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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 пульсацій тиску [1], що має камеру розширення і вихідний 
патрубок з пристроєм для зміни його довжини, який забезпечує можливість регулювання 
пристрою. 5 

Однак пристрій має звужений відносно вхідного трубопроводу вихідний патрубок, який 
створює у камері розширення додатковий опір для проходження робочої рідини. 

Найближчим аналогом є погашувач пульсацій тиску [2], який складається з корпусу у якому 
розташований виконавчий орган з отворами для проходження робочої рідини, які мають різну 
довжину, що дозволяє згладжувати пульсуючі потоки. 10 

Такий пристрій має досить складний у виготовленні робочий орган, який не має можливості 
регулювання у разі зміни інтенсивності пульсацій тиску, а також створює закручування потоків 
робочої рідини. Таким чином він має вузькі технологічні можливості і застосовується 
здебільшого у магістральних трубопроводах водопостачання. 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для гасіння пульсацій 15 

тиску у гідросистемах машинобудівного обладнання, який має можливість регулювання 
робочого органу з урахуванням змін коливань робочого тиску і не створює при цьому 
додаткового суттєвого опору протіканню рідини. 

Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для гасіння пульсацій робочого тиску 
складається з корпусу, робочої камери і робочого органу у вигляді дисків між якими розміщені 20 

телескопічні патрубки, які встановлюються у отвори, розташовані на різних діаметрах. При 
цьому довжина телескопічних патрубків, по яких проходить робоча рідина, змінюється у різному 
співвідношенні, при провертанні дисків один відносно іншого. Завдяки чому змінюється шлях, 
який проходить робоча рідина і відбувається зсув фаз коливань. За рахунок зсуву фаз при 
об'єднанні потоків рідини з кожного патрубка, відбувається накладання хвиль коливань зі 25 

зміщеними фазами, що створює стоячу хвилю і забезпечуючи тим самим гасіння коливань. 
Суть корисної моделі пояснюють креслення, де на фіг. 1 показаний головний вигляд, а на 

фіг. 2 відповідний розріз конструкції пристрою для гасіння пульсацій тиску. 
Пристрій для гасіння коливань робочого тиску складається з корпусу 1, у робочій камері 

якого розміщуються диски 2 та 3 з прохідними отворами для робочої рідини. Диски 2 та 3 30 

розташовані на валу 4 і закріплені на ньому за допомогою шайб 5, які зафіксовано стопорними 
кільцями 6. У прохідні отвори між дисками, які розташовані на різних діаметрах, вставлені 
телескопічні патрубки 7. Телескопічні патрубки 7 мають сферичні кінці, якими вони 
притискаються до сферичних торцевих поверхонь прохідних отворів дисків 2 та 3 за допомогою 
пружин 8. Диск 2 фіксується у кутовому положенні відносно корпуса 1 штифтом 9. На диску 3 35 

розміщено та зафіксовано черв'ячне колесо 10, яке входить в зачеплення з черв'яком 11, що 
розташований та закріплений у корпусі гасника. Робоча камера корпуса 1 з розміщеними у ній 
телескопічними патрубками закривається кришкою 12, яка притискається до корпуса болтами 
13. 

Під час роботи пульсуючий потік робочої рідини потрапляючи до робочої камери корпуса 1, 40 

розділяється на декілька потоків, які проходять по окремих телескопічних патрубках 7, що 
мають різну довжину. При цьому у відповідності до довжини патрубка здійснюється зсув фаз 
коливань, який відбувається за рахунок того, що робоча рідина проходить шляхи різної 
довжини. При об'єднанні окремих потоків рідини на виході з прохідних отворів диска 2 
здійснюється накладання коливань, що викликає створення стоячих хвиль за рахунок чого 45 

зменшується інтенсивності коливань тиску. 
У разі зміни інтенсивності або частоти коливань тиску у гідросистемі необхідно змінити 

співвідношення довжин телескопічних патрубків за рахунок їх провертання разом з диском 3, під 
час якого кожен з них змінює свою довжину у відповідності до діаметра, на якому розташований. 
Повертання диска 3 відбувається за допомогою черв'яка 11 і черв'ячного колеса 10. 50 

Запропонована корисна модель може використовуватися у гідросистемах різноманітного 
обладнання, для ефективного гасіння коливань робочого тиску. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Гасник коливань тиску, що складається з корпуса і робочого органу, який відрізняється тим, що 
має диски та пов'язані з ними телескопічні патрубки, довжина яких може змінюватися при 
провертанні дисків один відносно іншого. 5 
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