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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМНИХ 
ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО ПЛАСТИНЧАТОГО 

ВАКУУМНОГО НАСОСА НВ-1200

*
Линник Ю.О., інж.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
м. Дніпропетровськ, Україна 
Павленко С.І., к.т.н., доц.
Алієв Е.Б., к.т.н.
Запорізький науково-дослідний центр з механізації 
тваринництва ННЦ «ІМЕСГ» НААН  
Тел. (098) 596-84-70 
e-mail: aliev@meta.ua

Анотація. Встановлені залежності зміни режимних і 
технологічних параметрів розробленого ротаційного пластин
чатого вакуумного насоса НВ-1200, які дозволяють створити 
алгоритм роботи системи сервоконтролю вакуумметричного 
тиску доїльних установок.

Ключові слова: доїльна установка, вакуумний насос, 
режимні параметри, технологічні параметри, система серво- 
контроля.

Постановка проблеми. Сьогодні ротаційні пластинчасті 
вакуумні насоси знайшли широке використання як силові агрегати 
доїльних установок [1-4]. Поруч із звичайними системами регу
лювання вакуумметричного тиску насоси даної конструкції вико
ристовуються і при серворегулюванні з використанням частотного 
регулятора електродвигунів [2, 5]. Однак існуючі ротаційні пла
стинчасті вакуумні насоси не забезпечують належну ефективність 
системи сервоконтролю вакуумметричного тиску.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз досліджень [1-5] 
показав, що для ефективної роботи системи сервоконтролю ва
куумметричного тиску доїльних установок необхідно знати ре-

jjc _ в
Публікується по рекомендації: акад. МААО, д.т.н., проф. 
Дідура В. А.
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тивність його експлуатації проводились із застосуванням ме
тоду математичного планування багатофакторного експери
менту, який дозволяє визначити математичні моделі процесів у 
вигляді рівнянь регресії (полінома).

Дослідження впливу режимних параметрів ротаційного 
пластинчатого вакуумного насоса на ефективність його 
експлуатації проводились за двома факторами: частота обер
тання ротору п, об/хв. і величина вакуумметричного тиску Р, 
кПа. Критеріями оцінки досліджень були продуктивність ва
куумного насоса С2, м3/год, споживана потужність приводу ва
куумного насоса ТЧ, кВт і флуктуації вакууму АР, кПа.

Згідно результатів досліджень було створено матема
тичну модель впливу досліджуваних факторів на продук
тивність вакуумного насоса. Отримана математична модель 
має вигляд:

(}=44,5436 + 0,426725 п  - 1 ,561М Р +

+ 0,16936 Р 2 - 0,00266467 Р 3,

де 0  -  продуктивність вакуумного насоса, л/хв;
п -  частота обертання ротору, об/хв.;
Р -  величина вакуумметричного тиску, кПа.
За розрахованим значеннями коефіцієнта кореляції 0,97 

модель є адекватною на заданому рівні довірчої ймовірності (0,95).

Рисунок 2 - Вплив частоти обертання ротору п та вели
чини вакуумметричного тиску Р на продуктивність вакуумно
го насоса 0

м/хп
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Отримана математична модель впливу досліджуваних 
факторів на споживану потужність привода вакуумного насоса 
має вигляд:

N = 0,087207 -  0,0000167177 п +
+ 0,104101Р -  0,0000152404 п Р

де N -  споживана потужність приводу вакуумного насоса, кВт.

За розрахованим значеннями коефіцієнта кореляції 0,94 
модель е адекватною на наданому рівні довірчо\ ймовірності 
(0,95).

Аналіз залежності (3) і її графічної інтерпретації (рису
нок 4) показав, що на споживана потужність приводу вакуум
ного насоса досліджувані фактори впливають лінійно. При
чому зміна частоти обертання надає більшого впливу на поту
жність при вакуумметричному тиску від 50 до 90 кПа.

Рисунок 4 -  Вплив частоти обертання ротору п та вели
чини вакуумметричного тиску Р на споживану потужність 
приводу вакуумного насоса N

Висновки. Встановлені залежності зміни режимних і тех
нологічних параметрів розробленого ротаційного пластинчатого 
вакуумного насоса НВ-1200, які дозволяють створити алгоритм 
роботи системи сервоконтролю вакуумметричного тиску доїль
них установок.
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