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ТЯГОВІ ЗАСОБИ, ВАНТАЖОЗАХВАТНІ ПРИСТРОЇ ТА  

ВАНТАЖОПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ 

 

1. Тягові засоби. 

2. Вантажозахватні устрої  та  пристрої. 

3. Вантажопідйомні механізми. 

4. Вантажопідйомні машини. 

 

1 Тягові засоби 

Для успішного проведення монтажних робіт необхідно 

своєчасно підготувати та привезти на  монтажні майданчики всі 

необхідні матеріально-технічні засоби монтажу. До них можна 

віднести:  тягові пристрої, вантажозахватні пристрої, 

вантажопідйомні машини, вантажопідйомні  механізми. 

Для підйому та  переміщення різних вантажів при виконанні 

монтажних робіт використовують тягові пристрої - канати та  

ціпки. 

Канати, які використовують при монтажі є трьох видів:  

конопляні, із синтетичних  матеріалів  /капрон,  перлон/ і 

стальні. 

Конопляні канати, в свою чергу, діляться на  більні та 

смоляні. Вони гнучкі,   мають невелику вагу, їх добре зв'язувати,  

але швидко зношуються, мають невелику  міцність. Конопляні 

канати застосовують як розчалки та підтяжки для підйому 

невеликих вантажів, вручну з використанням блоків. Їх 

розраховують за формулою:  

][G

P
F                                                             

(1)
 де  [G] - напруження у канаті,  допускається не більше як 10 

Н/мм
2
; 

     Р  - зусилля в канаті, Н; 

     F  - площа повного перерізу канату  за  його зовнішнім  

діаметром; 

Більні  канати більш гнучкі, але гігроскопічні,  ніж смолені, 

тому  швидко псуються. Більні канати можна використовувати у 

сухих приміщеннях,  а смолені - для роботи на відкритому повітрі. 



Канати із синтетичних матеріалів більш міцні, стійкі до 

вологи, ніж конопляні. 

Для зменшення напруги  зовнішніх волокон канату в час 

підйому вантажу не можна гнути його під гострим кутом. 

Мінімальний діаметр блоку барабана або вантажу є  не менше 10,  а 

діаметру блока  поліспаста - 7 діаметрів канату. 

В залежності від розривного зусилля роблять конопляні 

канати нормальні,  збільшеної якості і спеціальні. 

Найбільше розповсюдження в машинах, передбачених для 

підйому важких вантажів, знайшли стальні канати. В порівняні з 

конопляними при однаковій міцності вони мають меншу вагу,  

більш надійні але менш гнучкі і вимагають використання блоків та  

барабанів великих діаметрів (не менш 16 діаметрів канату при 

ручному приводі і 20 - при механічному).  

Стальні канати виготовляють із світлої  і оцинкованої 

стальної проволоки. Вони бувають одинарної, подвійної і потрійної 

скрутки. 

Стальні канати одинарної скрутки одержують безпосереднім 

скручуванням проволоки,  подвійної скрутки - закручуванням 

прядей навколо сердечника з органічних матеріалів (пеньки, льону, 

азбесту), просякнутого мастилом, потрійної скрутки – 

скручуванням декількох канатів подвійної скрутки. 

Сердечник забезпечує більшу гнучкість канатів, а мастило, 

яке при згинах видавлюється,  проходить  між проволоками, чим 

зменшує знос і втрати на тертя. 

Канати бувають також односторонньої і хрестової звивки. 

Канати, в яких проволоки  в прядях  і самі пряді скручені в одному 

напрямку, називають односторонньої звивки. Такий канат більш 

гнучкий і довговічний. Його недолік – можливість 

саморозкручування.  Тому канати односторонньої звивки не 

рекомендується для використання при підвішуванні вантажу  на 

одній вітці. 

Якщо проволоки  в пряді звиті в одному напрямі,  а пряді в 

канаті - в другому, то така звивка  зветься хрестовою. Канати 

хрестової звивки більш жорсткі,  але  добре скручуються,  а  25-

50%  швидше зношуються, ніж канати односторонньої звивки. 

Вони знайшли широке використання в вантажопідйомних 

машинах. В вантажопідйомних машинах знайшли використання в 

основному канати подвійної звивки, які мають  шість прядей і 



сердечник з синтетичного матеріалу. Наприклад,  канат 6x19 + 1/6 – 

кількість прядей, 19 - кількість проволок в пряді,  І - один 

сердечник/є жорстким. Його  застосовують для відтяжок і в тих 

випадках, коли не  треба зв’язувати вузли. Канат 6x37 + 1- м’який, 

використовується в вантажопідйомних  машинах як тяговий орган. 

Канат   6x61 + 1 – особливо м’який, він має велику гнучкість. 

Він використовується для виготовлення  і використовують його  

для в’язання вузлів. 

Для зменшення зносу канату під час експлуатації 

рекомендується мастити його один раз на три місяці без очистки 

старого мастила   і один раз з її очисткою. При зносі проволоки на 

40% по діаметру від нового,  при пошкодженні /обриві/ однієї пряді 

або декількох проволок (від 6 до 40 в залежності від типу канату) 

по довжині шага звивки канат з експлуатації вилучається. Для 

підбору потрібного стального канату при  монтажних роботах слід 

використовувати дані заводського сертифікату. 

Ланцюги. У вантажопідйомних машинах використовують 

вантажні, приводні і тягові ланцюги. 

За конструкцією вантажні ланцюги розподіляються на 

зварювальні і пластинчаті. 

Зварні ланцюги виготовляють каліброваними і 

некаліброваними зі сталі Ст2 і Ст3 шляхом кузнечного зварювання 

або контактної електрозварки. Калібровані ланцюги мають більш 

точні розміри ланки, ніж некалібровані. Некалібровані ланцюги 

працюють тільки з гладкими блоками і барабанами, калібровані – з 

зірочками. Калібрований ланцюг витримує навантаження на 35%  

менше, ніж некалібрований. 

Щоб під час роботи зварний ланцюг не гнувся,  діаметр 

блоку,  барабана або зірочки повинен бути не  менше 20 (при 

ручному приводі) і 30 /при машинному приводі/ діаметрів прутка,  з 

якого вона виготовлена. 

Швидкість руху некаліброваного ланцюга  повинна  бути не 

більше 1м/с, а каліброваної  - більше 0,1м/с. 

Зварювальні ланцюги мають більшу вагу ніж стальні канати. 

Вони непридатні для роботи з великими швидкостями, мають 

менший строк служби у зв'язку з  інтенсивністю зносу. 

До позитивних якостей цих ланцюгів відноситься: добра 

гнучкість в усіх напрямках, можливість працювати з зірочками, 

блоками і барабанами невеликого діаметру. 



Пластинчаті ланцюги виготовляють зі  сталі марок 40, 45, 50 

та проводять термообробку. Вони складаються із пластин, 

з’єднаних пальцями. Кількість пластин може бути від 2 до 12. 

Пластинчаті ланцюги плавно рухаються, тому що тертя в 

з'єднаннях  невелике.  Швидкість їх руху не повинна перевищувати 

0,25 м/с. Однак пластинчаті ланцюги мають більшу вагу та  

дорожчі зварювальних,  крім того не можуть гнутися в 

поперечному напрямі,  тому пластинчаті ланцюги працюють з 

зірочками. Під час експлуатації необхідно слідкувати за технічним 

станом  пластинчатого ланцюга( він може порватись при 

спрацюванні шарнірів). 

 

2. Вантажозахватні устрої та  пристрої. 

До вантажозахватних пристроїв та пристроїв належать 

крюки, скоби  та клещові захвати, стропи /канатні, ланцюгові/ і ін.  

Крюки використовують  для безпосереднього захвату 

вантажу або для його підйому за допомогою строп. Їх виготовляють 

вантажністю 2.5 - 250 кН із сталі 20. Кожний крюк підлягає 

випробуванню з навантаженням, на 25% вище його номінальної 

вантажопідйомності, з витримкою 10хв. Щоб стропи не випадали з 

крюка,  використовують замикаючі пристрої. Є такі конструкції цих 

пристроїв:  пружинні,  вантажні і вимушеного замикання. Канати та  

ланцюги з'єднують безпосередньо з крюком, або використовують 

крюкові підвіси. 

Вантажні скоби бувають суцільноковані і складені. При 

однаковій вантажопідйомності вони мають менші розміри і вагу, 

ніж крюки,   однак менш зручні  в експлуатації,  так як 

витрачається багато часу на  з'єднання строп в петлю. 

Клещові захвати використовують при обробці штучних 

вантажів. Їх перевага в порівнянні з іншими пристроями того ж 

призначення – скорочення часу на захват та звільнення вантажу, а 

також потреби  в ручній  праці. 

Стропи з канатів  і ланцюгів використовують  для 

переміщення штучних вантажів на крюки вантажопідйомної  

машини. Стропи можуть мати різну кількість крюків, ланцюгів,  па  

вантажопідйомність їх може бути від 2,5 до 250 кН, кількість 

ланцюгів приймають від 1 до 8. 

Зусилля ру   ланцюга  стропа визначають за   формулою 
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(2)
 де  Q – маса вантажу, який піднімають, т; 

      С  – довжина ланцюга стропа, м; 

      а   – висота трикутника,  утвореного ланцюгами стропа, м; 

      п   –  кількість ланцюгів у стропі  ; 

     КІ   – коефіцієнт нерівномірності навантажування на

 ланцюг стропа (КІ = 1 ... 0, 75). 

Довжину  ланцюга визначають за  формулою: 
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де  в – основа трикутника, основаного ланцюгами стропа, м. 

Стропи бувають різної форми. Найпростіший строп - прямий 

канат з петлями на обох кінцях. Петлі роблять, вплітаючи 

проволоки в основний ланцюг, шляхом запресування конусної 

втулки або за  допомогою  зажимів. 

Щоб петля не  терлася, в середину її вставляють хомут.   

Рекомендована довжина   петлі 25-30, довжина  зрощення – 20-30 

діаметрів канату. 

З'єднання кінців канату затискачами найчастіше 

використовується на практиці. 

В  залежності від діаметру канату кількість затискачів може 

бути від 3 до 8, шаг  їх установки - не менше шести діаметрів 

канату. Поперечний розріз канату  після затягування затискачів 

повинно бути 0,6 діаметра канату. 

Велике  розповсюдження знайшли     клиновидні затискачі, 

які можуть швидко з'єднувати і роз'єднувати пристрої. 

Стропи  зі  стальних канатів проходять перевірку один раз в 

10 днів, не рідше  одного разу в б місяців проводять  їх статичне 

випробування в термін 10 хвилин під навантаженням, яке  

перевищує  робочу в два рази. 

Ланцюгові стропи використовують при монтажу обладнання, 

яке забезпечено крюками,  скобами, вантажними   гвинтами. 

Стропи можуть мати до чотирьох ланцюгів,  на їх кінцях кріплять 

крюки,  скоби. 



Після проведення випробування вантажозахватних і тягових 

пристроїв  на  них ставлять клеймо або підвішують бирку,   де 

позначено  час випробування та  допустима вантажопідйомність. 

 

 

 

3.    Вантажопідйомні механізми 

Для підйому та опусканню вантажу використовують:  

поліспасти, талі, тельфери, лебідки,  домкрати та інш. 

Для переміщення вантажів в горизонтальному і наклонному 

напрямку використовують вантажопідйомні механізми. 

Поліспасти використовуються для  підйому невеликих 

вантажів стягування окремих елементів конструкцій,  ін. 

Поліспаст складається з канату,  з  також   пересувних і 

непересувних блоків. Зусилля натягу робочих віток канату будуть 

однакові і дорівнювати масі вантажу, поділеній на   кількість 

ланцюгів. 

При підйомі вантажу зусилля натягу ланцюга  буде 

найбільшим,  його знаходять за  формулою: 
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де  Р     - зусилля натягу ланцюга  канату, Н; 

          Q    - маса вантажу, який піднімається, кг;  

          п     - кількість робочих ланцюгів канату; 

         соs ή - к.к.д     кожного блоку поліспаста. 

ККД для одного блоку поліспаста, який обертається на  

підшипники за умови його своєчасного змащення  дорівнює       

0,96...0,98. Зусилля на кінці ланцюга поліспаста  для  переміщення 

вантажу можна  перекласти вручну або  використовуючи лебідку. 

За допомогою поліспаста можна досягти тягове зусилля 1-50 кН. 

Талі використовують для підйому вантажу на висоту до 3 м. 

Таль можна підвісити до монорельсу, а також до триніг; козлової 

опори. Випускають черв’ячні та шестеренчасті талі,  а  за приводом  

– ручні і електричні.  

Для закріплення вантажу на  необхідній висоті талі 

забезпечені гальмами. 

ККД черв’ячної талі дорівнює 0,6, а  шестеренчастої 0,7-0,8;  

вантажопідйомність, відповідно, 10-100 і 5- 40 кН. 



Талі випробовують під навантаженням,  яке перевищує 

номінальне на 25%. 

Справність перевіряють зовнішнім оглядом і шляхом 

пробних 

підйомів вантажу на  висоту 15-20 см, при цьому ковзання ланцюгів 

на зірочках на повинно бути.  В разі  зносу черв'яка і зубців  

шестерень  на 10 %, а ланки ланцюгів на 15% таль вважають  

непридатною до подальшої експлуатації. 

Тельфери використовують для підйому і горизонтального 

переміщення вантажів. Тельфер з електроприводом відрізняється 

від електроталі тим, що має два електродвигуни. 

Вантажопідйомність тельферів 2,5-50Кн при висоті підйому 6-30м. 

Лебідки використовують для підйому, а також 

горизонтального або похилого переміщення вантажу. Лебідка може 

бути самостійним механізмом або складовою частиною  складних 

вантажопідйомних машин. Лебідки бувають з ручним та 

електричним приводом. Останній є найбільш розповсюдженим –  5, 

10,  30, 50 Кн. 

Перед початком робіт лебідку необхідно закріпити на 

фундаменті, колоні або стіні. На ґрунті її закріпляють на рамі за  

допомогою анкерних болтів. Лебідки  з електроприводом 

випробовують один раз на рік. 

Домкрати використовують для підйому вантажів на  

невелику висоту / 0,2– 1м/ застосовують гвинтові /до 15т/,  рейкові 

/до 6т/,  гідравлічні / до 300т/.    

Гвинтові домкрати використовують для підйому вантажу  з 

зусиллям 2,5-200 Кн на  висоту 130-390мм. Вони  надійні в роботі і 

безпечні для обслуговуючого персоналу. Гвинтові домкрати не 

мають стопорних пристроїв, так як вантаж  не   може самостійно 

опускатись при роботі,  їх КПД не більше 0,3-0,45. Основні робочі 

частини гвинтового домкрата – гвинт і гайка. Підйом і опускання  

вантажів здійснюється або за рахунок оборотів гвинта при 

нерухомій гайці або навпаки. Домкрати не можуть 

експлуатуватись, якщо різьба гвинта або гайки має знос на 20% в 

порівнянні з початковою.   

Рейкові домкрати  використовують, коли потрібна  велика 

точність підйому при монтажі обладнання. За конструкцією вони 

можуть бути і рейково-зубчасті, рейково-черв’ячні, телескопічні, 

рейково-храпові, вантажопідйомністю до 50 кН, їх КПД до 0,8. Для 



безпечної роботи з рейковими домкратами і для фіксації вантажу на 

певній висоті в їх конструкції передбачений спеціальний храповий 

механізм.  

При зносі зубців рейки або шестерні на 10 % від початкового 

розміру експлуатація домкратів забороняється. 

Гідравлічні домкрати  розраховані на підйом важкого 

обладнання. Вони виробляються вантажопідйомністю 30-2000кН, 

висота підйому до 155мм і має високий КПД /до 0,7– 0,75/. 

Гідравлічні домкрати можуть плавно піднімати та спускати 

вантажі, а також зупиняти його в будь-якій точці. 

 

4.   Вантажопідйомні машини 

Для  виконання монтажних  і монтажно-розвантажувальних 

робіт при будівництві нових і реконструкції старих тваринницьких 

ферм і комплексів  використовуються стаціонарні, пересувні і  

самохідні крани. За допомогою  кранів навантажують різні  

металоконструкції, монтують водопровідні і каналізаційні 

трубопроводи, монтують різне обладнання на  фундаменти. 

Стаціонарні поворотні крани знайшли велике 

розповсюдження при виконанні монтажних робіт  і 

навантажувально-розвантажувальних роботах. Стаціонарний кран з 

нерухомою колоною має постійний виліт. Поворот крану 

виконується вручну. Кран такої конструкції може мати ручний або 

машинний привід.  

Крани на колесах використовують, коли вантаж необхідно 

пересунути разом з  краном. 

Автомобільні і тракторні крани знайшли широке 

використання при монтажних і навантажувально-

розвантажувальних роботах. Прикладом автомобільного крану 

може бути кран КС-2561Д,  змонтований на шасі   автомобіля ЗІЛ-

130. Всі його механізми приводяться за допомогою гідравлічної 

системи від двигуна автомобіля через коробку відбору потужності.
 

Він виготовляється зі стрілою довжиною 8 м, та додатковою 

вставкою довжиною 4 м. Виліт стріли можна змінювати від 3,3 до 

12 м. В залежності від вильоту  вантажопідйомність крана – 63 кН 

(6300 кг) – зменшується на опорах в 3,4 рази, без опор – в 10-11 раз. 

Тракторні крани бувають з крюком  і підвісним  

вантажопідйомним  обладнанням. Гак підіймається  за допомогою 

лебідки, яка приводиться до дії від ВОП трактора.  



Навантажувачі використовуються для вертикального і 

горизонтального переміщення вантажів в межах монтажного 

майданчика. Їх роблять вантажопідйомністю 30кН і більше з 

приводом від двигуна внутрішнього згоряння  або 

вантажопідйомністю до 1,5 кН з електроприводом. 

В залежності від виду вантажу і характеру виконуючої 

роботи, вантажопідйомники комплектуються різними пристроями. 

Для транспортування і складання вантажів рама навантажувача  

може відхилятись від вертикального положення вперед на 3-6 і 

назад до 10-15
0
. Вантажопідйомний пристрій навантажувачів має 

механічний і гідравлічний привід. 

Козлові крани використовуються на монтажних і 

навантажувально-розвантажувальних роботах.  

        Кран-балки  вантажопідйомністю до 50 кН мають ручний або 

електричний привід. Вони виготовляються довжиною від 5 до 14 м.

 Кран-балки  має автоматичне виключення механізмів при 

найвищому підйомі і в крайньому положенні електротельфера. 

 
 


