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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ 
АКСІАЛЬНОГО РОТОРНОПОРШНЕВОГО НАСОСА ТИПУ PVC 

Сучасні тенденції росту рівня гідрофікації сільськогосподарських машин гостро 
ставлять питання підвищення енергоефективності та економічності гідравлічного 
обладнання. Найбільш ефективним на даний час є застосування LS-гідросистем, що дає 
можливість скорочувати кількість гідравлічного обладнання, а також економно 
використовувати енергетичні можливості самохідної машини. 

Одним з основних елементів LS-гідросистеми є регульований аксіальний роторно-
поршневий насос, подача якого в процесі роботи самохідної машини автоматично 
регулюється LS-регулятором у відповідності зі зміною витрати робочої рідини 
виконавчими гідродвигунами. 

Сигнал LS-регулятора керує кутом нахилу похилого диска, а відповідно, і зміною 
подачі насоса. Умови роботи гідростатичних підшипників опор цапф похилого диска 
ускладнюються нерівномірністю сил, що діють на цапфи, в результаті чого 
спостерігається порушення умови рідинного тертя, що, в свою чергу, призводить до 
неточності кута повороту похилого диска. 

Моделювання роботи механізму похилого диска дозволить встановити раціональні 
параметри системи гідростатичних опор. Розрахункову схему подано на рис. 1. 

 
Рис.1 – Розрахункова схема гідростатичного підшипника похилого диска аксіального 

роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 
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Запропоновано математичну модель, яка відтворює процес формування зусиль на 
цапфах похилого диска, що відповідає конструкції насоса типу PVC 1.63. В даному 
випадку робоча рідина під тиском підводиться до гідростатичних підшипників через 
осьові отвори у поршнях, п’ятах, отворі на робочій площині похилого диска та каналів у 
ньому (рис.1). Існуюча система живлення також передбачає періодичне, відповідно до 
обертання блока циліндрів, з’єднання порожнин гідростатичних підшипників із осьовими 
каналами у поршнях. Дана обставина вимагає детального вивчення особливостей 
процесів, які протікають при використанні даного механізму подачі рідини під тиском до 
гідростатичних підшипників. 

Розрахункову схему, за якою складено математичну модель, показано на рисунку 1. В 
даному випадку прийнято припущення про плоскопаралельний рух похилого диска у 
площині, перпендикулярній до його робочої поверхні. Математична модель включає три 
рівняння нерозривності потоків робочої рідини (1) та чотири рівняння сил та моментів (2), 
які діють на складові конструкції підшипникового вузла похилого диска. Розроблена 
математична модель має одинадцятий порядок, включає ряд нелінійностей, тому її 
дослідження проводиться із застосуванням числових методів, а саме – методу Рунге-
Кутта. В якості програмного середовища було обрано мову програмування Delphi. 
Результати роботи програми інтерпретуються в математичному пакеті MathCad. 
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Дослідження мають за мету визначення умов виникнення зазору між цапфами 
похилого диска і корпусом (всплиття похилого диска), величини цього зазору, впливу 
параметрів гідросистеми даного підшипникового вузла на якість роботи системи 
керування подачею насоса, розроблення заходів по удосконаленню конструкції 
гідросистеми та вибору раціональних значень її параметрів. 
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