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Корисна модель належить до машинобудування і використовується в конструкціях парових і 
газових турбін для рівномірного прогрівання та охолодження роторів турбіни при її пуску і 
зупинці, що запобігає їх тепловому прогину, а також для приведення в рух валопроводу парової 
турбіни перед пуском та під час проведення ремонтних робіт. 

Відомим є валоповоротний пристрій з приводом від гідравлічного храповика, який 5 

періодично повертає ротор газотурбінної установки під час охолодження агрегату. Храповик 
приводиться в дію поршнем, що піднімається за допомогою гідравлічного пристрою з приводом 
від двигуна постійного струму [1]. 

До позитивних якостей валоповоротного пристрою з приводом від двигуна постійного струму 
належить простота пристрою і управління, хороші пускові властивості. 10 

Недоліками валоповоротного пристрою з приводом від двигуна постійного струму є 
необхідність профілактичного обслуговування гідравлічної системи та електродвигуна, 
проблеми пов'язані з наявністю щітково-колекторного вузла і, як наслідок, обмежений термін 
служби приводу. 

Відомим є валоповоротний пристрій, приводом якого служить мотор-редуктор, сполучений з 15 

черв'яком глобоїдної передачі за допомогою пальцьової муфти або швидкохідний 
електродвигун з гідродинамічною муфтою. Колесо глобоїдної передачі розташоване на одному 
валу з шестірнею циліндрової передачі. Колесо циліндрової передачі пов'язане з півмуфтою 
ротора за допомогою обгінної муфти. Обгінна муфта забезпечує пряме з'єднання і 
відокремлення валоповоротного пристрою від ротора турбіни [2]. 20 

Позитивною якістю даного пристрою є можливість забезпечення постійної швидкості 
обертання валопроводу, відсутність додаткових профілактичних робіт з електродвигуном, 
можлива відсутність додаткової гідросистеми. 

До недоліків конструкції можна віднести наявність швидкохідного електродвигуна, за який 
застосовують асинхронний двигун, який має пускові струми, що в 8-10 разів перевищують 25 

номінальні значення, має вибіг вала після відключення живлення через інерційність ротора 
асинхронного двигуна. При включенні пристрою у момент зчеплення шестірні з вінцем на зуб 
шестірні впливає ударне навантаження, через що відбувається пошкодження зубців шестірні. 

Задачею корисної моделі є зменшення числа ланок конструкції і, як наслідок, підвищення 
надійності і працездатності валоповоротного пристрою в цілому, зменшення ударного 30 

навантаження на зубці передачі. 
Рішення поставленої задачі полягає в тому, що валоповоротний пристрій турбіни, що 

містить двигун з ротором, що котиться, муфту, черв'як, колесо глобоїдної передачі, рівномірно 
розташовані по колу кулаки для передачі обертового моменту, який відрізняється тим, що 
черв'як розташований з можливістю зубчастого зачеплення з колесом глобоїдної передачі, що 35 

розташована на валопроводі турбіни. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де дано зображення в поперечному перерізі 
Пристрій містить двигун з ротором, що котиться 1, який з'єднується через муфту 2 з 

черв'ячною передачею 3, яка входить в зубчасте зачеплення з колесом глобоїдної передачі 4, 
при цьому вона зчіплюється з валопроводом турбіни за допомогою рівномірно розташованих по 40 

колу кулаків 5. 
Пристрій працює таким чином. При включенні двигуна з ротором, що котиться 1 через муфту 

2 за допомогою черв'ячної передачі 3, обертовий момент передається колесу глобоїдної 
передачі 4 і через кулаки 5 рух передається валопроводу турбіни 6. 

Вживання двигуна з ротором, що котиться, дозволило зменшити число ланок конструкції і як 45 

наслідок підвищити надійність і працездатність валоповоротного пристрою в цілому, а також 
зменшити ударне навантаження на зубці механічної передачі. 
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