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Корисна модель належить до галузі машинобудування, де застосовується гідравлічне 
обладнання і може бути використана для гасіння коливань тиску у гідросистемах. 

Відомий пристрій для гасіння гідравлічних ударів [1], що має противагу і телескопічні 
циліндри між якими розташовано пружні елементи, які забезпечують демпфування при 
підвищенні тиску у гідросистемі. 5 

Однак цей пристрій розраховано на досить суттєві зміни тиску та не має можливості 
регулювання з урахуванням зміни діапазону робочого тиску. 

Найближчим аналогом є демпфувальний пристрій [2], який складається з корпусу, у якому 
розташований пружний демпфувальний елемент, функціонування якого регулюється за 
допомогою незалежного джерела енергії у вигляді електромагнітної котушки. 10 

Така конструкція доволі складна і ненадійна, а також для забезпечення регулювання з 
урахуванням змін величини тиску у магістралі, потребує додаткового, незалежного джерела 
енергії. Таким чином вона має вузькі технологічні можливості і у багатьох випадках не може 
бути використана у багатьох випадках. 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення надійного демпфувального 15 

пристрою, який має можливість регулювання пружного елементу відповідно до змін коливань 
робочого тиску у магістралі і не потребує для цього додаткового джерела енергії. 

Поставлена задача вирішується тим, що демпфувальний пристрій складається з корпусу і 
демпфера, який розташований на пружних елементах у вигляді розміщених у пазах корпусу 
пружин, що поєднані з плунжерами, які переміщуються відповідно коливань робочого тиску у 20 

магістралі. 
Суть корисної моделі пояснюють креслення, де на фіг. 1 показаний головний вид 

демпфувального пристрою робочого тиску, а на фіг. 2 - відповідний розріз конструкції. 
Демпфувальний пристрій складається з корпусу 1, що являє собою робочу камеру, яка 
закривається за допомогою кришки 2. В корпусі 1 знаходиться демпфер 3, який розташованій на 25 

пружних елементах (пружинах) 4. Жорсткість пружних елементів 4 змінюється за рахунок їх 
стискання плунжерами 5, до яких підводиться відрегульований робочий тиск з напірної 
магістралі, і під дією якого вони переміщуються по пазах корпусу. Початкове положення 
плунжерів 5 і відповідно значень жорсткості пружних елементів 4 регулюється за допомогою 
гвинтів 6. Регулювання тиску, який підводиться до плунжерів 5 для зміни жорсткості пружних 30 

елементів у відповідності до коливань тиску у напірній магістралі, відбувається за допомогою 
золотника 7. Забезпечення фіксованого положення золотника 7 та уникнення протікань робочої 
рідини здійснюється його затискання гвинтом 8. Ущільнююче кільце 9 забезпечує герметичне 
з'єднання корпусу 1 і кришки 2, які стискаються болтами 10. 

Під час робота гідросистеми постійні коливання робочого тиску гасяться за допомогою 35 

попередньо налагодженого демпфера 3. При зміні інтенсивності і частоти коливань робочого 
тиску у напірній магістралі трубопроводу для найбільш ефективного їх гасіння необхідно змінити 
жорсткість пружних елементів 4. для цього слід змінити положення золотника 7 за рахунок його 
вигвинчування. Після цього нове положення золотника фіксується гвинтом 8. 

Запропонована корисна модель може використовуватися у гідросистемах різноманітного 40 

обладнання, для ефективного гасіння коливань робочого тиску. 
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