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"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) Спосіб контролю стану працездатності поліа-

мідних сепараторів роликопідшипників, який поля-
гає в тому, що дві перемички встановленого в кі-
льцеву опору сепаратора навантажують силами, 

причому одна з перемичок розташована на почат-
ку, а інша наприкінці зони радіального наванта-
ження роликопідшипника в місцях силової взаємо-
дії з роликами, який відрізняється тим, що 

сепаратор періодично після кожного з n поворотів 
на кут   до вихідного положення, де n - число ро-

ликів в підшипнику,  - кут між сусідніми роликами, 

фіксують від повороту і короткочасно витримують 
під дією однакових постійних сил. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до випробувальної 
техніки і може бути використана для контролю 
стану працездатності поліамідних сепараторів 
циліндричних роликопідшипників на виробництві і 
ремонтних підприємствах. 

Відомий спосіб контролю стану працездатності 
поліамідних сепараторів циліндричних роликопід-
шипників, коли сепаратор встановлюють на опору, 
фіксують від повороту і до кілець або гнізд сепара-
тора прикладають радіальні зусилля, які змушують 
відповідно кільця чи гнізда сепаратора розтягува-
тись, витримують деякий час сепаратор під наван-
таженням, знімають радіальні зусилля [1]. Якщо 
під час випробування кільця чи гнізда сепаратора 
не руйнуються і не з'являються тріщини, вважа-
ється стан працездатності сепаратора задовіль-
ним. Однак вказаний спосіб контролю стану пра-
цездатності поліамідних сепараторів реалізується 
без дотримання умов подібності навантаження 
сепаратора. Отже можливі види руйнування сепа-
раторів після контролю їх стану за вказаним спо-
собом не співпадатимуть з видами руйнування 
сепараторів під час експлуатації. Останнє свідчить 
про некоректність відомого способу та необхід-
ність його вдосконалення. 

Відомий спосіб контролю стану працездатності 
поліамідних сепараторів циліндричних роликопід-
шипників з додержанням подібності навантаження, 
коли сепаратори жорстко закріплюють до кільцевої 
опори, а дві перемички сепаратора навантажують 
довготривалодіючими динамічними силами, що 

змінюються за гармонічним законом, причому одна 
з перемичок розташована на початку, а інше на-
прикінці зони радіального навантаження підшип-
ника в місцях силової взаємодії з роликами [2]. 
Цей спосіб контролю стану працездатності поліа-
мідних сепараторів дозволяє визначити втомну 
міцність їх конструкцій, однак потребує тривалого 
часу і тому не може бути застосований безпосере-
дньо на виробництві сепараторів і ремонтних підп-
риємствах, коли виникає необхідність оперативної 
оцінки стану працездатності великої партії сепара-
торів. 

Задача корисної моделі - оперативне отри-
мання достовірної інформації в найкоротший тер-
мін про стан працездатності поліамідних сепара-
торів, наприклад циліндричних роликопідшипників 
колісних пар вагонів та локомотивів, в процесі їх 
виробництва або під час ремонтно-
профілактичних робіт в деповських чи заводських 
умовах залізниць. 

Задача вирішується за рахунок того, що в ві-
домому способі контролю стану працездатності 
поліамідних сепараторів роликопідшипників дві 
перемички встановленого в кільцеву опору сепа-
ратора навантажують силами, причому одна з пе-
ремичок розташована на початку, а інша наприкін-
ці зони радіального навантаження ролико-
підшипника в місцях силової взаємодії з роликами, 
сепаратор періодично після кожного з n поворотів 
на кут у до вихідного положення, де n - число ро-
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ликів в підшипнику,  - кут між сусідніми роликами, 

фіксують від повороту і короткочасно витримують 
під дією однакових постійних сил. 

На кресленні показана схема контролю стану 
працездатності поліамідних сепараторів циліндри-
чних роликопідшипників. Схема містить: 1 - сепа-
ратор; 2 - кільцева опора; 3-10 - перемички сепа-
ратора;  - кут зони радіального навантаження 

підшипника;   - кут між сусідніми роликами; F - 

постійні сили. 
Спосіб здійснюють наступним чином. Сепара-

тор 1 встановлюють в кільцеву опору 2 і фіксують 
в ній, навантажують дві перемички постійними 
силами F, одна з яких 3 знаходиться на початку, а 
інша 5 наприкінці зони   радіального наванта-

ження підшипника, короткочасно витримують на-
вантаження сепаратора 1, розвантажують сепара-
тор 1, повертають сепаратор на кут  , 

навантажують наступні дві перемички 4 та 6 сила-
ми F, одна з яких 4 на початку зони   наванта-

ження, а інша 6 - наприкінці, короткочасно витри-
мують навантаження сепаратора 1, 
розвантажують сепаратор 1, і так далі з періодич-
ним навантаження пар перемичок: 5,7; 6,8; 7,9; 

8,10; 9,3; 10,4 до вихідного положення сепаратора, 
коли розпочато його випробовування. 

Позитивний ефект способу контролю працез-
датності поліамідних сепараторів роликопідшипни-
ків полягає в тому, що він дає можливість, по-
перше, отримати достовірну інформацію про стан 
працездатності, оскільки витримується подібність 
навантаження щодо експлуатації, і, по-друге, 
отримати вказану інформацію оперативно і в най-
коротший термін, оскільки витримка сепаратора 
під навантаження здійснюється короткочасно. 
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