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МОДЕРНІЗАЦІЯ СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ГНУЧКИХ РУКАВІВ ВИСОКОГО ТИСКУ 

 

Для вивчення динаміки гідромеханізмів з магістралями у вигляді гнучких рукавів 

високого тиску (РВТ) необхідно знати їх динамічний коефіцієнт податливості KД(р), 

величина якого найбільш достовірно може бути визначена в результаті проведення 

експериментальних досліджень. 

Визначається статичний коефіцієнт податливості РВТ за формулою: 
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де ΔW – зміна об’єму рідини в порожнині РВТ; 

W0 – початковий об'єм відомий з конструктивних параметрів РВТ; 

Δp – зміна тиску в внутрішній порожнині рукава. 

Незважаючи на важливість динамічних характеристик РВТ досліджень та публікацій 

на цю тематику недостатньо. Існуючі методики не повністю задовільняють в тому числі і 

роботи авторів [1,2,3]. 

В данній роботі пропонується модернізована конструкція стенда для проведення 

експериментальних досліджень динамічних характеристик РВТ, а також спеціальну 

методику їх проведення, яка дозволяє отримати достовірні значення KД(р) для конкретної 

конструкції рукава та можливість побудови амплітудно- та фазочастотних характеристик. 

Принципова схема модернізованого стенда для дослідження РВТ зображена на 

рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципова схема стенда для дослідження динамічних характеристик РВТ 
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Основні складові стенда: насосна станція 1, електрогідравлічний підсилювач 2, 

виконавчий гідроциліндр 3, плунжерна пара 4 та зразок трубопровода 7, що досліджується. 

В конструкції стенда передбачена реєстрація руху плунжера (поз. 5), тиску в 

порожнині РВТ (поз. 6), а також радіальної (поз. 8) та осьової (поз. 9) деформації РВТ. 

Наявність в складі стенда електрогідравлічного підсилювача значно розширює його 

технічні можливості (в порівнянні з конструкцією стенда наведеної в роботі [1]) по 

формуванню тестового навантаження на зразок РВТ, особливо при побудові амплітудо- та 

фазочастотних характеристик. 

 

 
 

Риcунок 2 – Загальний вид стенду для експериментального дослідження 

динамічних характеристик РВТ 
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