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Анотація 
Розглянуто питання розробки методики експериментального виміру відновленого  моменту у газостатич-

них  циліндричних газових підвісах при асиметричному навантаженні. 
. 
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дослідження. 
 
Abstract 
The development of methodics for experimental measurement of the renovated moment in gas static cylinderof  gas 

ball bearing under the asymmetric loading. 
Keywords: the gas ball bearing, the renovated moment in gas static,  the asymmetric loading, the experimental 

research. 
 

Вступ 
Опори з газовим змащенням застосовуються в різних галузях  промисловості, пов’язаних з необ-

хідністю створення високотехнологічного обладнання, в якому використовувалися би надзвичайні 
переваги газу у порівнянні з рідиною. Переваги газових опор  найбільшою мірою проявляються в 
високоточних вузлах виробів які працюють при незначних динамічних навантаженнях без великого 
діапазону зміни статичних. До недоліків можно віднести малу в’язкість газового шару, яка є причи-
ною відносно невеликої піднімальної сили. Також газові опори мають нестійкі режими роботи при 
деяких  значення  їх  конструктивних  та  експлуатаційних  параметрів [1-3].       

Тому актуальною є задача розробки методів розрахунку радіальних газових підвісів з однією про-
фільованою зоною та визначення експериментальним шляхом  їх відновленого моменту. 

 
Результати дослідження 

Пошук алгоритмів безрозмірних інтегральних характеристик циліндричних газостатичних підвісів 
з анізотропною геометрією робочого зазору засновувався на припущенні, що число канавок на валу 
підшипника достатньо велике в тому розумінні, що невеликим пилоподібним зміненням тиску в ме-
жах однієї пари можна позбутися. Експериментальні дослідження [4] показали, що такі характерис-
тики радіальних підшипників із повздовжніми канавками, як підйомна сила, радіальна жорсткість і 
витрати стислого газу відрізняються від розрахункових, які отримані з врахуванням вищепоказаного 
припущення, не більше, ніж на 9% при числі канавок не менше 18. Збільшення числа канавок від 18 
до 24 приводить до збільшення підйомної сили і радіальної жорсткості не більше, ніж на 1,7%, при 
цьому використання газу через опору залишається практично незмінним. 

 

 
 

Рис. 1. Вал газового підвісу з повздовжніми канавками 
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При експериментальному визначенні відновленого моменту використовувалися вали підшипника 
із 24 канавками. Канавки мали прямокутну форму. Ширина їх була в три рази менше відступів. 

 

Висновки 
У межах точності проведених експериментів виявлена досить висока відповідність  між даними 

теоретичних методів і експериментальними яка близька до лінійної залежності відновленого моменту 
від величини кутового зміщення. Порівнянням даних  чисельних методів із експериментальними да-
ними доведено, що розроблені алгоритми забезпечують високу для практики точність розрахунків у 
робочому діапазоні кутових та радіальних зміщень завислої деталі підшипника. 
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