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(57) Стенд для дослідження пристроїв осьового 
урівноваження роторів відцентрових машин, що 

містить ротор, розвантажувальний диск, циліндри-
чні втулки, опорне кільце та радіальний підшипник, 
який відрізняється тим, що ротор установлений 
вертикально і виконаний з можливістю переміщен-
ня в осьовому напрямку та спирається з одного 
боку на радіальний підшипник, а з другого - на 
циліндричну втулку і опорне кільце, причому між 
розвантажувальним диском і опорним кільцем ви-
конана порожнина для підведення затворного се-
редовища, а опорне кільце виконане з можливістю 
переміщення в радіальному напрямку. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі гідрома-
шинобудування, у тому числі - до лабораторно-
дослідної техніки, призначеної для дослідження 
гідродинаміки торцевого дроселя автоматичних 
систем осьового урівноваження з різною геометрі-
єю робочої поверхні. 

Найбільш близьким до запропонованого рі-
шення є стенд для дослідження гідравлічної п'яти 
з податливими конструктивними елементами 
[Andrzej Korczak. Badania układów równoważąjcych 
napór osiowy w wielostopniowych pompach 
odśrodkowych // Zeszyty naukowe.- Gliwice: 
Politechnika Śląska. - Nr. 1679, - 2005. - S. 56-58, 
Rys. 4.1, 4.3]. Стенд містить горизонтально розта-
шований ротор, розвантажувальний диск, цилінд-
ричну втулку, опорне кільце та радіальні підшип-
ники. 

Головним недоліком такої установки за інших 
однакових умов є горизонтальне розташування 
вала з достатньо складною системою підшипнико-
вих опор, що унеможливлює проведення експери-
ментальних досліджень без урахування власної 
ваги ротора і здорожує установку через високу 
металоємність. Також недоліком установки є спо-
сіб посадження податливого кільця на торцеву 
поверхню розвантажувального диска за рахунок 
вулканізації металевої частини диска, що у ре-
зультаті дії циклічних навантажень призводить до 
розшарування складових частин торцевого диску. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
вдосконалення стенда для дослідження пристроїв 

осьового урівноваження роторів відцентрових ма-
шин, в якій шляхом зміни його конструкції забезпе-
чується зведення сумарної кількості підшипнико-
вих опор до однієї, можливість регулювання 
осьової сили, здатність роботи розвантажувально-
го диска як осьової опори, що несе на собі вагу 
ротора, можливість досліджувати автоматичні сис-
теми осьового урівноваження роторів відцентро-
вих машин з різною геометрією робочої поверхні 
та з пружними елементами, у тому числі, по радіу-
су розвантажувального диска. У результаті розши-
рюється спектр дослідницьких можливостей, зме-
ншується металоємність, спрощується технологія 
виготовлення. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
стенді для дослідження пристроїв осьового урів-
новаження роторів відцентрових машин, що міс-
тить ротор, розвантажувальний диск, циліндричні 
втулки, опорне кільце та радіальний підшипник, 
згідно корисної моделі, ротор установлений верти-
кально і виконаний з можливістю переміщення в 
осьовому напрямку та спирається з одного боку на 
радіальний підшипник, а з другого - на циліндрич-
ну втулку і опорне кільце, причому між розванта-
жувальним диском і опорним кільцем виконана 
порожнина для підведення затворного середови-
ща, а опорне кільце виконане з можливістю пере-
міщення в радіальному напрямку. Вертикальне 
розташування ротора з можливістю осьового пе-
реміщення дає змогу вимірювати поле тиску по 
радіусу торцевого дроселя, а наявність порожнини 
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для підведення затворного середовища дозволяє 
також досліджувати затворно-урівноважуючі при-
строї відцентрових машин. Така конструкція спро-
щує процес складання, а також дозволяє за необ-
хідності замінити корпусну втулку після ерозійного 
зносу. 

Корисна модель пояснюється кресленням, де 
зображені: 

Фіг.1 - фронтальний розріз стенду, 
Фіг.2 - профільний розріз стенду. 
Стенд складається з вертикального ротора 1, 

установленого з можливістю осьового переміщен-
ня, розвантажувального диска 2, опорного кільця 
3, корпусних елементів: верхнього корпуса 4, ниж-
нього корпуса 5, корпусної втулки 6, які з'єднані 
між собою шпильками 23 з гайками 24; внутрішньої 
втулки 11 і зовнішньої втулки 12. Осьове перемі-
щення ротора 1 обмежене з одного боку опорним 
кільцем 3, з іншого - величиною торцевого зазора 
між ротором 1 і верхнім корпусом 4. Ротор 1 вста-
новлений у нижній корпус 5 із радіальним підшип-
ником 16 з фіксацією кришкою 15 підшипникового 
вузла за допомогою гвинтів 20. Підшипниковий 
вузол герметизується манжетою 17. Залишкові 
втрати робочої рідини затримуються верхнім від-
бійником 13 і нижнім відбійником 14. Внутрішня 
втулка 11 посаджена на вал 1 за допомогою шпон-
ки 22. Розвантажувальний диск 2 є рознімним. Він 
встановлений на роторі 1 за допомогою шпонки 10 
і фіксується гайкою 7. Для дослідження розподілу 
тиску по радіусу розвантажувального диска 2 пе-
редбачене опорне кільце 3, яке має можливість 
радіального переміщення із застосуванням напря-
много гвинта 18, жиклера 19 і установочного гвин-
та 9. Для відводу витоків через розвантажуваль-

ний диск 2 передбачена кришка 8, закріплена на 
верхньому корпусі 4 гвинтами 25. Герметизація 
забезпечується ущільненням 21 кришки 8. Між 
розвантажувальним диском 2 і опорним кільцем 3 
виконана порожнина 26 для подачі затворного 
середовища. 

Складання стенда для дослідження пристроїв 
осьового урівноваження роторів відцентрових ма-
шин відбувається у такий спосіб. На ротор 1 наса-
джуються верхній і нижній відбійники 13 і 14, внут-
рішня обойма радіального підшипника 16, 
внутрішня втулка 11 зі шпонкою 22. Зовнішня 
обойма радіального підшипника 16, а також ман-
жета 17 насаджуються у нижній корпус 5. Зовнішня 
втулка 12 запресовується у верхній корпус 4. Ро-
тор 1 встановлюється у нижній корпус 5 і підпира-
ється кришкою 15 підшипника 16 із застосуванням 
гвинтів 20. Верхній корпус 4, нижній корпус 5 і кор-
пусна втулка 6 стягуються шпильками 23 із гайка-
ми 24. Встановлюється опорне кільце 3 разом із 
напрямним гвинтом 18 і жиклером 19. На ротор 1 
насаджується розвантажувальний диск 2 із шпон-
кою 10 та зажимається гайкою 7. Встановлюється 
ущільнення 21 кришки 8, а також кришка 8 і гвинти 
25. Опорне кільце 3 фіксується гвинтами 9. 

Стенд працює наступним чином. Робоче сере-
довище під тиском подається у стенд і дроселю-
ється у циліндричному дроселі між внутрішньою 
11 і зовнішньою 12 втулками, а також у торцевому 
зазорі між розвантажувальним диском 2 і опорним 
кільцем 3, надаючи ротору 1 осьового переміщен-
ня. У порожнину 26 за необхідності подається за-
творне середовище. Опорне кільце 3 переміщу-
ється у радіальному напрямку і фіксується за 
допомогою гвинтів 9. 
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