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Сучасний розвиток у різних галузях техніки іде шляхом 
енергозбереження й зменшення викидів діоксиду вуглецю та інших парникових 

газів. Об’ємні гідравлічні приводи в цьому плані не є виключенням. 

Традиційно в об’ємних гідравлічних приводах використовується два 

основних способів регулювання швидкості руху виконавчих механізмів – 

дросельний та об’ємний [1, 2 та ін.]. До останнього часу дросельний був більш 

розповсюджений через дешевизну компонентів гідравлічної схеми. Проте при 
дросельному регулюванні значна частина робочої рідини під тиском через 

переливний клапан зливається в бак. При цьому корисна потужність насоса 

перетворюється в непродуктивну теплову енергію, а також вимагає додаткових 

заходів на охолодження робочої рідини.  

Об’ємний же спосіб регулювання подачі робочої рідини вимагає дорогих 

насосів із регульованим робочим об’ємом, однак значно зменшує 
непродуктивну витрату робочої рідини. Тому враховуючи сучасні пріоритети в 

енергозбереженні він є кращим. Основний недолік насосів із регулюванню 

подачею – їх висока вартість може бути усунена шляхом розробки вітчизняних 

сучасних електрогідравлічних клапанів, тому що зараз ця елементна база 

імпортується та дуже вартісна. Як перспективну вітчизняну розробку можна 

назвати багатофункціональний пропорційний електрогідравлічний 
перетворювач [3, 4 та ін.]. Цей тип клапанів – пропорційних перетворювачів 

електричних сигналів в регульований тиск робочої рідини може вироблятися у 

вигляді типорозмірного ряду придатний для регулювання подачі насосів із 

широким діапазоном робочих об’ємів та різних типів.  

Для насосів із великим робочим об’ємом вказаний перетворювач [3, 4 та 

ін.] також може бути використаний у складі мехатронних модулів [5]. 
Перетворювач [3, 4 та ін.] може бути використаний у складі гідроприводів 

мобільних машин [6] де питання енергозбереження особливо актуальні. 
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