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Анотація 

Мета роботи − дослідження впливу змінного зовнішнього дроселя у вигляді щілини подачі газу на 

статичні характеристики підвісу з двома лініями подачі газу в його робочі зазори. 

Розрахунки показали, що при оптимальних параметрах, газові радіальні підвіси зі змінною шириною двох 

щілин  у порівнянні з підвісами з постійною шириною щілин подачі стиснутого газу,  мають на 70% більшу 

радіальну жорсткість при Рн=5 атм і α=45˚ (кут нахилу щілин до осі підвісу), значне  збільшення радіальної 

підйомної сили та відношення радіальної жорсткості до витрат стиснутого газу. Витрати газу через робочі 

зазори підвісів із різними типами дроселів однакові. 

Ключові слова: газовий підвіс, радіальний,змінна ширина двох щілин, радіальна жорсткість, витрати 

газу. 

Abstract  
A research object is is radial gas suspension with two slits gas flow in the gap, the width of which varies with the 

radial movement of the shaft. 

Calculations show that under optimum parameters radial gas suspension with variable width of two slits as 

compared to suspensions with a constant width gaps compressed gas have 70% greater radial rigidity at pH = 5 atm 

and α = 45˚ (angle slits axis suspension), a significant increase in radial lift and the ratio of radial stiffness to the flow 

of the compressed gas. Gas flow through the working clearances with various types of suspensions throttle same. 

Keywords: gas suspension, radial,  variable width of  two slits, radial rigidity, gas flow. 

    

У радіального газового підвісу (рис. 1) при радіальному переміщенні вала 1 на величину е, 

рухома втулка 3 переміститься на величину е1 і максимальна ширина щілини δ, і тиск будуть у зоні 

мінімального робочого зазору, а з протилежної сторони – мінімальна ширина та тиск на виході із 

щілин подачі газу.  

 
Рисунок 1 – Газовий підвіс з двома щілинами подачі газу, ширина δ яких автоматично 

змінюється при переміщенні вала  
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За рахунок збільшення різниці між максимальним та мінімальним тисками на вході в робочі 

зазори газового підвісу очікується значне поліпшення підйомної сили та жорсткості підвісу (див. 

рис.1) у порівнянні зі статичними характеристиками підвісу з постійною шириною щілини.  

Розрахунок характеристик газового підвісу (див. рис.1) проводимо в два етапи: при е1=0 

(постійний зовнішній дросель) знаходилися параметри ψ (𝜓 =
𝑐3𝑙𝑛 

𝑅1
𝑅0

 

𝛿0
3𝜆(1−𝛼1)𝑠𝑖𝑛𝛼

) і α1 (α1 = l1/l0) (табл.1) 

при яких виконувалися умови 
𝜕𝐾1휀

∗

𝜕𝜓
  = 0 і 

𝜕

𝜕𝛼1
 
𝐾1휀
∗

 𝑄∗𝑛   = 0, а потім при знайдених оптимальних значеннях 

ψ і α1, розраховувалися безрозмірна жорсткість Kε
*
 та безрозмірні витрати газу Q

*
 (табл. 2) для підвісу 

з рухомою втулкою. 

 

Таблиця 1 – Оптимальні значення параметрів α1 і ψ та відповідні їм значення безрозмірної 

жорсткості K1ε
*
, безрозмірних витратах Q

*
 газу при Рн=5,0; α=90˚ 

 

λ α1 ψ K1ε
*
 Q

*
 K1ε

*
/ Q

*
 

1 0,181 1,436 2,28 24,07 0,116 

2 0,286 1,059 3,01 16,33 0,184 

3 0,380 0,851 3,02 13,94 0,275 

4 0,481 0,688 2,95 13,05 0,227 

 

Таблиця 2 – Оптимальні значення параметрів α1 і ψ та відповідні їм значення безрозмірної 

жорсткості Kε*, безрозмірних витратах Q* газу при Рн=5,0; α=45˚, β=1(β = с/δ0). 

 

λ α1 ψ K1ε* K2ε* Kε* Q* Kε*/ Q* 

1 0,181 2,031 2,28 1,59 3,87 24,07 0,16 

2 0,286 1,485 3,01 2,20 5,21 16,33 0,314 

3 0,380 1,204 3,02 2,88 5,10 13,94 0,368 

4 0,481 1,092 2,95 2,09 5,04 13,06 0,386 

 

Розрахунки показали (див. табл.1 і 2), що газовий підвіс із змінними дроселями (рис. 1), при 

оптимальних значеннях ψ і α1, має значно більшу безрозмірну жорсткість і підйомну силу, у 

порівнянні з підвісом, у якого ширина щілин подачі газу постійна. Так, при Рн = 5,0 і α = 5˚, 

безрозмірна жорсткість та  безрозмірна підйомна сила підвісу з змінною шириною щілин подачі газу 

зростає приблизно на 70 %, при чому витрати газу через робочі зазори підвісів із різними типами 

дроселів однакові. 
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