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Фронтальні навантажувачі, що виготовляються в Україні, зазвичай 

укомплектовані нерегульованими насосами, дроселями із зворотними 

клапанами та релейними гідророзподільниками. Використання такого 

обладнання не забезпечує хороших показників по стабілізації швидкості руху 

виконавчого органу, мінімізації його просідання під час перевезення вантажу та 

енергозбереженні. Встановлення регульованих насосів, пропорційних 

гідророзподільників та врівноважувальних клапанів в систему керування 

гідроприводами дозволить вирішити поставлені проблеми. Дослідження та 

удосконалення вітчизняних мобільних робочих машин є перспективним 

напрямком їх розвитку [1-4]. 

Розроблено експериментальний стенд для дослідження характеристик 

врівноважувального клапана на основі лабораторії гідравліки Вінницького 

національного технічного університету [5]. 
 

 
Рис. 1 Вплив величини тиску рy від технічного навантаження на величину подачі Qy 



67 
 

Під час дослідження статичних характеристик встановлено вплив величини 

тиску py від технологічного навантаження на величину подачі Qy через 

врівноважувальний клапан (див. рис. 1). 

За результатами дослідження пораховано залежність похибки стабілізації 

потоку δ від площі робочого вікна f гідророзподільника (рис. 2). Похибка 

стабілізації потоку становить δ=6-8%, що є прийнятним показником для 

пропорційної гідроапаратури. 
 

 
Рис. 2 Залежність похибки стабілізації потоку δ від площі робочого вікна f 

гідророзподільника 

 

Апроксимовано залежність величини подачі Qy=f(py, Δрy) через 

врівноважувальний клапан від величини тиску py та перепаду тисків Δрy на 

основному золотнику врівноважувального клапана. Коефіцієнт детермінації для 

залежності Qy=f(py, Δрy) становить R2=0,989. Апроксимована залежність 

Qy=f(py, Δрy) має вигляд: 
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де с0, с1, с2, с3, с4, с5 – коефіцієнти. 

Отримані результати будуть використані для удосконалення математичної 

моделі системи керування гідроприводом фронтального навантажувача [3]. 
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