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Тема: Виробничі ситуації при експлуатації будівельної техніки з 

гідравлічною системою керування.  

Мета: Вивчити можливі несправності гідравлічної системи 

керування будівельної техніки й способи їхнього усунення. 

 

Таблиця 1 

Можливі несправності гідравлічної системи керування 

 будівельної техніки й способи їхнього усунення 

Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

Насос не 

нагнітає 

робочої рідини 

(РР) в 

гідросистему 

або нагнітає в 

недостатній 

кількості 

1. Несправний привод 

(муфта, вал, ротор) 

Замінити або відрегулю-

вати несправний ву-

зол. Перевірити співвіс-

ність ведучого вала 

насоса. Переключити на 

правильний напрямок 

обертання валу насоса 

Замінити насос 

2. Неправильний 

напрямок обертання 

валу насоса 

3. Підвищений знос 

насоса і низький 

об'ємний к.к.д. 

4. Насос засмоктує і 

нагнітає в гідросистему 

повітря: порушення 

герметичності 

всмоктуючого 

трубопроводу; недостат

ній рівень РР в 

баку; надмірне 

утворення піни РР в 

баку 

Перевірити і забезпечити 

герметичність 

всмоктувального 

трубопроводу, замінити 

ущільнення. Долити РР в 

бак до необхідного 

рівня. Опустити зливну 

трубу нижче 

мінімального рівня РР в 

баку, розділити 

перегородкою зливну і 

усмоктувальні 

порожнини бака, 

встановити в баку 

відбивач 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

5. Кавітація у 

всмоктуючій порожнині 

насоса (неповне 

заповнення робочого 

об'єму насоса): закрито 

всмоктуючий отвір, 

несправність 

всмоктуючого клапана, 

засмічення всмоктуючої 

труби або фільтра 

завужені або погнутий 

всмоктуючий 

трубопровід Висота 

отвору всмоктування 

насоса щодо рівня масла 

в баку перевищує 

допустиму Частота 

обертання насоса і 

в'язкість масла 

перевищують 

допустиму Відмовив 

підживлюючий насос 

або відсутній тиск в 

баку 

Перевірити всмоктуючий 

отвір, всмоктувальний 

клапан, очистити 

всмоктувальну трубу і 

всмоктує 

фільтр. Встановити 

всмоктуючий 

трубопровід необхідного 

діаметра, виключити 

місцеві опори у 

всмоктуючому 

трубопроводі. Зменшити 

висоту всмоктування, 

встановити 

підживлюючий насос або 

створити в баку 

надлишковий 

тиск. Зменшити частоту 

обертання до значень, що 

рекомендуються. Відрем

онтувати або замінити 

насос підживлення 

Робота 

гідросистеми 

супроводжу-

ється 

підвищеним 

рівнем шуму 

повітря 

6. Наявність повітря в 

гідросистемі 

Випустити повітря з 

трубопроводів 

гідросистеми у найвищій 

його точці 

7. Насос засмоктує і 

нагнітає в гідросистему 

повітря 

Перевірити 

герметичність 

гідросистеми 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

8. Кавітація у 

всмоктуючій 

порожнини насоса 

Див. Пп. 4 і 5 

9. Погане закріплення 

трубопроводів і рукавів 

високого тиску 

Закріпити трубопроводи 

скобами, між 

трубопроводами і 

скобами встановити 

гумові прокладки 

10. Вібрація запірних 

елементів запобіжних, 

напірних і інших кла-

панів 

Відрегулювати або 

замінити клапани 

11. Турбулентний потік 

РР на окремих ділянках 

гідросистеми або в 

гідроапарата 

Збільшити діаметр і 

радіус вигинів 

трубопроводів, замінити 

кутові з'єднання і 

штуцери на фітинги з 

великим внутрішнім 

діаметром і великим 

радіусом, щоб зменшити 

місцеві опори 

12. Погане кріплення 

корпусу насоса, 

гідромотора, 

гідроапаратів, керуючих 

тиском і витратою РР 

Перевірити надійність 

кріплення, при 

необхідності підтягти 

кріпильні гвинти і 

законтрити 

13. Механічні 

пошкодження або 

надмірний знос деталей 

приводу насосів і 

гідромоторів 

(підшипники, зуби 

Після розбирання і 

контролю замінити 

пошкоджені або зношені 

механічні деталі системи 

приводу 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

шестерень, вали, 

з'єднувальні муфти) 

Надмірний 

нагрів РР в 

гідросистемі 

14. Збільшення втрат 

потужності в 

гідроприводі: знос 

деталей в насосах, 

гідромоторах і 

ущільнень в 

гідроциліндрах; знос 

золотників і клапанів, 

що збільшує внутрішні 

перетікання в цих 

вузлах; збільшення 

місцевих опорів 

внаслідок деформації 

трубопроводів і РВТ, 

зменшення 

внутрішнього 

діаметру. Збільшення 

гідравлічного опору 

внаслідок підвищеної 

в'язкості масла і 

забруднення 

фільтруючих 

елементів; тривала 

робота гідроприводу 

при перепуску масла від 

насоса в бак через 

запобіжні, 

розвантажувальні або 

підживлювальні 

клапани, неправильно 

налаштовані регульо-

вані дроселі або блоки 

Виправити або замінити 

деформовані ділянки 

трубопроводів і 

РВТ. Переконатися у 

відсутності пошкоджень 

внутрішнього гумового 

шару в РВТ. Визначити 

в'язкість і відповідність 

масла в гідросистемі 

вимогам інструкції з 

експлуатації для 

конкретної 

машини. Замінити 

забруднені фільтруючі 

елементи. Перевірити 

тиск спрацювання всіх 

клапанів тиску і витрати 

відповідно до 

гідравлічної схеми 

машини. За допомогою 

секундоміра перевірити 

тривалість виконуваних 

машиною технологічних 

операцій, порівнявши їх з 

наведеними в 

документації до 

виробу. Замінити масло 

невідомого сорту і якості 

на гідравлічне, що 

відповідає вимогам з 

експлуатації насосів і 

гідромоторів або 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

клапанів; можливе 

збільшення втрат 

гідравлічної потужності 

в разі застосування 

масла зі зниженою 

в'язкістю 

інструкції з експлуатації 

машини 

15. Недостатній обсяг 

РР в баку гідросистеми 

Долити в бак РР до верх-

нього рівня і повторити 

перевірку після декількох 

холостих рухів робочих 

органів або виконавчих 

механізмів 

16. Підвищена 

температура (перегрів) 

масла в гідросистемі 

через недостатнє 

охолодження 

Встановити повітряно-

масляний теплообмінник 

на зливній гідролінії, що 

забезпечує стабілізацію 

теплового режиму, 

підвищення 

продуктивності машини і 

зменшення споживання 

палива ДВЗ 

Нерівномірний 

рух 

гідроциліндрів 

17. Повітря в 

гідросистемі, в тому 

числі в гідроциліндрах 

Випустити повітря з 

гідросистеми через 

отвори, закриті 

гвинтовими пробками, 

при одночасному 

переміщенні поршнів 

гідроциліндрів в крайні 

положення 

18. Нерівномірна подача 

насоса: кавітація у 

всмоктувальній 

порожнині; знос насоса 

Див. П. 5 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

і зменшення його подачі 

при підвищенні тиску 

від зовнішнього 

навантаження 

19. Запобіжний клапан 

відрегульований на 

тиск, близький до 

робочого 

Відрегулювати 

запобіжний клапан на 

тиск, на 10 ... 15 кгс/кв.см 

більше робочого тиску в 

гідросистемі. Замінити 

ущільнення і напрямні 

штока 

Мимовільний 

рух 

(опускання) 

робочих 

органів 

20. Знос або 

пошкодження 

ущільнень 

гідроциліндрів 

Встановити ремонтний 

розмір золотника, що 

компенсує зазор в корпусі 

розподільника. Розібрати 

гідроапарати, перевірити 

їх стан, очистити, 

промити і продути 

стисненим повітрям. При 

необхідності замінити 

новими 

21. Надмірний зазор між 

золотником і корпусом 

розподільника. 

  

22. Непрацездатні 

зворотні керовані 

клапани (гідрозамки) і 

клапани різниці тиску 

(гальмівні клапани) 

  

Не 

забезпечується 

регулювання 

швидкості 

23. Непрацездатні 

дросель з регулятором: 

пошкоджена пружина 

регулятора, защемлення 

Розібрати дросель, 

прочистити дренажний 

отвір, притерти золотник, 

промити і після 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

робочих ор-

ганів 

золотника регулятора, 

відсутній злив масла з 

дренажного отвору 

складання продути 

стисненим 

повітрям. Якщо проблема 

залишається, встановити 

новий дросель з 

регулятором. Перевірити 

працездатність клапана 

розвантаження насоса 

Підвищений 

тиск в 

гідросистемі 

24. Порушено 

налаштування тиску 

відкриття запобіжного 

клапана. 

Відрегулювати тиск 

відкриття запобіжного 

клапана відповідно до 

керівництва з 

експлуатації 

машини. Замінити масло 

невідомого сорту і якості 

на гідравлічне масло 

відповідно до інструкції з 

експлуатації машини, 

пропустити через фільтр 

тонкістю очистки 10 ... 12 

мкм; промити всі 

трубопроводи і РВТ, 

замінити завужені 

ділянки труб; замінити 

забруднені фільтруючі 

елементи 

  

25. Підвищений 

гідравлічний опір в 

гідросистемі через 

деформацію (звуження) 

трубопроводів та РВТ, 

забруднення 

фільтруючих елементів, 

трубопроводів і 

гідрапаратів а також 

підвищеної в'язкості 

масла 

26. Підвищення 

зовнішнього 

навантаження через 

несправність вузлів 

механічної передачі 

Перевірити стан 

редукторів і інших вузлів 

механічної передачі 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

Швидке 

забруднення 

гідравлічного 

масла в 

гідросистемі 

27. Пошкоджено або 

забруднений повітряний 

фільтр-

сапун. Несправність 

брудознімачів і 

ущільнень штоків 

гідроциліндрів 

Замінити повітряний 

фільтр, який 

встановлюється на пробці 

заливної горловини, або 

встановити нову пробку з 

повітряним фільтром 

тонкістю фільтрації 10 

мкм на витрату повітря 

від 0,15 до 0,75 куб.м/хв 

типу TM178-478. 

Встановити брудознімачі, 

ущільнення і опорно-

направляючі кільця 

ущільнювачів 

Guardex. Розібрати 

фільтр, промити корпус 

фільтра, замінити 

фільтруючий елемент, 

відрегулювати тиск 

відкриття переливного 

клапана. Трубопроводи, 

гідроагрегати і 

гідроапарати ретельно 

очистити від окалини, 

формувальної землі, 

піску і інших забруднень, 

промити і продути 

стисненим повітрям 

28. Відкритий 

перепускний клапан 

фільтра 

29. Руйнування 

фільтруючих елементів 

30.Трубопроводи і 

гідробладнання, 

виготовлені з литих 

деталей, що не були 

очищені від забруднень 

перед складанням 

Гідравлічне 

масло 

виливається з 

повітряного 

фільтра-

сапуна, 

31. Надмірний обсяг 

масла в гідросистемі 

Злити надлишок 

гідравлічного масла з 

бака гідросистеми 

32.Надиірне утворення 

піни мастила в баку 

Див. П. 4 



11 
 

Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

встановленого 

на баку 

 

 

 

Направляючі і регулюючі гідроапарати 

Не 

перемикається 

розподільник (з 

електричним, 

гідравлічним 

або ручним 

керуванням) 

33. Не включаються 

золотники з 

електромагнітним 

керуванням 

Перевірити електричний 

ланцюг і працездатність 

електромагніту 

34. Недостатній тиск в 

каналі управління 

Перевірити тиск в каналі 

управління, при 

необхідності 

відрегулювати 

запобіжний або 

редукційний клапани  

35. Защемлення 

золотника через 

забруднення або 

ущільнень 

встановлених 

невідповідного розміру 

Розібрати, промити 

розподільник, перевірити 

розміри ущільнень і, при 

необхідності, замінити їх 

36. Засмічення щілини 

між золотником і 

корпусом через 

підвищене забруднення 

мастила, його високого 

тиску і великої 

витримки часу між 

включеннями 

Розібрати, промити 

золотник, залити 

гідравлічне масло 

необхідної в'язкості, 

встановити фільтр 

тонкістю очистки не 

більше 10 ... 12 мкм, 

перевірити рівень тиску в 

напірній гідролінії 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

37. Золотник; не 

повертається з 

включеної позиції в 

центральну 

Замінити пружину 

38. Непрацездатний 

фіксатор 

Замінити пружину 

фіксатора 

У робочих 

відводах 

одного з 

золотників 

відсутній тиск 

нагнітання 

39. Засмітилися отвори в 

первинному 

запобіжному клапані, 

зруйновано ущільнення 

або пошкоджені робочі 

деталі 

Включити наступний 

золотник і перевірити 

тиск нагнітання. Якщо 

тиск не підвищується, 

попередньо викрутити 

регулювальний гвинт, 

зняти запобіжний клапан, 

розібрати, прочистити 

або замінити пошкоджені 

деталі, промити, зібрати і 

встановити в напірну 

камеру 

розподільника. Замінити 

клапан, якщо 

несправність не усунено, 

то причину слід шукати в 

насосі 

40. Насос не створює 

тиску 

Підключити 

розподільник до іншого 

насосу, поміняти 

трубопроводи, що 

з'єднують з 

насосом. Якщо з'явиться 

тиск, то причина в насосі, 

якщо немає, то 

несправний розподільник 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

При включенні 

золотника тиск 

підвищується 

до 

максимального 

значення і не 

змінюється 

41. Несправність 

вторинних запобіжних 

клапанів або 

гідродвигуна 

Зняти вторинний клапан, 

розібрати, перевірити чи 

немає механічних 

пошкоджень, промити і 

встановити на 

місце. Перевірити тиск 

відкриття і при 

необхідності 

відрегулювати. Замінити 

пошкоджені 

ущільнення. При 

необхідності встановити 

новий клапан 

Робочий орган 

або виконавчий 

механізм 

опускається 

при 

нейтральному 

положенні 

золотника 

42. Несправний 

гідродвигун 

(гідроциліндр) 

Розібрати і перевірити 

стан гідродвигуна, при 

необхідності замінити 

ущільнення або 

пошкоджені деталі 

43. Золотник не 

повністю повертається в 

нейтральну позицію 

Перевірити величину 

переміщення золотника з 

нейтральної позиції в 

робочу. Розібрати і 

перевірити золотник і 

корпус розподільника 

При 

перемиканні 

золотника з 

вбудованими 

зворотними 

клапанами 

робочий орган 

спочатку 

опускається, а 

44. Засмітився 

зворотний клапан або 

пошкоджена пружина 

Розібрати золотник, 

прочистити деталі, 

промити і встановити 

золотник в корпус 

розподільника 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

потім при 

переміщенні 

золотника 

більш ніж на 

60% ходу 

рухається в 

потрібному 

напрямку 

Підвищене 

зусилля при 

переміщенні 

золотника 

розподільника 

45. Додаткові втрати на 

тертя в системі важелів і 

тяг 

Відключити важільний 

механізм управління і 

перевірити зусилля 

переміщення. Перевірити

, чи повністю 

повертається золотник з 

робочих позицій в 

центральну під дією 

зворотної пружини 

  

  

46. Відмова зворотної 

пружини 

47. Підвищена або 

надмірно знижена 

температура викликала 

защемлення золотника 

Прискорене 

підвищення 

температури 

масла в 

гідросистемі 

викликає 

заклинювання 

золотників 

48. Надмірний знос 

робочих деталей насосів 

та гідродвигунів 

Встановити 

теплообмінник з 

терморегулятором. Перев

ірити настройку тиску 

первинних і вторинних 

клапанів, швидкості 

переміщення штоків 

гідроциліндрів і величину 

зовнішніх витоків з 

дренажної гідролінії 

Великий витік 

масла через 

кришку або 

49. Надмірний знос або 

пошкодження 

ущільнень 

замінити ущільнення 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

фланець зо-

лотника 

розподільника 

Нестабільно 

працює 

запобіжний 

клапан 

50. Пошкоджено 

пружину клапана 

замінити пружину 

51. Пошкоджено сідло 

клапана 

Замінити 

сідло. прочистити отвір 

52. Забруднене 

дросельний отвір 

клапана непрямої дії 

Розібрати клапан, 

промити деталі, зібрати, 

продути стисненим 

повітрям, встановити в 

гідросистему і 

відрегулювати. При 

необхідності замінити 

клапан 

Гідроциліндри 

Витікання 

мастила по 

штоку 

гідроциліндра 

53. Погнути шток 

гідроциліндра. Пошкод

ження на внутрішній 

поверхні 

гідроциліндра. Ущільне

ння поршня і штока 

пошкоджені, 

перекошені або 

невідповідного 

розміру. Знос 

ущільнень штока 

Відрихтувати або 

замінити. Відхонінгувати 

або замінити 

гідроциліндр. Замінити 

ущільнення. Застосувати 

комплектну 

ущільнювальну систему 

Guardex в складі 

брудознімаюче, 

ущільнення і напрямних 

кілець 

Насоси аксіально-поршневі 

Швидкості 

холостого ходу 

і переміщення 

робочого 

54. Мала подача 

регульованого насоса 

при відсутності 

зовнішнього 

По черзі перевірити 

герметичність 

гідроагрегатів 

(розподільників, 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

обладнання 

дуже малі 

навантаження через 

великі внутрішні 

протоки масла або 

надмірного обмеження 

регулювального гвинта 

максимальної подачі 

поршня регулятора 

клапанів, гідроциліндрів 

та ін.). Вигвинтити 

регулювальний гвинт 

максимальної подачі, 

включити робочі органи 

без зовнішнього 

навантаження, потім під 

навантаженням і 

встановити необхідне 

положення 

регулювального гвинта 

Робочі операції 

при великому 

навантаженні 

виконуються 

дуже повільно 

55. Мала подача 

регульованого насоса 

через неправильну 

установку 

регулювального 

гвинта; знижена частота 

обертання приводного 

двигуна; наявність 

повітря в 

гідросистемі; ДВС 

перевантажений через 

механічних втрат 

потужності на тертя в 

редукторах або 

неправильноого 

налаштування 

регулятора потужності і 

подачі палива 

Відрегулювати 

положення поршневого 

блоку циліндрів насоса 

обертанням гвинта 

регулятора (зменшити 

мінімальну 

подачу). Встановити 

частоту обертання, 

регулятора потужності і 

подачу палива ДВС 

відповідно до технічної 

характеристики. Випусти

ти повітря з корпусу 

насоса 

Зовнішній 

витік масла з 

корпусу насоса 

через манжетне 

ущільнення 

56. Зруйновано 

манжетне ущільнення 

приводного вала 

Замінити манжетне 

ущільнення 
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Ознака не-

справності 
Несправність Спосіб усунення 

приводного 

вала 

Рукава високого тиску (РВТ) 

Пошкодження 

рукавів 

високого тиску  

57. Скручування РВТ, 

радіус вигину менше 

рекомендованого, 

защемлення РВТ під час 

експлуатації 

Виправити установку 

РВТ 

58. Підвищений тиск в 

гідросистемі, піки тиску 

Перевірити 

налаштування 

запобіжного клапана, 

зменшити динамічні 

навантаження 

59. Застосовуване масло 

несумісне з матеріалом 

РВТ 

Замінити масло на 

рекомендоване 

60. Дефекти в 

закладенні РВТ 

замінити РВТ 
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