
 Technical sciences ISSN 2307-5732 
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 5, 2022 (313) 196 

DOI 10.31891/2307-5732-2022-313-5-196-199 

УДК 621.875.56 

СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Віктор 
Одеський національний морський університет 

ORCID ID: 0000-0001-7027-9498 

e-mail: vict141174@gmail.com 

 

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПОРТАЛЬНИХ  КРАНІВ АЛЬБАТРОС  
 
В роботі проведено аналіз відмов механізмів, які виникають у процесі  експлуатації портальних кранів з 

понаднормовими термінами експлуатації, за отриманими даними розраховано коефіцієнти відмов та  
відновлення. Аналіз отриманих результатів показав, що найбільше число відмов спостерігається  у механізмах 
підйому та повороту, найменше – у механізмах підйому вантажу та переміщення кранів. Значна частка відмов та 
часу на відновлення припадає на редуктори механізмів повороту та зміни вильоту, а також  котки механізму 
повороту. 
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EVALUATION OF THE RELIABILITY OF ALBATROSS GANTRY CRANE MECHANISMS  
 

   Portal cranes are widely used to perform transshipment operations in sea and river areas. Since they are the main link in the 
technological process, so the performance of Port lines directly depends on their reliable and continuous operation. However, today in the 
river and sea ports of Ukraine, more than 88% of cranes have fulfilled the standard service life and continue to be operated. Since overtime 
and long-term operation of metal structures of overhead cranes in the mode of intensive cyclic loading leads to the formation of fatigue 
defects and subsequent failure of components and accidents. Therefore, ensuring safe and reliable operation is one of the main tasks in the 
design, modernization and operation of cranes. The analysis of works on the reliability of complex technical systems indicates that the issue 
of reliability of gantry crane mechanisms, which have been soldered for more than 35 years in seaports, is not sufficiently studied. The 
purpose of the work is: analysis of failures of mechanisms that occur during the operation of gantry cranes with overtime service life, based 
on the obtained data, failure and recovery coefficients are calculated.. Operating time affects the mechanical characteristics of materials 
ambiguously. The aim of the study is to analyze the failure statistics of gantry crane mechanisms with overtime periods to determine, 
determine the failure and recovery rates. The 30 identical Albatross cranes with a lifting capacity of 16 tons were selected for research, 
which operate in Grab mode and operate in seaports. Cranes are divided into 3 groups by year of production. The average annual capacity of 
cranes was 520 thousand tons, according to the warehouse-ship option. From the obtained data, the largest number of failures is observed in 
the lifting and turning mechanisms, the smallest – in the load lifting mechanism. Thus, the analysis of the results obtained showed that the 
largest number of failures is observed in the mechanisms of lifting and turning, the smallest – in the mechanisms of lifting the load and 
moving the crane. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Портальні крани широко використовують для виконання перевантажувальних  робіт у морських та 

річкових   [1–4].  Так як вони є основною ланкою технологічного процесу, тому від їх надійної та 

безперервної роботи залежить продуктивність портових ліній. 

Однак, на сьогодні у річкових та морських портах Україні більше 88% кранів відпрацювали 

нормативний термін служби та продовжують експлуатуватися [1–4].  

Слід відмітити, що  понаднормова та тривала експлуатація портальних кранів в режимі 

інтенсивного циклічного навантаження призводить до  утворення  втомних дефектів та подальшої відмови 

вузлів та аварій [2–6]. Тому, забезпечення безпечної та надійної роботи є одним з головних завдань при 

проектуванні, модернізації та експлуатації кранів.  

 

Аналіз досліджень та публікацій 

Аналіз робіт з надійності складних технічних систем показав що: 

1) питання надійності механізмів портальних кранів, які пропоювали більше 30 років у морських 

портах вивчені недостатню [5–11]; 

2)  напрацювання впливають неоднозначно на механічні характеристики матеріалів [1–4]. 

 

Формулювання цілей статті 

Метою дослідження є аналіз статистики відмов механізмів портальних кранів з понаднормовими 

термінами експлуатації визначити, визначення  показників надійності. 

 

Виклад основного матеріалу 

Для досліджень було обрано 30 ідентичних кранів Альбатрос, вантажопідйомністю 16 тонн, які   

працюють у грейферному  режимі та експлуатують у морських портах.   

Крани розподілені на 3 групи за роками випуску: 

1)  1978–1980 рр; 

2) 1980–1982 рр ; 
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3)  1982–1984 рр. 

Середній коефіцієнт використання кранів у навігацію склав 0,49,  річна продуктивність – 520 тисяч 

тонн, за варіантом склад судно. 

Для статистичного аналізу використано інформацію яка міститься у відповідних журналах обліку, 

технічного обслуговування та ремонту відповідних  кранів з 2014 до 2020 р.  

Оцінку надійності кранів проводили за комплексним показником – коефіцієнт готовності, який 

розраховували  для кожної групи (рис. 1).  

Отримане значення  середнього коефіцієнту готовності кранів,  складає 0,83,  перевищує граничне 

значення 0,82  [5, 6, 9]. 

На рис. 2 наведено розподіл відмов та час відновлення вузлів для 3-х груп кранів. 

Аналіз отриманих статистичних даних  показав, що: 

1)  найбільша кількість відмов спостерігалась у механізмі повороту  та металоконструкції стріли  

крана; 

2) найбільш небезпечними з виявлених дефектів були тріщини у стріловій системі та механізмах 

повороту;  

 

 
Рис. 1. Коефіцієнти готовності  для 3-х груп кранів 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.  Розподіл коефіцієнтів відмов Квідм (а) та часу відновлення Квідн (б) вузлів для 3-х груп кранів 
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3) майже у всіх кранах спостерігались відмови болтових з’єднань стрілових пристроїв з подальшою 

їх заміною; 

4) значна частка відмов та часу на відновлення припадає на редуктори механізмів повороту та зміни 

вильоту, а також котки механізму повороту. 

5) майже у всіх кранів було виявлено знос зубців  рейок механізму вильоту. 

У 2 кранах  було виявлено критичні дефекти у вигляді  вибоїни зубців та тріщини у рейці механізму 

вильоту стріли, які не вимагають її заміни. 

 Виявлений знос, вибоїни та відколи зубців рейки механізму зміни вильоту стріли виникли 

внаслідок порушення умов експлуатації та  технології їх ремонту.  

З наведеного на рис. 2 розподілу видно, що найбільше число відмов спостерігається  у механізмах 

підйому та повороту, найменше – у механізмах підйому вантажу та переміщення крану. 

Виявлені тріщини у металевих конструкціях механізмів виникають внаслідок порушення умов 

експлуатації, а також вібраційних навантажень які виникають  у процесі роботи та  призволяться до зміни 

напружено-деформованого стану елементів крана [1–4].  

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Таким чином аналіз отриманих результатів показав, що найбільше число відмов спостерігається  у 

механізмах підйому та повороту, найменше – у механізмах підйому вантажу та переміщення кранів. 

Найбільш небезпечними з виявлених дефектів були тріщини у стріловій системі та механізмах повороту, які 

виникають внаслідок порушення умов експлуатації, а також вібраційних навантажень та призводять до 

відмови елементів крана. Виявлений знос, вибоїни та відколи зубців рейки механізму зміни вильоту стріли 

виникли внаслідок порушення умов експлуатації та  технології їх ремонту. Левова частка відмов та часу на 

відновлення припадає на редуктори механізмів повороту та зміни вильоту, а також котки механізму 

повороту. 
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