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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА 

З НЕЗАЛЕЖНИМ КЕРУВАННЯМ ПОТОКІВ 

 

Гідравлічна розподільна апаратура є однією є однією з основних частин 

гідроприводів технологічних та мобільних машин і, тому, досягнення бажаних 

характеристик роботи машини в цілому, у великій мірі залежить від характеристик роботи 

саме розподільної апаратури [1]. 

Використання електрогідравлічної апаратури суттєво розширює функціональні 

можливості, проте потребує додаткових досліджень, як на етапі проектування так і на 

експериментальних зразках [2]. 

Метою роботи є експериментальне дослідження пропорційного електрогідравлічного 

розподільника з незалежним керуванням потоків [3]. 

В процесі роботи проведені дослідження однієї із основних характеристик роботи, а 

саме пропорційність керування та втрати потоку при двокаскадному керування, що 

можуть впливати, як на якість керування так і на контрольованість процесу керування в 

усіх режимах роботи. 

На рис. 1 представлений використаний стенд для дослідження характеристик 

розподільника [3]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Стенд для дослідження електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням 
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Стенд (рис. 1) розроблений на базі насосної станції Г48-21. До складу 

експериментального стенда входять електрогідравлічний розподільник 1 із першим 

каскадом 2, блок керування електромагнітом БК, блок живлення БЖ із резистором 

змінного опору R та вольтметром В. 

Значення гістерезису для координати переміщення у золотника другого каскаду 

відносно напруги керування U, розраховані за наступною формулою: 
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Стенд оснащено засобами для визначення втрат через діаметральний кільцевий зазор 

золотника другого каскаду 3. Для проведення даних досліджень використовувалась 

мензурка 4 [5], при цьому вентиль Кр1 повертався в відкрите положення. Золотник другого 

каскаду встановлювався в робоче положення із мінімальним додатнім перекриттям пари 

«золотник - корпус» (рис. 1). 

В ході досліджень виявлено, що втрати потоку із ростом тиску керування р1 та 

температури робочої рідини збільшуються та можуть впливати на характер руху золотника 

другого каскаду, швидкодію, гістерезис залежності y(U). 

 

Висновки 

1. Удосконалено стенд для експериментальних досліджень ступеня герметичності 

керованих зворотних клапанів та визначено експериментальні залежності втрат потоку від 

тиску навантаження та температури робочої рідини. 

2. Встановлено, що втрати потоку із ростом тиску керування р1 та температури 

робочої рідини збільшуються та можуть впливати на характер руху золотника другого 

каскаду та гістерезис залежності y(U). 
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