




 

 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань  

14 «Електрична 

інженерія» 
(шифр і назва) 

За вибором студента 

 

Загальна кількість 

годин – 90 годин Спецільність 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М2  3-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

2 год. 

самостійна робота 

студента – 4.53 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  10 год.  

Лабораторні 

заняття  
12 год.  

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
68 год. 

Форма контролю: 

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни “Гідропривод” є надання майбутнім 

фахівцям відповідних спеціальностей знань з питань застосування та 

експлуатації гідроприводів енергетичних засобів в сільськогосподарському 

виробництві. 

 

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння основ теорії, методів 

розрахунку параметрів і підбору гідравлічних елементів енергетичних засобів 

та спеціального електрогідравлічного обладнання для енергетичних 

сільськогосподарських засобів.  

 

У результаті успішного опанування дисципліни «Гідропривод» 

відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики студент повинен: 

знати: 

 загальні положення про гідроприводи енергетичних засобів, принцип їх 

дії та особливості експлуатації; 

 сфери використання та умови застосування об'ємного і динамічного 

гідроприводів,  

 призначення, будову принцип дії та методику розрахунку основних 

параметрів гідропристроїв; 

 загальні відомості, характеристики та властивості робочих рідин; 

 вимоги до технічного сервісу гідроприводів енергетичних засобів; 

 обладнання та методики випробовування гідроприводів енергетичних 

засобів; 

 напрями вдосконалення гідроприводів енергетичних засобів та їх 

гідропристроїв. 

вміти: 

 розробляти структурні, принципіальні, функціональні гідравлічні схеми; 

 проводити інженерний розрахунок гідроприводів енергетичних засобів; 

 за результатами розрахунку підбирати гідромашини, гідроапаратуру, 

гідрокондиціонери, гідроємкості та гідролінії; 

 застосовувати сучасне обладнання для настройки та регулювання 

гідроприводів енергетичних засобів; 

 визначати економічний ефект від впровадження гідроприводів 

енергетичних засобів. 
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 3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Гідравлічні елементи гідроприводів та засоби 

гідропневмоавтоматики 

 

Тема 1. Загальні відомості про гідропривод та гідравлічні машини [1, 

с.196-207; 2, с.160-170]. 

Електрогідравлічні приводи. Об’ємний гідропривод. Загальні визначення 

й основні параметри. Принцип дії об’ємного гідроприводу. Об’ємні гідравлічні 

машини.  

 

Тема 2. Поршневі гідромашини, поворотні гідродвигуни [1, с.207-262; 2, 

с.170-215]. 

Основні поняття і технічні параметри поршневих насосів. Поворотні 

гідромашини  (гідродвигуни).  

 

Тема 3.  Гідравлічні апарати і пристрої [1, с.262-289; 2, с.215-247]. 

Електромеханічні перетворювачі потужності. Гідророзподільники. 

Гідроклапани тиску. Дроселі і синхронізатори. Гідроакумулятори. 

 

 

Змістовий модуль 2. Гідравлічні системи гідроприводів і гідро 

пневмоавтоматики 

 

 

Тема 4.  Робочі рідини [1, с.289-296; 2, с.241-247]. 

Робочі рідини. Система позначення гідравлічних масел. Гальмові й 

амортизаційні рідини. Кондиціонери робочої рідини і гідроємності. Гідравлічі 

магістралі й ущільнення з’єднань. 

 

Тема 5.  Регулювання об'ємного гідроприводу[1, с.296-337; 2, с.247-282]. 

Гідроприводи з дросельним регулюванням. Гідроприводи з об’ємним 

регулюванням. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Гідравлічні елементи гідроприводів та засоби 

гідропневмоавтоматики 

1-2 

Лекція 1 

Загальні відомості про 

гідропривод та 

гідравлічні машини 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Вивчення конструкції та 

випробування об’ємних 

насосів 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторного заняття 1 
- - - 11 7 

 

3-4 

 

Лекція 2 
Поршневі гідромашини, 

поворотні гідродвигуни  
2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 2 

Вивчення конструкції 

та випробування 

об’ємних гідродвигунів 

- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторного заняття 2 
- - - 11 7 

 

 

5-6 

 

Лекція 3 
Гідравлічні апарати і 

пристрої 
2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Вивчення конструкції та 

випробування 

гідророзподільників 

- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до 

лабораторного заняття 3 
- - - 10 6 

7-8 

Самостійна 

робота 4 
Підготовка до ПМК 1 - - - 2 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  46 год. 6 6 - 34 50 
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Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 2. Гідравлічні системи гідроприводів і гідро 

пневмоавтоматики 

9-10 

Лекція 4  Робочі рідини 2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Вивчення конструкції та 

випробування 

гідроапаратури 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

лабораторного заняття 4 
- - - 11 7 

11-

12 

 

Лекція 5 
Регулювання об'ємного 

гідроприводу 
2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Вивчення гідравлічної 

системи гідростатичної 

трансмісії комбайнів типу 

«Дон» 

- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторного заняття 5 
- - - 11 7 

 

13 

Лабораторне 

заняття 6  

Вивчення гідрооб׳ємного 

рульового керування  

 

- 2 - - 7 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до 

лабораторного заняття 6 
- - - 10 6 

14-

15 

Самостійна 

робота 8 
Підготовка до ПМК 2 - - - 2 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 –44 год. 4 6 - 34 50 

    Диференційований залік - 

   Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  

ПМК-1 

1. Що називається гідроприводом? 

2. Дайте класифікацію гідроприводів. 

3. Які основні переваги і недоліки гідроприводів в порівнянні з іншими 

приводами? 

4. Що називається об’ємним гідроприводом? Охарактеризуйте поняття — 

гідропередача. 

5. Що називається об’ємним гідронасосом?  

6. Що називається об’ємним гідродвигуном? 

7. Дайте класифікацію об’ємних гідромашин. 

8. Що називається характеристикою гідронасоса? Охарактеризуйте її. 

9. Що називається характеристикою гідромотора? Охарактеризуйте її. 

10. Які основні параметри роторних гідромашин ви знаєте? 

11. Що називається номінальним робочим об’ємом? Охарактеризуйте його. 

12.  Що називається номінальним робочим тиском? Охарактеризуйте його. 

13.  Що таке номінальна частота обертання гідромашини? Охарактеризуйте її. 

14.  Що називається об’ємною подачею насоса. Охарактеризуйте це. 

15.  Що таке об’ємна витрата гідромотора? Охарактеризуйте це. 

16.  Що таке корисна потужність насоса? Охарактеризуйте її. 

17.  Що таке ефективна потужність гідромотора? Охарактеризуйте її. 

18.  Що називається номінальним крутячим моментом гідромотора?  

19.  Розшифруйте марки гідромашин НШ-32-ЗЛ; ГМШ-50-2. 

20.  Що називається об’ємним к.к.д. гідронасоса? Охарактеризуйте його. 

21.  Що називається механічним к.к.д. гідромотора? Охарактеризуйте його. 

22.  Що називається повним к.к.д. гідропривода? Охарактеризуйте його. 

23.  Що називається гідроциліндром? 

24.  Дайте класифікацію гідродвигунів зворотно-поступальної дії. 

25.  Які основні параметри гідроциліндрів ви знаєте? 

26.  Що таке поворотні гідродвигуни? Як вони класифікуються? 

27.  Які основні параметри поворотних гідродвигунів ви знаєте? 

28.  В чому відмінність радіально-поршневих гідромашин від аксіально-

поршневих? 

29.  Що таке зусилля на штоці гідроциліндра? Охарактеризуйте його. 

30.  За якими формулами знаходиться швидкість руху штока гідроциліндра 

двохсторонньої  і односторонньої дії? 

31.  Що таке номінальна потужність гідроциліндра? Охарактеризуйте її. 

32.  Що таке демпферний пристрій гідроциліндра. Охарактеризуйте його 

роботу. 

33.  Що таке повний к.к.д. гідроциліндра? Охарактеризуйте його. 

34.  Що називається плунжерним гідроциліндром? В чому полягає особливість 

його розрахунку? 
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35.  Що називається телескопічним гідроциліндром? В чому полягає 

особливість його розрахунку? 

36.  Які основні вимоги ставляться до гідроциліндрів? 

37.  За якими формулами знаходиться крутячий момент і кутова швидкість 

поршневого поворотного гідродвигуна? Охарактеризуйте їх. 

38.  За якими формулами знаходиться крутячий момент і кутова швидкість 

пластинчатого поворотного гідродвигуна? Охарактеризуйте їх. 

39.  На якому принципі основана робота гідроприводів? Обґрунтуйте це. 

40.  Що називається кондиціонерами робочої рідини?  

41.  Що називається гідроапаратом? Як вони класифікуються? 

42.  Що називається дроселем? Як вони класифікуються? В чому полягає 

принцип їх дії? 

43.  Що називається гідроклапаном? Як вони класифікуються? В чому 

відмінність клапанів прямої і непрямої дії? 

44.  Що називається гідророзподільником? Дайте класифікацію 

гідророзподільників. Охарактеризуйте принцип їх дії. 

45.  За якою формулою знаходяться витрати рідини в гідроапаратурі? 

Охарактеризуйте це. 

46.  Які режими руху рідини існують в природі? Охарактеризуйте їх. 

47.  Що таке втрати тиску по довжині і в місцевих опорах і за якими формулами 

вони знаходяться? 

48.  За якими формулами знаходиться коефіцієнт гідравлічного тертя при 

ламінарному і турбулентному режимах руху рідини? 

49.  Охарактеризуйте основне рівняння гідродинаміки (рівняння Бернуллі). 

50.  Обґрунтуйте рівняння нерозривності потоку рідини. 

51.  Призначення, об’єм і будова гідробака. 

52.  Призначення, будова і класифікація фільтрів. 

53.  Призначення, будова і принцип дії об’ємного дільника потоку. 

54.  Призначення, будова і принцип дії гідроакумуляторів. 

55.  Чому дорівнює теплова потужність гідроприводу? 

56.  Чому дорівнює потужність яка розсіюється в атмосферу? 

 

ПМК-2 

 

1. Що таке хіммотологія? 

2. Дайте класифікацію робочих рідин. Які функції виконують робочі рідини? 

3. Які хіммотологічні властивості характерні для робочих рідин? 

4. Яким чином підвищують хіммотологічні властивості робочих рідин? 

5. Який гідропривод називається регулюємим? Як він класифікується? 

6. В чому відмінність дросельного регулювання від об’ємного, його переваги і 

недоліки? 

7. Які ви знаєте способи дросельного регулювання? В чому їх переваги і 

недоліки? 
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8. Які ви знаєте способи об’ємного регулювання? В чому їх переваги і 

недоліки? 

9. Що називається гідродинамічною передачею? 

10.  В чому полягає відмінність гідростатичної передачі від гідродинамічної? 

11.  Призначення гідроприводу ведучих коліс комбайну ДОН-1500, його 

пераваги та недоліки в порівнянні з механічним. 

12.  Чому фільтр тонкого очищення в ГСТ встановлюють в лінії всмокчування? 

13.  Як встановлюється похила шайба аксіально-плунжерного насосу при 

відсутності зусилля на педалі і чому? 

14.  Призначення насосу підпитки ГСТ. 

15.  Призначення шунтуючого клапана ГСТ. 

16.  Призначення ГОРУ, його переваги і недоліки в порівнянні з механічним. 

17.  Від чого залежить тиск в ГОРУ при повороті колес комбайна ДОН-1500? 

18.  В чому відмінність гідромуфт і гідротрансформаторів (по призначенню і 

конструктивно)? 

19.  Як і для чого забезпечується гідростатичне розвантаження пар тертя (п’ята 

плунжера – похила шайба)? 

20.  Чому двигун комбайна ДОН-1500 не можливо завести з буксира? 

21.  Які типи гідромашин застосовуються в ГСТ і чому? 

22.  Як змінюється швидкість руху комбайна при роботі ГСТ і чим вона 

обмежена? 

23.  Чому при роботі ГСТ неможна без зупинки  переходити з переднього руху 

на задній? 

24.  Чи вертаються колеса в положення прямолінійного руху комбайна ДОН-

1500 після повороту, якщо відпустити рульове колесо? Обгрунтуйте це. 

25.  Що називається схемою? Дайте класифікацію схем. 

26.  В чому різниця між структурною, принципіальною і функціональною 

схемами? Обгрунтуйте це. 

27.  Які загальні вимоги ставляться до виконання гідравлічних схем? 

28.  Як позначаються на схемах принципіальних, згідно стандарту, гідромашини 

обертової дії (гідронасоси, гідромотори)? 

29.  Як позначаються на схемах принципіальних, згідно стандарту, гідромашини 

зворотно-поступальної дії (гідроциліндри, поворотні гідродвигуни)? 

30.  Як позначаються на схемах принципіальних, згідно стандартів, 

гідроапаратура (клапани: запобіжні, редукційні, зворотні, дільники потоку, 

дроселі, гідророзподільники)? 

31. Як позначаються вони на принципіальних схемах, згідно стандартів 

кондиціонери робочих рідин? 
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В.А., Грачева Л.И., Радул Н.Н., Орел А.Н. – М. : МГАУ, 2008. – 395 с. 
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5. Internet.  
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