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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОЇ СИЛИ
У ШПАРИННОМУ УЩІЛЬНЕННІ
Жижка А. М., студент; Беда І. М., доцент, СумДУ, м. Суми
У проточній частині відцентрового насоса для усунення значних
перетоків рідини із зон високого тиску в зони пониженого тиску
використовують шпаринні ущільнення. Питанню дослідження радіальної
сили , яка виникає в них, присвячено багато робіт. Разом з тим, дана
задача вивчена недостатньо.
В даній роботі приведені результати експериментальних досліджень
впливу геометрії шпаринного ущільнення та перепаду тиску на ньому на
величину складових гідростатичної радіальної сили у шпарині. Слід
відмітити, що при проведені експериментальних досліджень були
виявлені наступні особливості.
1. При lr  1 вал «спливає» у шпаринному ущільненні, що
свідчить про появу у шпаринному ущільненні центруючої гідростатичної
сили.
2. При lr  1,5 вал перестає «спливати» в ущільненні, а лежить на
ущільнюючій манжеті. Це, на думку авторів, пояснюється впливом
складової радіальної сили, обумовленої перекосом між валом та втулкою,
величина якої, як показують теоретичні дослідження з ростом параметра
lr стрімко зростає. Але при подальшому навантаженні вала, зміщуючи
його вгору, спостерігається лінійна залежність між прикладеною силою та
обумовленим нею переміщенням при всіх розглянутих перепадах тиску на
шпарині.
3. При lr  2,5 спостерігається втрата стійкості положення
рівноваги вала поблизу стінки втулки: зміщуючи вал вниз із положення
рівноваги при перепадах тиску рідина на шпарині p  0,4 МПа вал
стрімко повертається у початкове положення рівноваги і на наступне
збільшення навантаження майже не реагує. З ростом перепаду тиску
спостерігається явище самозбудження коливань вала, причому з ростом
перепаду тиску їх інтенсивність зростає.
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