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КІНЕМАТИЧНІ, СИЛОВІ І ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ У ЗАМКНУТІЙ 
ГІДРОСИСТЕМІ МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ 

 

Використовуючи комп’ютерне моделювання, на основі класичних 
виразів, побудовано графічні кінематичні, силові і енергетичні за-
лежності у замкнутій гідросистемі для керування змінами швидко-
сті через зубчастий диференціал. Отримані результати є підґрунтям 
для вибору та розрахунків компонентів механічного приводу з гід-
росистемним керуванням.  
Ключові слова: замкнута гідросистема; шестеренний гідронасос; 
зубчастий диференціал; сонячне зубчасте колесо; епіцикл; водило. 

 
Постановка проблеми. В сучасному машинобудуванні для ке-

рування змінами швидкості різних машин за величиною і напрямком 

використовуються різні ступінчасті, безступінчасті і комбіновані ко-

робки швидкостей, широко описані в [1; 2]. Відомі пристрої керуван-

ня змінами швидкості мають багато недоліків. Основними недоліка-

ми ступінчатого керування швидкістю за величиною та напрямком є: 

складність конструкції пристроїв, висока матеріаломісткість, великі 

динамічні навантаження, які виникають під час переходу з однієї 

швидкості на другу навіть зі синхронізаторами. Для безступінчастого 

керування швидкістю основним недоліком є інтенсивне спрацюван-

ня деталей внаслідок тертя через використання фрикційних гальм і 

блокувальних фрикційних муфт. Вказані недоліки негативно впли-

вають на довговічність і надійність деталей приводів та машин в ці-

лому. 

Розробка на рівні винаходів вантажоупорного зупинника [3; 4] у 

вигляді замкнутої гідросистеми і застосування його у зубчастих ди-

ференціалах дозволили розробити ряд пристроїв, наприклад [5] та 

інших, для керування змінами швидкості у механічних приводах за 

рахунок регулювання руху рідини в замкнутій гідросистемі. Це 

зв’язано з тим, що зубчастий диференціал володіє двома степенями 

вільності і в передачі руху приймає три ланки – сонячне зубчасте ко-
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лесо, епіцикл і водило. Запропоновано, щоб одну із ланок викорис-

товувати для керування процесом зміни швидкості між ведучою і ве-

деною ланками за допомогою замкнутої гідросистеми.  

Для проведення кінематичних і силових досліджень, проєкту-

вання та експлуатації таких пристроїв необхідно знати кінематичні, 

силові і енергетичні залежності в замкнутій гідросистемі, від її пара-

метрів і розмірів, що є підґрунтям для інших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянемо останні 

дослідження і публікації присвячені об’ємному гідроприводу з шес-

теренними насосами [6–14]. 

В [6] описано експериментальне дослідження руху потоку гід-

равлічної рідини всередині шестеренного насоса, виходячи із його 

невеликої складності, високої надійності та простоти у використанні, 

створенні постійної швидкості потоку рідини, і це обчислювальне до-

слідження рекомендується використовувати в якості методу для ви-

вчення потоку рідини всередині різних об’ємних моделей, що засто-

совуються в галузі промислового гідравлічного приводу. 

 В [7] описано методику моделювання HYGESim, зовнішніх шес-

теренних насосів, що працюють з неньютоновими рідинами, що ма-

ють різні характеристики в’язкості, а також описано кілька порівнянь 

між результатами моделювання та експериментальними даними, 

отриманими для перевірки представленої методики. 

В [8] розглядаються шестеренні гідронасоси еліптичного типу, з 

метою ефективного зменшення коливання потоку рідини за допомо-

гою приводу змінної кутової швидкості, де аналізується вплив ексце-

нтричного співвідношення, кількості порядку розміщення та модуля 

роторів на витрату, потім на основі характеристик потоку насоса по-

дається зовнішній не круговий зубчастий привід і, нарешті, створе-

ний прототип насоса, який доводить, що пульсація потоку може бути 

ефективно зменшена.  

В [9] проведено тривимірне числове моделювання зовнішнього 

шестеренного насоса для вивчення впливу параметрів 3D-

геометричного проєктування на експлуатаційні характеристики на-

соса, такі як витрата, внутрішнього тиску, локальної кавітації та 

пульсації тиску подачі. Метод (ISM) був використаний для імітації ро-

боти насоса в екстремальних умовах з високою швидкістю обертан-

ня. Виявили, що максимальна витрата шестеренного насоса є функ-

цією зазору наконечника передач і бічного зазору і за допомогою 

3D-моделі виділяється вплив бічного зазору на швидкість потоку. 

В [10] запропоновано систематичну процедуру для визначення 
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змінних навантажень збудження, що виникають внаслідок зміни ти-

ску всередині зубцевих просторів у зовнішніх шестеренних насосах. 

Пропонується загальна методологія, для визначення сили тиску та 

компонентів обертального моменту вздовж трьох координатних 

осей. Навантаження під тиском, оцінені за цією процедурою, порів-

нюються з іншими методами і показують, що дана методологія здат-

на описати більш широкий спектр явищ, що беруть участь у визна-

ченні всіх компонентів тиску та обертального моменту. 

В [11] розглянуто проблему визначення відносної продуктивно-

сті прямозубих та косозубих зовнішніх шестеренних насосів (EGP) 

для передачі енергії рідиною. Це включає вирішення двох основних 

завдань роботи, параметризацію загальної конструкції EGP та кількі-

сну оцінку її ефективності. Застосовуючи цю процедуру, генетичний 

алгоритм може продовжувати вдосконалюватися з покоління в по-

коління до тих пір, поки не буде визначений оптимальний набір 

конструкцій як для косо-, так і для прямозубих одиниць. 

В [12]–[14] обґрунтовано надійність використання шестеренних 

гідронасосів у пристроях зміни швидкості за допомогою зубчастих 

диференціалів із замкнутими гідросистемами, коли ланкою керуван-

ня є сонячне зубчасте колесо, або епіцикл, або водило. 

Із аналізу останніх публікацій видно, що наукові роботи щодо 

застосування об’ємних гідроприводів з шестеренними насосами ма-

ло пов’язані із замкнутими гідросистемами. 

 Метою роботи є застосування комп’ютерного моделювання для 

побудови, на основі класичних аналітичних виразів, графічних кіне-

матичних, силових і енергетичних залежностей у замкнутій гідросис-

темі, яка є гідравлічним зупинником обертального руху, запропоно-

ваним до використання у пристрої для керування змінами швидкості 

через зубчастий диференціал. 

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 показано схему замкну-

тої гідросистеми для керування змінами швидкості через зубчастий 

диференціал, яка складається з шестеренчастого гідронасоса 1, тру-

бопроводу 2, регулювального крана 3, зворотного клапана 4 і ємності 

для рідини 5.  

Термін «замкнута гідросистема» введений тому, що в ній вхід і 

вихід гідронасоса з’єднані коротким трубопроводом, по якому руха-

ється рідина, яку перекачує шестеренчастий гідронасос, коли трубо-

провід відкритий. 
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Рис. 1. Схема замкнутої гідросистеми для керування змінами швидкості у 

зубчастому диференціалі 

 

Якщо трубопровід закритий регулювальним краном, шестерен-

частий гідронасос зупинений, причому ланку, на якій встановлено 

замкнуту гідросистему, зупинено. Цей принцип роботи замкнутої гід-

росистеми використаний для керування змінами швидкості веденої 

ланки зубчастого диференціала в залежності від швидкостей ведучої 

ланки і ланки керування. 

Ланкою керування може бути сонячне зубчасте колесо, або епі-

цикл, або водило зубчастого диференціала і в залежності від пропу-

скної здатності рідини, яка рухається по трубопроводу замкнутої гід-

росистеми, кутова швидкість ланки керування ωк змінюється від 0 до 

ωк max або навпаки, при цьому будуть змінюватись  швидкості між ве-

дучими і веденими ланками. Це підтверджено кінематичними дослі-

дженнями [15–17] та іншими.  

Основними параметрами замкнутої гідросистеми, що беруться 

до уваги є: кінематичні  – ωк (пк) – кутова швидкість (частота обертан-

ня) шестерень гідронасоса, v – швидкість рідини в трубопроводі; си-

лові –  Р – потужність гідронасоса, Т – обертальний момент; енерге-

тичні – η – коефіцієнт корисної дії. Крім того, для шестеренчастих гі-

дронасосів, які рекомендуються для застосування у таких пристроях, 

відомі об’ємні витрати, наприклад, для НШ-10 
310 /q см об=  і діа-

метр трубопроводу  dу =14 мм. Для інших марок НШ цифра у марці 

показує q , а  діаметр трубопроводу dу  вибирається із технічної хара-

ктеристики.  

Маючи вихідні кінематичні, силові та енергетичні дані, за допо-

могою комп’ютерного моделювання можна отримати графічні зале-

жності між ними і вибирати компоненти замкнутої гідросистеми.  
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Зв’язок між кутовою швидкістю ωк, потужністю Р і обертальним 

моментом  Т  виражається класичним виразом. 

T

P
к

310
=ω .                                           (1) 

Вираз (1) запрограмований для 0,5...10Р кВт=  і 

10...100Т Нм= . Графічні залежності показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Графічні залежності між кутовою швидкістю ωк, потужністю Р і  

обертальним моментом  Т  в замкнутій гідросистемі 

 

Швидкість руху рідини в замкнутій гідросистемі описується ви-

разом 

                                                2

274,1

уd

Q
v = .                                                  (2) 

Вираз (2) запрограмований для смQ /10)10...5,0( 34−⋅=  і 

мd y 060,0...010,0= . Графічні залежності показані на рис. 3. 
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Рис. 3. Графічні залежності між швидкістю руху рідини  v, витратами  Q і ді-

аметром труби dy  в замкнутій гідросистемі 

 

Залежність між тиском p  в замкнутій гідросистемі та об’ємними 

витратами гідронасоса Q  через потужність  Р  має вигляд: 

 

Q

Р
p

310
= .                                        (3) 

 

Формулу (3) запрограмовано й отримано графічні залежності 

),( QРfp =  при  потужностях 1...10Р кВт=  і об’ємних витратах у гід-

росистемі смQ /10)10...5,0( 34−⋅=  та  показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Графічні залежності між тиском рідини  р, потужністю  Р  і об’ємними 

витратами Q  в замкнутій гідросистемі 

 

Графічні залежності )(Mf=ω  і )(Qfp =  отримано при насту-

пних допущеннях, що втрати дуже малі, коефіцієнт корисної дії за-

мкнутої гідросистеми близький до одиниці. 

Для приводу, в якому є гідронасос і регулювальний кран, енер-

гетична ефективність оцінюється коефіцієнтом корисної дії (ККД), що 

є відношенням потужності потоку, затраченої у замкнутій гідросис-

темі, до потужності потоку, який подається гідронасосом, або добут-

ком механічного мη і об’ємного обη  ККД .  

обмзг ηηη = .                                              (4) 

Для шестеренчастих гідронасосів задаються значення цих ККД 

і їх можна вибрати із табл. 1. 
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Таблиця 1 

Основні параметри шестеренчастих гідронасосів базових моделей 
Показники НШ-6 НШ-10 НШ-32 НШ-50 НШ-70 НШ-100 

Робочий об’єм, 

х10-6 м3/с 6,3 10 32 48,8 68,7 

 

98,8 

Робочий тиск, МПа: 

максимальний 20 20 20 

 

20 

 

20 

 

20 

Частота обертання, с-1: 

мінімальна 12 16 

 

16 16 

 

16 

 

16 

Номінальна потужність, 

кВт 5,12 7,5 21 25,7 30,5 

 

37,5 

Подача:   x10-4 м3/с, 1,9 2,95 9,3 14,4 16 23,3 

Діаметр напірного 

отвору,  х10-3м   12 14 16 20 25 

 

32 

ККД: об’ємний 

механічний 

0,92 

0,90 

0,92 

0,90 

0,92 

0,90 

0,93 

0,90 

0,94 

0,90 

0,95 

0,90 

 

Розрахунку на міцність підлягає трубопровід, по якому рухаєть-

ся рідина і він є найбільш вразливим. Внутрішній діаметр трубопро-

воду вибираємо рівним напірному отвору гідронасоса. Товщина стін-

ки металевого трубопроводу, м, 

 

                               
[ ]σ

δ
2

max кdр у
= ,                                        (5) 

де maxp – максимальний тиск рідини в трубі; [ ]σ  – допустиме напру-

ження на розтяг: для труб з кольорових металів – [ ] МПа240=σ , а 

для інших труб [ ] МПа500...400=σ , к – коефіцієнт запасу міцності, 

приймають  к =2.  

Формулу (5) запрограмовано й отримано графічні залежності 

[ ]),,,( max σδ кdpf у=  для максимального тиску МПаp 25max =  при 

діаметрах умовного проходу труб мd y 035,0...010,0=  і допустимих 

напруженнях МПа500...200=σ   та  показано на рис. 5. 
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Рис. 5. Графічні залежності між товщиною стінки труби δ і  

параметрами виразу (5) 

 

Користуючись отриманими графіками на основі вихідних даних, 

можна вибрати параметри і розрахувати розміри компонентів за-

мкнутої гідросистеми для керування змінами швидкості через зубча-

стий диференціал. 

Висновки. 1. Використовуючи комп’ютерне моделювання, на 

основі класичних виразів, побудовані графічні кінематичні, силові і 

енергетичні залежності у замкнутій гідросистемі для керування 

змінами швидкості через зубчастий диференціал.  

2. Отримані результати є підґрунтям для вибору та розрахунків 

компонентів механічного приводу з гідросистемним керуванням. 
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KINEMATIC, POWER AND ENERGY DEPENDENCES IN A CLOSED-LOOP 

HYDROSYSTEM OF A MECHANICAL DRIVE 
 

Using computer simulation, based on classical analytical expressions, 
relative to a closed-loop hydraulic system, graphical dependences 
have been constructed between: angular velocity, power and torque; 
fluid velocity, flow rate and pipe diameter; fluid pressure, power and 
volumetric flow in the speed control device through the gear 
differential. The energy efficiency of a closed-loop hydraulic system 
has been evaluated by the efficiency coefficient, which is the product 
of the volumetric and mechanical efficiency of the gear hydraulic 
pump. The most vulnerable in a closed-loop hydraulic system is the 
pipeline through which the liquid moves and therefore it must be 
calculated for strength, which determines the thickness of its wall. 
The results obtained are the basis for the selection and calculation of 
the components of the mechanical drive with hydraulic control. 
Keywords: closed-loop hydraulic system; gear hydraulic pump; gear 
differential; sun gear; ring gear; carrier. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ, СИЛОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
В ЗАМКНУТОЙ ГИДРОСИСТЕМЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА 
 

Используя компьютерное моделирование, на основании классиче-
ских аналитических выражений, построены графические кинема-
тические, силовые и энергетические зависимости в замкнутой гид-
росистеме для управления изменениями скорости посредством зу-
бчатого дифференциала. Полученные результаты являются подс-
порьем для выбора и расчётов компонентов механического приво-
да с гидросистемным управленим.  
Ключевые слова: замкнутая гидросистема; шестеренчатый гидро-
насос; зубчатый дифференциал; солнечное зубчатое колесо; эпи-
цикл; водило. 
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