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Дослідження особливостей експлуатації баштових кранів в умовах
щільної забудови мегаполісів

Баштові крани використовуються практично в усіх напрямках будівництва
і вже давно стали одним з головних механізмів, що забезпечують успішне
виконання будівельних робіт.

В умовах постійно прогресуючою урбанізації і все більш обмежених умов
на будівельних майданчиках у великих містах, особливо актуальними стали
розробка і застосування конструкторських рішень спрямованих на оптимізацію
процесів монтажу / демонтажу і збільшення ефективності роботи баштових
кранів.

Монтаж / демонтаж є ключовою операцією, що проводиться з баштовими
кранами на будівельних майданчиках.

Оцінка доцільності застосування баштового крана на будівельному
майданчику полягає не тільки в його ціні, вартості експлуатації і
характеристиках, але так само і в оцінці оптимальності тимчасових витрат на
монтаж-демонтаж і необхідних для його проведення території і устаткуванні,
оцінці площі небезпечної зони під час роботи крана.

Постійно зростаюча кількість баштових кранів, які відпрацювали свій
нормативний термін служби, створює необхідність у розгляді можливості
продовження терміну служби, систематизації накопичених за час експлуатації
ушкоджень, розробці рекомендацій для їх усунення.

Мета роботи: Дослідження особливостей експлуатації баштових кранів в
умовах щільної забудови.

Підпункти що розкривають тему:
1. Аналіз конструкторських рішень,
2. Aналіз технічного стану та рекомендації щодо усунення пошкоджень,

логістика будівельного майданчика в умовах щільної забудови,
управління витратами на будівельну техніку,

3. Bплив ППР на ефективність роботи та зменшення ризиків.
За основу досліджень використаний баштовий кран КБ-674. Аналіз

конструкторських рішень на даному крані, а так само прорахунок логістики
будівельного майданчика дозволили розробити ППР для демонтажу КБ-674А5
в умовах ускладнених тісною забудовою, наявністю близько розташованих від
будівельного майданчика доріг і комунікацій.

Так само в роботі дана оцінка впливу ППР на ефективність проведення
робіт, розглянуті різні варіації розстановки будівельного обладнання, знайдені
оптимальні логістичні рішення для організації робіт.
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Також у роботі розглянуто можливість використання декількох баштових
кранів на будівельному майданчику.

Описані рішення щодо уникнення зіткнення між собою баштових кранів
при роботі на будівельному майданчику.

Перелічені різні види баштових кранів та описано їх оптимальне
використання, переваги та недоліки.

Рис.1 – 3d модель одного з етапів демонтажу крана КБ-674 згідно ППР

Оцінка технічного стану проводилася для кранів КБ-674, КБ-403, КБ-405 і
аналогів. Систематизовані основні дефекти і пошкодження, дані рекомендації з
приводу їх усунення.

Розглянута подальша можливість експлуатації баштових кранів з
відпрацьованим нормативним терміном служби, описані можливі обмеження
для зниження небезпеки під час експлуатації. Також розглянуто можливості
щодо удосконалення управління витратами на будівельну техніку на базі
програм 1C та Microsoft Office Excel.

Список літератури:
1. А. И. Дукельский: – Довідник по кранам (у 2-х томах), 2-е вид., Л.:

Машинобудування, 1971, 399с.,
2. Коган И. Я. – Будівельні баштові краны, М.: Машинобудування, 1971
3. Технічний паспорт баштового крана КБ 674 А-5


