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Анотація 

Розроблена електрогідравлічна система керування, яка містить блок керування, давачі тиску і переміщен-

ня, аналогово-цифровий перетворювач, ПК і електрогідравлічний розподілювач, яка дозволяє здійснювати керу-

вання «за тиском» і «за частотою». 
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Abstract 

The developed electrohydraulic control system, which includes a control unit, pressure and movement sensors, ana-

log-to-digital converter, PC and electrohydraulic valve allows you to control «by pressure» and «by frequency». 
Keywords: vibration, electrohydraulic valve, hydroimpulsive drive, control syste m. 

 
Вступ 

 

Найбільш ефективно формоутворення заготовок з порошкових матеріалів здійснюється на віброп-

ресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом. Такий тип приводу у порівнянні з механічним, 

пневматичним та чисто гідравлічним дозоляє використати устаткування меншої потужності за одна-

кових показників якості заготовки і може монтуватись на різних гідравлічних пресах. 

 

Результати дослідження 

 

Вібропресове обладнання для формоутворення заготовок порошкових матеріалів дозволяє забез-

печити вібраційний, ударний і віброударний режими навантаження [1]. Для відтворення цих режимів 

навантаження використовують віброзбуджувачі гідроімпульсного приводу або генератори імпульсів 

тиску (ГІТ). Головними недоліком їх є незручність регулювання технологічних параметрів віброна-

вантаження. Тому в якості віброзбуджувачів запропоновано використати стандартні електрогідравлі-

чні розподілювачі із спеціально розробленим блоком керування. Такий підхід дозволяє розширити 

можливості використання стандартного обладнання і забезпечити роботу вібропресового обладнання 

в автоматичному режимі. 

Для використання стандартних електрогідравлічних розподілювачів як віброзбудувачів було роз-

роблено систему керування на базі компактного мікропроцесора [2]. Система керування включає 

блок керування (БК), давачі тиску і переміщення, що дозволяє відслідковувати зміни усіх параметрів 

вібропресового обладнання (тиск у гідросистемах, переміщення виконавчої ланки і т.п.). Система 

керування побудована на відомих принципах роботи гідроімпульсного привода і дозволяє здійснюва-

ти автоматичне керування віброзбуджувачем "по тиску", "по частоті" і "по переміщенню" [3]. 

Експериментальне дослідження проводились на базі вібропреса ІВМП–16 з використанням елект-

рогідравлічного клапана УЭГ.С–200 для керування гідроімпульсним приводом при встановленні віб-

розбуджувача "на вході", оскільки така схема є найбільш ефективною для створення різних техноло-

гічних режимів роботи вібропреса. Результати експериментального дослідження показали, що керу-

вання "по тиску" можливе працювати лише при частоті до 5 Гц і при перепаду тиску в межах          4 

МПа. При менших значеннях перепаду тиску для нормального функціонування такої системи потріб-

но програмувати додаткові фільтри, які буду "відрізати" перехідні процеси і одиничні стрибки зміни 

тиску. 

При керуванні "по частоті" система ефективно працювала в діапазоні частот 0…30 Гц з ампліту-

дою коливань виконавчої ланки до 3 мм в ударному режимі роботи з імпульсним навантаженням. 

Одним із складових такого керування є зміна скважноті (співвідношення часу, коли сигнал з блоку 
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керування подається на електрогідравлічний клапан у "закрите" положення, до загального часу коли 

електрогідравлічний клапан перебуває у "закритому" і "відкритому" положенні). На відміну від керу-

вання "по тиску", керування "по частоті" не потребує використання давачів тиску і переміщення. Те-

хнологічні параметри такого керування попередньо розраховуються під заданий тип навантаження, 

що спрощує процес налагодження. 

Керування "по переміщенню" слід використовувати під час встановлення віброзбуджувача "на 

вході" з верхнім розташуванням виконавчої ланки. Оскільки при такому керуванні достатньо контро-

лювати лише одну складову (максимальне переміщення виконавчої ланки), що дозволяє визначити 

максимальне зусилля, кінетичної енергії. 

 

Висновки 

 

Розроблена система керування дозволяє використати стандартні електрогідравлічні клапани у гід-

роімпульсному приводі вібропресового обладнання. Ефективність її роботи підтверджена експериме-

нтально. 
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