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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАЧІ НАСОСІВ ТИПУ PVC 1 

В сучасних сільськогосподарських машинах набули 

широкого застосування магістральні гідроприводи, в яких 

робоча рідина подається до гідродвигуна від гідромагістралі, що 

не входить до складу конкретного гідропривода. Це вимагає 

відповідного гідравлічного обладнання, пристосованого до 

роботи в даних умовах. В зв’язку з цим ряд підприємств 

України впроваджує у виробництво нові конструкції 

гідроагрегатів, які відповідають світовим тенденціям 

гідрофікації сільськогосподарських машин. 

Проведено аналіз якості характеристик регульованих 

аксіальних роторнопоршневих насосів типу PVC 1 виробництва 

ПрАТ «Гідросила АПМ» (м. Кропивницький), який показав, що 

їх статичні та динамічні характеристики вимагають подальшого 

поліпшення. 

В результаті виконаних розрахунків визначено залежності 

момента зведеної сили тиску поршнів і побудовано відповідні 

графіки для насосів PVC 1.18, PVC 1.63, PVC 1.85. Проведено 

порівняння графічних залежностей для насосів кожного 

типорозміру з метою з’ясування раціональних значень величини 

зсуву осі блока циліндрів 

Визначено основні показники періодичних залежностей 

момента зведеної сили тиску поршнів – частота, розмах 

коливань, пікові значення параметрів. Виявлено, що для насосів 

різних типорозмірів необхідно вибирати різні за значенням 

величини зсуву осі блока циліндрів – 3 мм для насоса PVC 1.18, 

4 мм для PVC 1.63, 5 мм для PVC 1.85. Вибір даних значень 

виконувався за умовами енергоощадності та виключення 

можливості виникнення від’ємних значень момента зведеної 

сили тиску поршнів. 
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