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ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРВОЗОЛОТНИКА ВРІВНОВАЖУВАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 
Анотація: Проведено кінетостатичний силовий аналіз роботи сервозолотника для врівноважувального 

клапана за допомогою Autodesk Simulation CFD. Розраховано та підібрано кількість розвантажувальних пазів 

на сервозолотнику, електромагніт для керування ним та розміри каналів корпусу врівноважувального клапана. 

Розроблено експериментальний стенд для дослідження роботи сервозолотника врівноважувального клапана. 

Підтверджено виконання закладених функцій в роботу сервозолотнка врівноважувального клапана. По 

перехідним процесам визначено залежність швидкість переключення сервозолотника від навантаження на 

виконавчому органу. 
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Розроблено врівноважувальний клапан [1] для систем керування гідроприводами 

мобільних робочих машин [2–5]. Особливістю розробленого врівноважувального клапана є 

наявність сервозолотника, який при позиціях гідророзподільника «піднімання» та 

«нейтральній» надає врівноважувальному клапану функції гідрозамка. При позиції 

«опускання» відбувається вмикання електромагніта з переключенням сервозолотника та 

реалізується функція гальмівного клапана для врівноважувального клапана. 

Проведено кінетостатичний силовий аналіз для різних конфігурацій сервозолотника 

(див. рис. 1) за допомогою моделювання течії робочої рідини через нього в середовищі 

Autodesk Simulation CFD. Розраховано сумарні сили, що діють на торці сервозолотника та 

вибрано прототип 3 (див. рис. 1, в) в якості остаточного зразка після проектування. Для 

прототипу 3 електромагніт РЕ 10.3 вітчизняного виробника ООО «Гідроапаратура» (тягове 

зусилля 120 Н) дає запас рушійної силі 47,5 Н згідно розрахунків. 
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Рис. 1 – Моделювання течії робочої рідини через сервозолотник для: а) – прототип 1 без 

розвантажувальних пазів та з вузьким каналом B; б) – прототип 2 з двома розвантажувальними пазами та з 

широким каналом B; в) – прототип 3 з чотирма розвантажувальними пазами та з вузьким каналом B 

 

Експериментальний стенд для дослідження сервозолотника врівноважувального 

клапана створено в лабораторії гідравліки та гідроприводу Вінницького національного 

технічного університету [6]. 
 

 
Рис. 2 – Перехідні процеси в робочій гідролінії експериментального стенду  
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Рис. 3 – Вплив навантаження на виконавчому органу на швидкодію сервозолотника врівноважувального 

клапана: а) – при  вмиканні та б) – при вимиканні сервозолотника 

 

Досліджено перехідні процеси в робочій гідролінії експериментального стенду (рис. 2). 

Після роботи виконавчого органу відбувається вмикання і вимикання сервозолотника, що в 

свою чергу супроводжується падінням тиску ру в робочій гідролінії. Отримані графіки 



дозволяють визначити швидкодію сервозолотника від навантаження на виконавчому органу. 

Виконано по три заміри при різних режимах роботи та середні значення отриманих 

результатів зображено на рис. 3, а та 3, б. 

Вмикання сервзолотника майже не впливає на падіння тиску, а процес переключення є 

швидким в порівнянні із вимиканням. Тривалість вмикання сервозолотника змінюється від 

0,07 до 0,25 с при збільшенні навантаження від 20 до 80 кг на виконавчому органу. 

Тривалість вимикання сервозолотника змінюється від 0,22 до 0,32 с при аналогічному 

збільшенні навантаження від 20 до 80 кг на виконавчому органу. 
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