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(57) Стенд для дослідження привідних пасів ма-
шин, що виконаний у вигляді рами, стрічкового
конвеєра, механізму приводу і комп'ютерної сис-
теми для фіксації результатів дослідження, уста-
новних і кріпильних елементів, який відрізняється
тим, що на раму горизонтально жорстко встанов-
лено плиту, перпендикулярно до плити в передній
її частині жорстко встановлена вертикальна стійка,
на якій закріплено механізм навантаження паса,
який виконано у вигляді циліндричного ролика з
можливістю кругового обертання, вісь якого є па-
ралельною до осей ведучого і веденого шківів
стрічкового конвеєра і яка жорстко закріплена в П-

подібній скобі, ролик взаємодіє з пасом, а крон-
штейн верхнім кінцем жорстко з'єднаний з гвинтом,
який встановлено в гайку з можливістю кругового і
осьового провертання, остання жорстко з'єднана з
вертикальною стійкою, а на вертикальному кінці
гвинта жорстко встановлено лімб з рукояткою і
системою приладів заміру сили навантаження па-
са, аналогічний гвинтовий механізм осьового пе-
реміщення встановлено на веденому валу стріч-
кового конвеєра з лінійною шкалою величини його
переміщення, а як механізм навантаження приво-
ду на веденому валу стрічкового конвеєра встано-
влено порошкове гальмо, яке через ведений шків
є у взаємодії з привідним пасом, а механізм регу-
лювання швидкості виконано у вигляді електро-
двигуна постійного струму з регулятором сили
струму, контроль параметрів роботи стенда здійс-
нено тахометром і приладами для заміру зусилля,
всі прилади, які є на стенді, системою каналів
з'єднані з аналоговим перетворювачем, а той в
свою чергу з'єднаний з комп'ютерною системою,
крім цього, стенд обладнано пультом керування,
жорстко приєднаним до плити у верхньому лівому
куті рами.

Корисна модель відноситься до галузі маши-
нобудування і може мати широке використання в
сільськогосподарській, харчовій, фармацевтичній
та інших галузях народного господарства.

Відомий стенд для дослідження висівних апа-
ратів, який виконано у вигляді рами, стрічкового
конвеєра, механізму приводу і комп'ютерної сис-
теми для фіксації результатів дослідження, уста-
новчих і кріпильних елементів. [Патент на корисну
модель №31727, Україна. (Павліський В.М. та ін-
ші), МПК (2006) B65G33/00, №u200711838, Заявл.
26.102007; Опубл.25.04.2008. Стенд для дослі-
дження характеристик висівних апаратів. Бюл. №8,
2008].

Основний недолік стенда - обмежені техноло-
гічні можливості.

Основною метою корисної моделі є розширен-
ня технологічних можливостей стенда, шляхом

його виконання у вигляді рами, стрічкового конве-
єра, механізму приводу і комп'ютерної системи
для фіксації результатів дослідження, установчих і
кріпильних елементів, причому на раму горизонта-
льно жорстко встановлено плиту, перпендикуляр-
но до плити в передній її частині жорстко встанов-
лена вертикальна стійка, на якій закріплено
механізм навантаження паса, який виконано у ви-
гляді циліндричного ролика з можливістю кругово-
го обертання, вісь якого є паралельною до осей
ведучого і веденого шківів стрічкового конвеєра і
яка жорстко закріплена в П-подібній скобі, а ролик
є у взаємодії з пасом, а кронштейн верхнім кінцем
жорстко з'єднаний з гвинтом, який встановлено в
гайку з можливістю кругового і осьового провер-
тання, остання жорстко з'єднана з вертикальною
стійкою, а на вертикальному кінці гвинта жорстко
встановлено лімб з рукояткою і системою приладів
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заміру сили навантаження паса, аналогічний гвин-
товий механізм осьового переміщення встановле-
но на веденому валу стрічкового конвеєра з ліній-
ною шкалою величини його переміщення, а в
якості механізму навантаження приводу на веде-
ному валу стрічкового конвеєра встановлено по-
рошкове гальмо, яке через ведений шків є у взає-
модії з приводним пасом, а механізм регулювання
швидкості виконано у вигляді електродвигуна по-
стійного струму з регулятором сили струму, конт-
роль параметрів роботи стенда здійснено тахоме-
тром і приладами для заміру зусилля, всі прилади,
які є на стенді системою каналів з'єднані з анало-
говими перетворювачем, а той в свою чергу з'єд-
нані з комп'ютерною системою, крім цього стенд
обладнано пультом керування, який жорстко при-
єднаний до плити у верхньому лівому куті рами.

Стенд для дослідження привідних пасів машин
зображено на Фіг.1, Фіг.2 - вид зверху на Фіг.1,
Фіг.3 - січення по А-А на Фіг.1, Фіг.4 - січення по Б-
Б на Фіг.1 і Фіг.5 - вид В на Фіг.1.

Стенд для дослідження привідних пасів машин
виконано у вигляді рами 1, на якій встановлені
основні механізми і деталі. Зверху рами 1 горизон-
тально жорстко встановлено плиту 2, а перпенди-
кулярно до неї в передній її частині жорстко вста-
новлено вертикальну стійку 3, на якій встановлено
механізми навантаження приводного паса 4.
Останній охоплює ведучий 5 і ведений 6 шківи і є з
ними у взаємодії. Зверху верхня ланка паса взає-
модіє з притискним роликом 7 механізму наванта-
ження, який жорстко кріпиться до П-подібної скоби
8 і вільно провертається на вісі 9. П-подібна скоба
8 верхньою частиною жорстко з'єднана з динамо-
метром 10 через шток 11, який жорстко кріпиться
до вертикальної стійки 3 за допомогою кронштей-
на 12 з можливістю осьового переміщення.

Зверху динамометром 10 жорстко з'єднаний з
гвинтом 13, який встановлений в гайку 14. Гайка
14 жорстко закріплена до вертикальної стійки 3, а

на вільному кінці гвинта 13  встановлено лімб 15
для регулювання величини осьового переміщення
механізму навантаження.

Аналогічний гвинтовий механізм осьового пе-
реміщення веденого шківа 6 встановлено на веде-
ному валу 16 з лінійною шкалою 17 заміру величи-
ни переміщення, а також динамометра 18 для
заміру величини зусилля навантаження. Крім цьо-
го на веденому валу 16 встановлено порошкове
гальмо 19 для створення навантаження на веде-
ний шків 6, а величина навантаження здійснюється
реостатом 20.

Для заміру кількості обертів ведучого шківа 6
використовують тахометр 21.

Всі прилади, які є на стенді системою каналів
з'єднані з аналогово-цифровим перетворювачем
22, а той в свою чергу з комп'ютерною системою
23. Крім цього стенд обладнаний пультом керу-
вання 24.

Ведучий вал 25, до якого закріплений ведучий
шків 5, під’єднаний до електродвигуна постійного
струму 26 з реостатом 27 аналогічним реостату
20, який використовується для регулювання нава-
нтаження на електродвигун 26.

Робота стенда для дослідження приводних
плоских ременів здійснюється наступним чином.
Приводний пас 4 охоплює ведучий 5 і ведений 6
шківи, необхідний натяг здійснюють за допомогою
лімба 16 і притискного ролика 7 механізму наван-
таження. Після цього з пульта керування 24 вклю-
чають стенд і здійснюють дослідження, змінюючи
навантаження і швидкість обертання привідного
вала, а за допомогою комп'ютера здійснюється
фіксація параметрів і побудова графіків роботи
стенда з видачею рекомендацій щодо режимів
роботи приводних плоских пасів.

До переваг стенда відноситься розширення
технологічних можливостей при дослідженні при-
відних пасів.
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