим 

гідроциліндром виготовлено розподільний золотник 8 та гідроакумулятор 

10. Золотник може рухатися під дією пружини 15. 

Гідромолот приводиться в дію від насоса 11. Цикл роботи 



гідромолота складається з розгону ударної частини вгору, гальмування її 

перед верхньою мертвою точкою, розгону вниз й удару по шаботу. Всі 

переміщення ударної частини відбуваються при швидкості, що 

змінюється. Це дає змогу зменшити хід поршня і збільшити частоту 

ударів. Гідромолот подвійної дії працює таким чином: у початковому 

положенні ударна частина лежить на шаботі; золотник встановлений у 

верхньому положенні; поршень гідроакумулятора 10 також перебуває в 

цьому положенні. Після вмикання гідронасоса мастило під тиском по 

каналах 9 і 14, через канали золотника 8 і канал 16 потрапляє у штокову 

порожнину гідроциліндра 5. Мастило з поршневої порожнини 

гідроциліндра через канал 7 надходить у зливний канал 12. Поршень 

робочого гідроциліндра разом з ударною частиною починає прискорено 

рухатися вгору. Одночасно частина мастила, що подається насосом, йде 

до поршневої порожнини гідроакумулятора 10 і зміщує його поршень 

його поршень донизу. При цьому шток поршня входить у порожнину 13 і 

стискує в ній мастило. Порожнина 13 і шток поршня робочого 

гідроциліндра 5 утворюють гідравлічну пружину. При переміщенні вверх 

поршень робочого гідроциліндра перекриває канал 7, тиск у поршневій 

порожнині робочого циліндра і каналі 6 підвищується. Під дією цього 

тиску золотник 8 пересувається униз, перекриваючи канали 7 і 16. 

Поршнева порожнина робочого гідроциліндра 5 з'єднується з напірним 

каналом 9, а штокова – зі зливним 12. Ударна частина гальмується. 

Мастило з поршневої порожнини робочого гідроциліндра та від насоса 

подається в гідроакумулятор 10. Гідроаккумулятор заряджається. Після 

зупинки ударної частини у верхній точці починається її розгін униз під 

дією ваги та тиску мастила на поршень робочого циліндра. Після 

досягнення ударною частиною швидкості гідроакумулятор починає 

розряджатися, витискуючи мастило у поршневу порожнину 

гідроциліндра 5, збільшуючи швидкість руху   ударної   частини.    

Поршень    гідроакумулятора    10    піднімається. У кінці ходу вниз 

ударна частина 3 наносить удар по шаботу 1, занурюючи палю. При русі 

поршня вниз відкривається спочатку канал зворотного клапана 4, потім 

зливний канал 12. Тиск у поршневій порожнині падає й золотник 8 під 

дією пружини 15 переміщується угору. Далі цикл повторюється. 

 
Дизельні молоти 

 
Дизельні молоти в будівництві широко застосовують для занурення 

паль. За принципом роботи вони є двотактними дизельними двигунами з 

вільно рухомим поршнем або циліндром. За конструктивним виконанням 

розрізняють дизель-молоти штангові й трубчасті. Штанговий дизель-

молот (рис. 6) має масивне лите ковадло 9, до нижньої частини якого 



через сферичний підп'ятник прикріплено наголовник 10, в який заводять. 

На ковадлі 9 зроблено пази для переміщення молота по напрямних 

копрової щогли. Як єдине ціле з наковадлом виготовлено поршень 1, у 

верхній частині якого встановлені компресійні кільця 2 і форсунка 3. В 

наковадлі є місткість для палива – дизельного пального та змонтований 

паливний насос високого тиску 8. Ударна частина молот-циліндра 6 

рухається по штангам 7. На цих же напрямних штангах 7 встановлено 

захватний пристрій – "кішка" 5. У верхній частині штанги 7 закріплені в 

траверсі 4, де також є пази для переміщення по напрямних копрової 

щогли. 

Перед початком роботи дизель-молот піднятий у верхню частину 

копрової щогли, паля заведена у наголовник. Його маса передається на 

палю. Циліндр вимкнутого дизель-молота перебуває у нижньому 

положенні й надягнутий на поршень. Дизель-молот приводять в дію 

таким чином. "Кішку", заздалегідь закріплену на траверсі, звільняють і 

опускають за допомогою лебдки униз. Вона автоматично захоплює 

нижню частину. 

 

 
 

Рис. 6 – Схема 

штангового дизель-

молота: 

1 – поршень; 2 – компресійне 

кільце; 3 – форсунка; 4 – 

траверса; 

5 – захватний пристрій –

"кішка"; 6 – молот-циліндр;7 

– штанга; 

8 – паливний насос високого 

тиску; 9 – ковадло, 10 – 

наголовник палі 

Потім вмикають лебідку копрового обладнання на підйом і 

піднімають "кішку" з ударною частиною. У верхньому положенні кішка 

закріплюється  на траверсі й автоматично звільняє ударну частину. 

Ударна частина рухається, ковзаючи по напрямних штангах, падає вниз і 

циліндр надягається на поршень. Завдяки наявності компресорних кілець 

повітря в циліндрі стискається, нагріваючись до температури понад 

700°С. 

Наприкінці падіння ударна частина штирем натискує на важіль 

паливного насоса високого тиску. Насос подає порцію пального до 

встановленої в центрі поршня форсунки, яка розпилює його в атмосфері 

розігрітого повітря, пальне займається і згоряє. За рахунок виділеного 



тепла продукти згоряння в циліндрі розширюються і підкидають ударну 

частину догори. Ударна частина рухається вгору по напрямних штангах, 

уповільнюється і падає знову. Робота дизель-молота відбувається в 

автоматичному режимі. Висоту піднімання ударної частини регулює 

оператор шляхом зміни витрат пального, що подається. Наприкінці 

заглиблення палі оператор перекриває подачу пального, і дизель-молот 

вимикається. До більш ефективного способу занурення паль слід віднести 

трубчасті молоти, що обумовлено енергією удару, який у 2,5 рази більше 

ніж у штангових. 

Трубчасті молоти виготовляють з повітряним або водяним 

охолодженням. Схема трубчастого дизель молота наведена на рис. 7. 

Ударна частина трубчастого дизель-молота – поршень 4, що рухається у 

відкритій  згори трубі 1. До нижньої частини цієї труби прикріплено 

шабот 6, а до шаботу – наголовник палі. У трубі є вентиляційні вікна 2 і 

паз, вздовж якого може пересуватися "кішка" 3. На трубі встановлено 

паливний насос низького тиску 5. 

 

 
 

Рис. 7 – Схема 

трубчастого дизель-

молота: 
1 – труба; 2 – вентиляційне 

вікно; 3 – захватний пристрій 

– «кішка»; 4 – поршень; 5 – 

паливний насос ни- зького 

тиску; 6 – шабот 

 

 

 

 

 

 

 
Запуск трубчастого дизель-молота здійснюється таким чином: за 

допомогою лебідки копрової установки опускають "кішку", яка захоплює 

поршень. потім їх піднімають; "кішка" у верхньому положенні 

закріплюється на трубі і звільнює поршень. Поршень падає донизу і 

натискує на важіль паливного насоса; насос впорскує порцію пального у 

заглиблення шабота. При подальшому падінні поршень перекриває 

вентиляційні вікна. Завдяки наявності компресійних кілець на поршні 

повітря в трубі стискається і нагрівається. В кінці падіння поршень 

ударяється об шабот, заглиблюючи палю. Одночасно за рахунок удару 



розпилюється пальне, яке займається, підкидаючи догори поршень та 

створюючи додатковий реактивний вплив на палю. Поршень рухається 

угору, відкриває вікна 2, простір всередині труби вентилюється. Далі 

робота молота відбувається в автоматичному режимі. З метою 

підвищення частоти ударів до 70 хв-1 трубчасті дизель-молоти інколи 

оснащуються пневмобуфером. 


