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Лабораторна робота №1 
 

ШЕСТЕРЕННІ ГІДРОМАШИНИ 
 

Мета роботи: вивчення конструкцій і принципів роботи 

шестеренних гідромашин (насосів і гідромоторів). 
 

1. Питання для самостійної підготовки 

1.1. Визначення, конструкції, принципи роботи шестеренних на-

сосів і гідромоторів ([1] с. 69…73, [2] с. 83…90, [3] с. 202…207). 

1.2. Параметри шестеренних насосів і гідромоторів, їх взаємо-

зв’язок ([2] с. 83…90, [3] с. 204…205). 
 

2. Обладнання для виконання лабораторної роботи 

2.1. Плакати. 

2.2. Зразки шестеренних насосів і гідромоторів. 

2.3. Вимірювальний інструмент (штангенциркуль). 
 

3. Порядок виконання роботи. 

3.1. За зразками шестеренних гідромашин, представлених в 

лабораторії кафедри вивчити їх конструкції, принципи роботи і 

призначення їх окремих елементів. 

3.2. Накреслити схему і описати роботу одного з шестеренних 

насосів представлених в лабораторії кафедри. 

3.3. На зразку шестеренної гідромашини, представленої в лабо-

раторії кафедри, заміряти діаметр кола виступів Dв і ширину b зубів 

шестерні, порахувати кількість зубів z. 

3.4. Розрахувати робочий об’єм q (питому подачу) насоса (гідро-

мотора). 

3.5. Побудувати графічну характеристику залежності теоретич-

ної подачі насоса від частоти обертання шестерні. 

3.6. На основі даних літературних джерел [1, 2, 3] показати гра-

фічну залежність фактичної подачі шестеренних насосів від їх 

частоти обертання, порівняти її з побудованою характеристикою, 

визначити чим пояснюється їх відмінність. 
 

Методика розрахунку 

На першому етапі визначається модуль зачеплення m зубчастої 

передачі дослуджувальної шестеренної гідромашини: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -

)2( += zDm в .         (1.1) 

Крок зубів t зубчастого зачеплення дорівнює: 

mt ⋅= π .          (1.2) 

Висота зубів h шестерен дорівнює: 

mh 2,2= .           (1.3) 

Площа поперечного перерізу f западин шестерен 

досліджувальної гідромашини дорівнює: 

2thf ⋅= .         (1.4) 

Об’єм западини V досліджуваної гідромашини дорівнює: 

bfV ⋅= .            (1.5) 

Робочий об’єм шестеренної гідромашини (питома подача) qн,м, 

що відповідає об’єму западин двох шестерен дорівнює: 

zVq мн ⋅⋅= 2, .             (1.6) 

Отримане значення qн,м порівняти з аналогічним вказаним в 

технічній характеристиці досліджуваної гідромашини. Визначити 

чим пояснюється їх відмінність. 

Теоретичні значення подачі і витрат об’ємних гідромашин 

(насосів Qн, гідромоторів Qм) визначаються за залежністю 

nqQ мнмн ⋅= ,, ,             (1.7) 

де n=30 с
-1

 - частота обертання шестеренної гідромашини (насоса і 

гідромотора). 
 

4. Зміст звіту 

4.1. Схеми шестеренного насоса і гідромотора. 

4.2. Короткий опис конструкцій і принципу роботи шестеренних 

гідромашин. 

4.3. Розрахунок робочого об’єму шестеренної гідромашини (на-

соса і гідромотора) результати вимірювань і розрахунків звести в 

таблицю 1.1. 

4.4. Чисельна (табл. 1.2) і графічна залежності подачі насоса від 

частоти обертання шестерен. 

Таблиця 1.1 

Результати вимірювань і розрахунків 

Dв, мм h, мм b, мм m, мм t, мм q, см
3 
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Таблиця 1.2 

n, с
-1

 Q, л/с 

  
 

5. Запитання для самоконтролю 

5.1. Що визначає робочий об’єм насоса і гідромотора? 

5.2. Як впливає ширина шестерні на подачу насоса? 

5.3. Які засоби для розвантаження шестерен насоса і гідромотора 

від сил тиску використовуються в цих гідромашинах? 

5.4. Як можна регулювати (змінювати) подачу шестеренних 

насосів? 

5.5. Як можна регулювати (змінювати) частоту обертання валів 

шестеренних гідромоторів? 

5.6. Що обмежує крутний момент на валах шестеренних насосів і 

гідромоторів? 

5.7. Як впливає величина робочого тиску в системі на об’ємний 

ККД шестеренних гідромашин? 
 

Лабораторна робота №2 
 

РОТОРНО-ПОРШНЕВІ (АКСІАЛЬНІ) ГІДРОМАШИНИ 
 

Мета роботи: вивчення конструкцій, принципів роботи роторно-

поршневих (аксіальних) насосів і гідромоторів, визначення 

взаємозв’язків їх параметрів. 
 

1. Питання для самостійної підготовки 

1.1. Визначення, конструкції, принцип роботи роторно-поршне-

вих (аксіальних) насосів і гідромоторів ([1] с. 76…82. [2] с. 98…101, 

[3] с. 215…234). 

1.2. Параметри роторно-поршневих (аксіальних) насосів і гідро-

моторів, їх взаємозв’язок; ([2] с. 100…108, [3] с. 218…219, с. 

228…229). 
 

2. Обладнання для виконання лабораторної роботи 

2.1. Плакати. 

2.2. Зразки роторно-поршневих (аксіальних) гідромашин (насосів 

і гідромоторів). 

2.3. Вимірювальний інструмент (штангенциркуль, кутомір). 
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3. Порядок виконання роботи 

3.1. За  зразками  роторно-поршневих  (аксіальних)  гідромашин, 

представлених в лабораторії кафедри вивчити їх конструкції, 

принципи роботи і призначення їх складових елементів і вузлів. 

3.2. Накреслити схему і описати принцип роботи роторно-порш-

невого (аксіального) насоса-гідромотора, представленого в 

лабораторії кафедри. 

3.3. Заміряти діаметри поршня  dп  і кола осей циліндрів D, а та-

кож кут нахилу вісі блока циліндрів γ зразків роторно-поршневої 

(аксіальної) гідромашини. 

3.4. Розрахувати робочі об’єми qн,м (питому подачу і питому ви-

трату) досліджуваних гідромашин. 

Отримані значення qн,м порівняти з аналогічними, вказаними в 

технічних характеристиках досліджуваних гідромашин. Зробити 

висновки. 

Результати вимірювань і розрахунків подати в табличній формі 

(табл. 2.1). 

3.5. Представити в графічному вигляді теоретичні залежності пе-

репаду тиску ∆p у дослідженому роторно-поршневому (аксіаль-

ному) гідромоторі від моменту на його валу М і частоти обертання n 

його вала від витрати Q на вході в гідромотор. Результати 

вимірювань і розрахунків подати в табличній формі (табл. 2.2). 
 

Методика розрахунків 

Робочий об’єм qн,м роторно-поршневих (аксіальних) гідромашин 

(насосів і гідромоторів) дорівнює: 

γπ tgDZdq nмн ⋅⋅⋅⋅⋅= 2
, 25,0 ,       (2.1) 

де Z - кількість поршнів; dп, D - діаметри поршнів і кола осей 

циліндрів; γ - кут нахилу осі блока циліндрів. 

Частота обертання вала гідромотора nм дорівнює: 

qQn мм 0η= ,            (2.2) 

де Qм - витрата, що надходить в гідромотор; η0 - об’ємний ККД 

гідромотора (η0=0,95…0,98); qм - робочий об’єм гідромотора. 

Перепад тиску ∆рм в гідромоторі дорівнює: 

)(2 гммм qMp ηπ=∆ ,           (2.3) 

де М - крутний момент на валу гідромотора ; ηгм=0,9…0,95 - 

гідромеханічний ККД гідромотора. 
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4. Зміст звіту 

4.1. Схема роторно-поршневої (аксіальної) гідромашини (насоса-

гідромотора). 

4.2. Короткий   опис  принципи  роботи  досліджуваної  ротор-

но-поршневої (аксіальної) гідромашини представленої в лабораторії 

кафедри. 

4.3. Розрахунок робочого об’єму роторно-поршневої (аксіальної) 

гідромашини (табл. 2.1). 

4.4. Графічні і чисельні залежності (табл. 2.2) перепаду тиску ∆рм 
в гідромоторі від моменту на його валу і частоти обертання nм вала 

гідромотора від витрати Qм на його вході. 

Таблиця 2.1 

Результати вимірювань і розрахунків 

dп, мм D, мм γ, град. Z, мм q, см
3
/об. 

     

Таблиця 2.2 

∆рм, МПа М, Нм n, c
-1 

Q, л/хв. 

    
 

5. Запитання для самоконтролю 

5.1. Як  впливає  розмір  діаметра  поршня  роторно-поршневого 

(аксіального) насоса на його продуктивність? 

5.2. Як  впливає  хід  поршня  роторно-поршневого  (аксіального) 

насоса на його продуктивність? 

5.3. Як впливає діаметр поршня роторно-поршневого (аксіально-

го) гідромотора на крутний момент на його валу? 

5.4. Як  залежить  крутний  момент на валу гідромотора від пере-

паду тиску на ньому? 

5.5. Яка залежність частоти обертання вала гідромотора від його 

витрати? 

5.6. Як впливає  частота обертання вала роторно-поршневого (ак-

сіального) насоса на його продуктивність? 

5.7. Як залежить  продуктивність  роторно-поршневого (аксіаль-

ного) насоса від кута нахилу його похилої шайби (блока циліндрів)? 

5.8. Як  впливає  кількість  циліндрів  роторно-поршневого  (аксі-

ального) насоса на пульсацію тиску, що він створює? 

5.9. Яким  чином  можна  змінювати  подачу роторно-поршневих 

(аксіальних) насосів? 
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5.10. Яким  чином  можна  змінювати частоту обертання вала ро-

торно-поршневих (аксіальних) гідромоторів? 
 

Лабораторна робота №3 
 

ПЛАСТИНЧАСТІ НАСОСИ І ГІДРОМОТОРИ 
 

Мета роботи: вивчення конструкцій, принципів роботи і 

параметрів пластинчастих гідромашин. 
 

1. Питання для самостійної підготовки 

1.1. Визначення,  загальна  будова,  принципи  дії  пластинчастих 

насосів і гідромоторів ([1] с. 73…77, [2] c. 90…93, [3] c. 208…215). 

1.2. Параметри  пластинчастих насосів і гідромоторів,  їх взаємо-

зв’язок ([1] с. 73…77, [2] c. 90…93, [3] c. 208…211). 
 

2. Обладнання робочого місця 

2.1. Плакати 

2.2. Зразки пластинчастих насосів і гідромоторів. 

2.3. Вимірювальний інструмент (штангенциркуль). 
 

3. Порядок виконання роботи 

3.1. За зразками пластинчастих гідромашин, представлених в ла-

бораторії кафедри вивчити їх конструкції, принципи роботи і 

призначення їх окремих елементів. 

3.2. Накреслити схему і описати принцип роботи пластинчастих 

гідромашин (насоса і гідромотора) двократної дії. 

3.3. Заміряти діаметр ротора d і велику вісь еліпса корпуса l, ши-

рину ротора b, товщину пластин δ, порахувати кількість пластин Z 

пластинчастої гідромашини представленої в лабораторії кафедри. 

3.4. За заміряними показниками розрахувати її робочий об’єм 

qн,м. 
 

Методика розрахунку 

Робочі об’єми пластинчастих гідромашин двократної дії 

визначаються за залежністю 

])22()(25,0[2
22

, δπ zdldlbq мн ⋅−−−⋅= ,       (3.1) 

де z - кількість пластин. 
 

4. Зміст звіту 

4.1. Схема пластинчастого насоса двократної дії. 
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4.2. Короткий  опис  принципів роботи пластинчастої гідромаши-

ни (насоса і гідромотора). 

4.3. Розрахунок робочого об’єму qн,м пластинчастої гідромашини 

двократної дії насоса представленої в лабораторії кафедри. 

Результати розрахунків подати у табличній формі (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Результати вимірів і розрахунків 

d, мм l, мм b, мм δ, мм z q, см
3
 

      
 

5. Запитання для самоконтролю 

5.1. Чим відрізняються  конструкції  пластинчастих  насосів і гід-

ромоторів? 

5.2. Переваги і недоліки пластинчастих гідромашин. 

5.3. Як впливає зміна ексцентриситету пластинчастого насоса на 

його подачу? 

5.4. Якими способами змінюють подачу пластинчастих насосів? 

5.5. Як впливає зміна  навантаження вала  пластинчастого гідро-

мотора на тиск в приводі? 

5.6. Чим обмежується  величина крутного  моменту на валу плас-

тинчастого гідромотора? 

5.7. Які переваги має  пластинчастий насос  двократної дії порів-

няно з аналогічним насосом однократної дії? 

5.8. Які переваги  має  пластинчастий  гідромотор  двократної дії 

порівняно з аналогічним гідромотором однократної дії? 
 

Лабораторна робота №4 
 

ГІДРАВЛІЧНІ ЦИЛІНДРИ 
 

Мета роботи: визначення, призначення, конструкції і принципи 

роботи гідроциліндрів. Визначення параметрів гідроциліндра 

лабораторної установки кафедри. 
 

1. Питання для самостійної підготовки 

1.1. Визначення і принцип роботи гідроциліндрів ([1] с. 90…94, 

[2] с. 108…113, [3] с. 233…234, 241…247). 

1.2. Технічні  параметри  гідроциліндрів  ([1] с.  235…240,  [2] с. 

108…113). 
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2. Обладнання для виконання лабораторної роботи 

2.1. Плакати. 

2.2. Зразки гідроциліндрів. 

2.3. Діючий об’ємний гідропривод (лабораторний стенд). 

2.4. Вимірювальні інструменти (штангенциркуль і секундомір). 
 

3. Порядок виконання роботи 

3.1. Вивчити конструкції зразків гідроциліндрів представлених в 

лабораторії кафедри. 

3.2. Накреслити  схему  гідроциліндра  двохстороньої  дії  з одно-

стороннім штоком і описати його роботу. 

3.3. Заміряти діаметр штока dш гідроциліндра гідравлічного при-

вода, представленого в лабораторії кафедри. 

3.4. Ввімкнути гідророзподільником діючого гідравлічного при-

вода прямий хід поршня і заміряти цей час tпр; включити зворотний 

хід поршня і заміряти цей час tзв. Досліди повторити не менше трьох 

раз. Для подальших розрахунків прийняти їх середні значення. 

3.5. Заміряти  максимальне  значення тиску рmax в напірному тру-

бопроводі гідропривода. 

3.6. Розрахувати витрати рідини Qц  на вході в гідроциліндр, мак-

симальні сили на його штоці Тmax пр, Тmax зв і максимальні потуж-

ності гідроциліндра Nmax пр, Nmax зв при прямому і зворотному ході 

його поршня, прийнявши загальний ККД гідроциліндра рівним 1. 
 

4. Методика розрахунку 

Визначити середні швидкості прямого (вверх) ϑпр і зворотного 

(вниз) ϑзв ходів поршня гідроциліндра лабораторного стенда за 

формулами 

nрпрпp th=ϑ ;      звзвзв th=ϑ ,       (4.1) 

де hпр і hзв - відповідно максимальний хід штока гідроциліндра при 

прямому і зворотному ходах; tпр і tзв - відповідно експериментально 

заміряний і розрахований середній час руху поршня при його 

прямому і зворотному ходах. 

Прийняти: 

Qпр=Qзв=Qц,           (4.2) 

де Qпр, Qзв - відповідно витрати робочої рідини гідроциліндром 

лабораторної установки при прямому і зворотному ходах його 

поршня; Qц - розрахункове значення витрати робочої рідини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 -

гідроциліндра. 

З останнього рівняння виходить: 

звпзвnpnnp FF .. ϑϑ = ,       (4.3) 

де Fп.пр і Fп.зв - відповідно площі поршня, на які діє більший тиск при 

прямому і зворотному його ходах. 

4
2

. ппpп DF π= ,     44
22

. шпзвп dDF ππ −= .        (4.4) 

Витрати робочої рідини гідроциліндром Qц при прямому і 

зворотному ходах поршня відповідно дорівнюють: 

( ) прпц DQ ϑπ ⋅= 4
2

   або   ( ) звшпц dDQ ϑππ ⋅−= 44
22

.  (4.5) 

Звідки визначити діаметр поршня Dп. 

Отримане значення Dп порівняти з Dст=0,095 м, що вказано в 

технічній характеристиці гідроциліндра лабораторного стенда. При 

розходженні цих даних пояснити причини. 

Визначити максимальну силу на штоці при прямому Тmax пр та 

зворотному Тmax зв ходах поршня гідроциліндра 

4
2

max.max ппp DpT π⋅= ;         4)(
22

max.max штпзв dDpT −⋅= π .  (4.6) 

Максимальна потужність гідроциліндра Nmax 

звзвnрnрц TTрQN ϑϑ .max.maxmaxmax =⋅=⋅= .   (4.7) 

Примітка: Розрахунки виконати в одиницях системи СІ. 
 

5. Зміст звіту 

5.1. Схема гідроциліндра. 

5.2. Опис принципу роботи гідроциліндра. 

5.3. Розрахунки параметрів гідроциліндра (результати звести в 

таблицю 5.1). 

Таблиця 5.1 

Таблиця параметрів гідроциліндра 

tnр, 

с 

tзв, 

с 

hnp, 

м 

hзв, 
м 

ϑnp, 

м/с 

ϑзв, 
м/с 

dш, 

мм 

Dп 

мм 

Qц, 

дм
3
/хв 

Tmax.nр, 

Н 

Tmax.зв, 

Н 

рmax, 

Па 

Nmax, 

кВт 

             
 

6. Запитання для самоконтролю 

6.1. Чому сила на штоці гідроциліндра, що створюється при його 

прямому ході більша ніж при зворотному? 

6.2. Чому швидкість поршня при його прямому ході менша ніж 

при зворотному? 
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6.3. Чому максимальна потужність гідроциліндра при прямому і 

зворотному ходах штока не змінюється? 

6.4. Як змінюється максимальна сила на штоці гідроциліндра при 

його прямому ході, якщо діаметр поршня гідроциліндра збільшити 

в 2, 3, 4 рази? 

6.5. Як зміниться швидкість поршня гідроциліндра при його пря-

мому ході, якщо діаметр поршня зменшити в 2, 3, 4 рази? 

6.6. Як  зміниться  потужність  гідропривода  при  зміні діаметра 

його поршня? 

6.7. Як зміниться  потужність  гідроциліндра  при  збільшенні ви-

трат в гідроприводі? 

6.8. Як впливає  навантаження штока гідроциліндра на тиск в гід-

роприводі? 

6.9. Як технічно обмежується максимальна сила навантаження на 

штоці гідроциліндра? 
 

Лабораторна робота №5 
 

ГІДРАВЛІЧНІ РОЗПОДІЛЬНИКИ 
 

Мета роботи: вивчення конструкцій та принципів роботи 

гідророзподільників. 
 

1. Питання для самопідготовки 

1.1. Визначення, конструкція і принципи роботи гідророзподіль-

ників ([1] с. 102…109, [2] с. 147…154, [3] с. 291…299). 

1.2. Характеристики гідророзподільників ([1] с. 291…299). 
 

2. Обладнання для виконання лабораторної роботи 

2.1. Плакати. 

2.2. Зразки стандартних гідророзподільників. 

2.3. Діюча гідравлічна система. 
 

3. Порядок виконання роботи 

3.1. За зразками гідророзподільників, представлених в лаборато-

рії кафедри вивчити їх конструкції, принципи роботи і призначення 

їх окремих елементів. 

3.2. На діючому об’ємному гідравлічному приводі представлено-

му в лабораторії кафедри дослідити роботу гідророзподільника при 

вмиканні всіх позицій гідрозолотників, вимірюючи тиск в 
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напірному трубопроводі. 

3.3. Накреслити  гідравлічну  схему  досліджуваного  гідророзпо-

дільника. 
 

4. Зміст звіту 

4.1. Гідравлічні схеми гідророзподільників. 

4.2. Опис принципів роботи гідророзподільників. 
 

5. Запитання для самоконтролю 

5.1. Яку функцію в гідроприводі виконує гідророзподільник? 

5.2. Як визначається кількість ходів гідророзподільника? 

5.3. Як визначається кількість позицій гідророзподільника? 

5.4. З яких основних елементів складається моноблочний гідро-

розподільник? 

5.5. За яким принципом працює перепускний клапан і яку функ-

цію він виконує в гідророзподільнику? 

5.6. Яку функцію в гідророзподільнику виконують бустерні кла-

пани золотника, за яким принципом вони працюють? 

5.7. В яких випадках спрацьовує перепускний клапан гідророзпо-

дільника? 

5.8. В яких випадках спрацьовує запобіжний клапан гідророзпо-

дільника, та яку функцію він виконує? 

5.9. Які ознаки і параметри характеризують гідророзподільники? 

5.10. Що визначає кількість секцій гідророзподільника? 
 

Лабораторна робота №6 
 

ПРИНЦИПОВІ ГІДРАВЛІЧНІ СХЕМИ ОБ’ЄМНИХ 

ГІДРОПРИВОДІВ 
 

Мета роботи: набуття навичок складання і розуміння 

принципових гідравлічних схем об’ємних гідроприводів. 
 

1. Питання для самостійної підготовки 

1.1. Визначення і призначення гідравлічних схем об’ємних гідро-

приводів. 

1.2. Умовні позначення елементів об’ємних гідроприводів ([1] с. 

156…168, [2] с. 194…214). 

1.3. Основні принципові схеми об’ємних гідроприводів ([1] с. 

156…168, [2] с. 194…214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 14 -

2. Обладнання робочого місця 

2.1. Типові схеми гідроприводів. 

2.2. Діюча  гідравлічна  система  -  лабораторний  стенд  кафедри 

БДММіО. 
 

3. Порядок виконання роботи 

3.1. Розробити і накреслити принципову схему гідропривода, 

представленого стендом з додатковими елементами, які передбачені 

наступними варіантами завдань: 

- остання цифра залікової книжки: 0 - двигун неповноповорот-

ний; 1 - гідроциліндр телескопічний двосторонньої дії; 2 - гідро-

циліндр плунжерний; 3 - гідроциліндр двосторонньої дії; 4 - гідро-

мотор нерегульований з постійним напрямком потоку; 5 - гідро-

мотор нерегульований з реверсивним напрямком потоку; 6 - гід-

роциліндр з двостороннім штоком; 7 - гідроциліндр односторонньої 

дії з підводом робочої рідини через шток; 8 - гідромотор регульо-

ваний; 9 - гідроциліндр телескопічний односторонньої дії; 

- передостання цифра залікової книжки: 0 - дросель; 1 - регуля-

тор швидкості; 2 - регулятор тиску; 3 - обертове з’єднання трубо-

проводів; 4 - дросель зі зворотним клапаном; 5 - регулятор швид-

кості; 6 - редукційний клапан; 7 - регулятор тиску; 8 - дросель регу-

льований. 

3.2. Прочитати і описати  роботу  гідросистеми  по  гідравлічній 

схемі одноківшевого екскаватора (рис. 6.1, додаток 1). 
 

4. Зміст звіту 

4.1. Принципова схема об’ємного гідравлічного привода (лабора-

торного стенда кафедри) з додатковими елементами, згідно 

завдання. 

4.2. Гідравлічна схема одноківшевого гідравлічного екскаватора 

ЭО-3321. 

5. Запитання для самоконтролю 

5.1. Як  вмикаються  прямий і зворотний  ходи  штока  гідроци-

ліндра виносних опор і по яких гідролініях при цьому рухається 

робоча рідина (рис. 6.1, додаток 1)? 

5.2. Як вмикається прямий і зворотний ходи штока гідроциліндра 

відвала бульдозера і по яких гідролініях при цьому рухається 

робоча рідина (рис. 1, додаток 1)? 

5.3. Як вмикається правий поворот поворотної колонки ексклава-
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тора і по яких гідролініях при цьому рухається робоча рідина (рис. 

1, додаток 1)? 

5.4. Як вмикається прямий і зворотний ходи гідроциліндра стрі-

ли і по яких гідролініях при цьому рухається робоча рідина? 

5.5. Як вмикаються прямий і зворотний  ходи гідроциліндрів ру-

кояті і по яких гідролініях при цьому рухається робоча рідина? 

5.6. Як вмикається прямий і зворотний ходи гідроциліндра ковша 

і по яких гідролініях при цьому рухається робоча рідина (рис. 1, 

додаток 1)? 

5.7. Яку функцію в гідроприводі екскаватора виконують зворотні 

клапани 11, клапанні блоки 6 і 14 (рис. 1, додаток 1)? 

5.8. По яких гідролініях рухається робоча рідина при нейтраль-

ному положенні всіх золотників розподільника (рис. 1, додаток 1)? 
 

Лабораторна робота № 7 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДА 
 

Мета роботи: практичне вивчення загальної будови і принципа 

дії об’ємного гідропривода; визначення дослідним шляхом його 

об’ємного ККД η0. 
 

Обладнання та інструмент 

1. Лабораторна установка гідравлічної системи. 

2. Вимірювальний інструмент: штангенциркуль, лінійка, секун-

домір. 
 

Лабораторна установка 

Лабораторна установка - це діюча тракторна гідравлічна система 

з приводом від електродвигуна. Принципова схема гідравлічного 

об’ємного гідропривода зображена на рис. 7.1. Вона включає насос 

1, гідроциліндр 4, бак 9, розподільник 2, який складається з 

золотника 3, запобіжного 5 і перепускного 6 клапанів. Робоча 

рідина із розподільника 2 може зливатися в бак 9 (нейтральне 

положення золотника), подаватися в гідроциліндр 4 - в штокову або 

в безштокову порожнини. Із гідроциліндра робоча рідина через 

розподільник 2, а звідти, через фільтр 7 надходить в бак 9. Якщо 

фільтр засмічений, то робоча рідина проходить через клапан 8 в бак 

9 без очистки, для запобігання руйнування фільтра. 
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Послідовність виконання роботи 

1. Ознайомитися з інструкцією  роботи  лабораторної  установки 

та інструкцією по техніці безпеки при роботі на ній. 

2. Вивчити будову вузлів і деталей об’ємного гідропривода. 

3. Провести  трьохкратні  дослідження  по визначенню  швидкос-

тей переміщення поршня гідроциліндра при русі вверх і вниз. Дані 

занести в журнал досліджень (табл. 7.1). 

4. Провести необхідні роз-

рахунки по визначенню сил і 

потужності на штоці гідроци-

ліндра при тиску р=10 МПа, а 

також об’ємного ККД η0 до-

сліджуваного об’ємного гід-

ропривода, виходячи з се-

редніх значень швидкостей 

поршня. 

5. Оформити звіт по лабо-

раторній роботі. 

6. Вимір  часу  максималь-

ного ходу штока циліндра 

проводиться тричі. В табли-

цю заноситься середнє ариф-

метичне значення. Час пря-

мого та зворотного ходу ви-

мірюють по секундоміру, а 

хід штока по лінійці, встанов-

леній на установці 
 

Основні розрахункові залежності 

Експериментальна і розрахункова частини лабораторної роботи 

виконується у наступному порядку: 

1. Визначається  швидкість  ходу  поршня  циліндра  вверх і вниз 
нв

i
,ϑ , м/с: 

нвнв

i ceр
tl

,, =ϑ , (7.1) 

де l - хід поршня, м; 
нв

ceр
t

,
 - середній час руху поршня відповідно 

вверх і вниз, с. 

2. Визначається витрата рідини Qв,н, м
3
/с, що подається в циліндр 

 
Рис. 7.1. Гідравлічна схема лабора-

торної установки: 1 - насос; 2 - зо-

лотниковий гідравлічний розпо-

дільник; 3 - золотник розподільника; 

4 - гідроциліндр; 5 - запобіжний 

клапан; 6 - перепускний клапан; 7 - 

фільтр; 8 - запобіжний клапан 

фільтра; 9 - бак 
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виходячи із значень середньої швидкості руху поршня 

гідроциліндра відповідно вверх і вниз: 

4
2
ц

вв
DQ πϑ= ;           (7.2) 

( ) 4
22
штц

нн
dDQ −= πϑ ,          (7.3) 

де dц=0,09 м - внутрішній діаметр циліндра, м; dщт=0,055 м - діаметр 

штока, м. 

Для подальших розрахунків приймається середнє значення 

( )нвcep QQQ += 21 . 

3. Визначається теоретична продуктивність насоса Qт, м
3
/с: 

nqQт ⋅= 0 , (7.4) 

де q0=46⋅10
-6

 м
3
/об. - теоретична питома подача (робочий об’єм) 

шестеренного насоса НШ-46; n – частота обертання насоса, с
-1

. 

inn e ⋅= ,          (7.5) 

де nе=15,83 с
-1

 - частота обертання приводного електродвигуна; 

і=Z2/Z1 - передаточне відношення відкритої зубчастої передачі; 

Z2=18; Z1=32 - число зубів відповідно шестерні і зубчастого колеса. 

4. Визначається об’ємний коефіцієнт корисної дії насоса, η0 %: 

тcep QQ1000 =η .         (7.6) 

5. Визначається сила на штоці F
в
 при ході поршня вверх:  

( )4
2dpF в π= , кН,           (7.7) 

де р=10 МПа - тиск в гідросистемі; Dц=0,09 м - внутрішній діаметр 

циліндра, м. 

6. Визначається сила на штоці F
н
 при ході поршня вниз: 

( ) 4
22
штц

н
dDpF −= π , кН,       (7.8) 

де dшт=0,055 м - діаметр штока, м. 

7. Потужності на штоці гідроциліндра при ході поршня вверх і 

вниз визначаються за формулою 
нвнвнв

FN
,,, ϑ= , кВт.       (7.9) 

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.1. 

Таблиця 7.1 
в
серt  

н
серt  l в

серϑ  
н
серϑ  Q

в 
Q
н
 η0 F

в 
F
н
 N

в 
N
н
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Звіт по лабораторній роботі повинен включати 

1. Назву роботи; 

2. Мету роботи; 

3. Гідравлічну схему лабораторної установки; 

4. Журнал досліджень; 

5. Висновки. 
 

Запитання для самоконтролю 

1. Поясніть, що враховує об’ємний ККД гідросистеми. 

2. Яку  функцію  виконують  клапани 5, 6  гідророзподільника 2 

(рис. 7.1). 

3. Покажіть по гідросхемі (рис. 7.1) рух рідини при кожній по-

зиції золотника 3 гідророзподільника 2. 

4. На який тиск регулюється запобіжний клапан 5 (рис. 7.1). 
 

Лабораторна робота № 8 
 

ПАРАМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЦЕНТРОВОГО 

НАСОСА КМ - 90/35 
 

Мета роботи: отримання дослідним шляхом характеристик 

H=f1(Q); N=f2(Q) і η =f3(Q) відцентрового насоса при постійних 

діаметрі та частоті обертання робочого колеса.  
 

Загальні положення 

Чисельні значення напору - H, потужності - N і ККД - η, 

одержані при постійних діаметрі та частоті обертання робочого 

колеса, що представлені в функції подачі насоса, називаються його 

характеристиками. При цьому залежності: H=f1(Q); N=f2(Q) і η=f3(Q) 

називаються відповідно: напірною, потужності і ККД 

характеристиками. 

Характеристики насоса одержують в результаті досліджень на 

спеціальних стендах, де для кожного режиму роботи одночасно 

вимірюють подачу, знімають покази манометра М, вакуумметра V і 

ватметра W (рис. 9.1). 

Напір насоса H визначається за формулою 

( ) ( )gZVMH вн 2
22 ϑϑ −+++= ,       (8.1) 

де М - покази манометра в м.вод.ст.; V - покази вакуумметра в 

м.вод.ст.; Z - відстань по вертикалі між точкою підключення 
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вакуумметра і центром манометра в м; ϑн і ϑв - середні швидкості 

руху рідини відповідно в напірному і всмоктувальному патрубках 

насоса, м/с; g - прискорення вільного падіння, м/с
2
. 

Враховуючи незначну різницю швидкостей в напірному і 

всмоктувальному патрубках досліджуваного насоса, їх значення 

при обробці результатів досліджень можна не обраховувати і 

значення третьої складової правої частини рівняння (8.1) прийняти 

рівним нулю. 

Потужність насоса N визначається за залежністю 

eeNN η= ,         (8.2) 

де Nе - потужність, що споживається електродвигуном, в кВт 

(вимірюється ватметром); ηе - ККД електродвигуна, 

WCNe = ,           (8.3) 

де W - покази ватметра; С - ціна поділки шкали ватметра кВт. 

ККД насоса визначається за формулою 

NNк=η ,            (8.4) 

де Nк - корисна потужність насоса, кВт. 

QHgQHNк 81,91000 ≈= ρ ,                      (8.5.) 

де Q - подача насоса м
3
/с; Н - напір м.вод.ст., ρ =1000 кг/м

3
 - питома 

гравітаційна сила (сила тяжіння) води; g =9,81 м/с
2
 - прискорення 

вільного падіння. 
 

Схема установки 

Схема лабораторної ус-

тановки приведена на рис. 

8.1. Досліджується насос 

КМ-90/35 (Др.к=174 мм; n= 

=2910 об/хв.), діаметр 

всмоктувального патрубка 

dв=100 мм, напірного dн= 

=80 мм. Робоче колесо на-

соса встановлено на по-

довженому валу привод-

ного електродвигуна А2-

61-2, ККД якого ηе =0,88.  

Подача насоса визнача-

ється за показами п’єзо-

 
Рис. 8.1. Схема лабораторної установки 

для досліджень відцентрового насоса:  

1 - досліджуваний насос; 2 - електродви-

гун досліджуваного насоса; 3 - ватметр,  

4 - манометр, 5 - засувка; 6 - мірний ло-

ток; 7 - п’єзометр; 8 - мірний водозлив;  

9 - водоскидна труба; 10 - вакуумметр;  

11 - вакуумний насос 
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метра 7, який вимірює напір на прямокутному мірному водозливі 8. 

По шкалі п’єзометра 7 визначається витрата рідини, що подає насос 

в л/с. Потужність, що споживається електродвигуном, визначається 

за показами ватметра 3. 
 

Порядок виконання роботи 

1. Перед початком досліджень всі засувки і вентилі на установці 

повинні бути закриті. 

2. Заповнити водою досліджуваний насос (залити), за допомогою 

вакуумного насоса 11 (рис 8.1). 

3. Включити електродвигун 2 відцентрового насоса 1 і повільно 

повністю відкрити засувку 5. 

4. Зняти перші покази приладів при повністю відкритій засувці 5. 

5. Поступово закриваючи засувку 5 на напірному трубопроводі, 

зняти і записати покази контрольно-вимірювальних приладів для 8 

режимів роботи насоса в інтервалі подач від максимальної до нуля. 

6. Дані вимірів і результати обчислень за формулами 8.1-8.5 

заносяться в таблицю 8.1, на підставі яких будуються характер-

ристики насоса: напірна, потужності та ККД (рис. 8.2). 

Таблиця 8.1 

Журнал параметричних досліджень відцентрового 

насоса КМ – 90/35 

№ 

п/п 

Дані вимірів і  

результати обчислень 

Од. вим. Номери вимірів 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 А. Дані вимірів 

1 Частота обертання 

робочого колеса n 

об/хв.         

2 Подача насоса Q л/с         

3 Покази манометра М м         

4 Покази вакуумметра V м.вод.ст.         

5 Різниця в висотному 

положенні приладів Z 

м         

6 Потужність, що спожи-

ває електродвигун N 

кВт         

 В. Результати обчислень 

7 Напір насоса Н м         
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Продовження табл. 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Корисна потужність 

насоса Nк 

кВт         

9 Потужність насоса N кВт         

10 ККД насоса η %         
 

При побудові характеристик насоса масштаб для окремих пара-

метрів насоса необхідно вибирати так, щоб графічні залежності 

могли розміститися на аркуші паперу формату А4. При цьому 

масштаб для напору треба вибирати таким чином, щоб в 1 см. 

графіка було не більше 1...2 м напору (не обов’язково шкалу 

напорів починати з нуля), масштаб для подачі Q - в 1 см. графіка 

2,5,10, 50 або 100 л/с. 

За характеристикою ККД визначається рекомендована зона 

роботи насоса, для чого проводиться горизонтальна лінія, що 

відповідає 0,9ηmax. Точки перетину цієї лінії з характеристикою 

ККД і визначають рекомендовану зону. На напірній характеристиці 

її виділяють хвилястими лініями. 

 
Рис. 8.2. Характеристики насоса КМ-90/35 

(Др.к =174 мм; n =2910 об/хв.) 
 

Оформлення звіту по лабораторній роботі 

Звіт з лабораторної роботи повинен включати: назву лаборатор-

ної роботи, її мету, схему установки, журнал досліджень, характе-

ристики насоса з зазначенням марки насоса, діаметра робочого ко-
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леса, частоти обертання і рекомендованої зони його використання. 
 

Запитання для самоконтролю 

1. Мета лабораторної роботи. 

2. Порядок проведення параметричних досліджень насоса. 

3. Привести  схему  лабораторної  установки і пояснити  призна-

чення всіх іі складових. 

4. Назвати контрольно-вимірювальні прилади, показати їх місце 

установки та призначення. 

5. Привести порядок запуску в роботу досліджуваного насоса. 

6. За якими формулами визначають напір, корисну потужність 

насоса і його ККД. 
 

Рекомендована література 

1. Нестеренко В.П. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навч. 

посіб. – Рівне: НУВГП, 2012. – 328 с. 

2. Технічна гідромеханіка. Гідравліка та гідропневмопривод: 

підручник / В.О.Федорець, М.Н.Педченко, О.О.Федорець та ін. ред. 

В.О.Федорець. - Житомир: ЖІТІ, 1998. – 412 с.: іл. 

Використана література 

3. Пелевін Л.Є. Гідро- та пневмоприводи будівельних машин: 

навч. посібник / Л.Є.Пелевін, В.М.Смірнов, О.М.Гаркавенко, 

А.В.Фомін, - 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Укрархбудінформ, 1999. 

– 330 с. 

Додаток 1 

Критерії оцінювання 

Вид робіт 

Кількі

сть 

лабор. 

робіт 

Оцінка 

одної 

лабор. 

роб. 

(бал.) 

Критерії оцінки 

Макс. 

кількі

сть 

балів 

Зараховано 

Незараховано 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 5 6 

Робота на лабораторних 

заняттях і захист звітів 
18/2 2,0/4 

10,9…18,0 

0…10,8 

4,6…8,0 

0…4,5 
18/8 

 
Примітка. Кількість балів: чисельник – денна форма навчання; знаменник 

– заочна форма навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 23 -

Додаток 2 
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Рис. 6.1. Гідравлічна схема приводу робочих органів екскаватора ЭО-3321: 

1 - насос аксіально-поршневий типу 223,25 здвоєний, з регулятором по-

тужності; 2 - золотник напірний ЕГ-54-22; 3 - насос шестеренний системи 

рульового управління НШ-10Е; 4 - гідророзподільник моноблочний типу 

ГР-432; 5 - золотник реверсивний з ручним управлінням; 6 - гідропідсилю-

вач руля; 7 - гідроциліндр повороту грейфера; 8 - гідроциліндр повороту 

коліс; 9 - гідрозамок; 10 - гідроциліндр виносу опор; 11 - блоки запобіжних 

клапанів КЗ.20.30; 12 - гідромотор повороту платформи 210.25; 13 - гідро-

мотор механізму пересування типу 210.32; 14 - гідроциліндр рукояті; 15 - 

гідроциліндр стріли; 16 - дросель із зворотнім клапаном; 17 - запобіжний 

клапан; 18 - гідроциліндр ковша; 19 - ручний насос типу БКФ-2М для за-

повнення гідробака робочою рідиною; 20 - фільтр заправочний з бумаж-

ними фільтроелементами типу 1.2.25-25; 21 - гідробак; 22 - фільтр зливний 

з бумажними фільтроелементами типу 1.1.50.25; 23 - теплообмінник; 24 - 

кран триходовий; 25 - центральний колектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


