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(46) 10.03.2011, Бюл.№ 5, 2011 р. 
(72) МУЛЯР ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, ГЛУШИЧ ВІКТОР 
ОМЕЛЯНОВИЧ, САВЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Відсічний клапан, який містить циліндричний 
корпус, що містить верхню і нижню згвинчувальні 
половини, які утворюють порожнину, між ними ро-
зташоване ущільнююче кільце, два контакти, запі-
рний орган, виконаний у вигляді стакана з отвора-
ми, сідло та пружину, який відрізняється тим, що 

робоча частина запірного органу виконана конічної 
форми, на поверхні якої виконано наскрізний отвір 
для сполучення з внутрішньою порожниною цього 
органу, сідлом служать гострі кромки отвору, який 
виконано у верхній згвинчувальній половині корпу-
су і в якому розташована пружина, яка входить до 
отвору, виконаного в осьовому напрямку у запір-
ному органі з боку робочої частини, а через отвір у 
верхній згвинчувальній половині корпуса в порож-
нину, яка є напрямною запірного органу, в зоні 
знаходження робочої частини вмонтовано ізольо-
ваний від корпусу один пружний контакт, а другий 
контакт приєднано до тієї ж половини корпусу із 
зовнішнього боку. 

 

 
Корисна модель відноситься до галузі маши-

нобудування і призначена для встановлення в 
гідравлічних системах. Клапан встановлюється на 
магістралі з постійним напрямом потоку робочого 
середовища. 

Відомий відсічний клапан, який містить пружи-
ну, що встановлено між запірним органом та сід-
лом. 

Найближчим до заявленого клапану є відсіч-
ний клапан, який містить циліндричний корпус, що 
містить верхню і нижню згвинчувальні половини, 
які утворюють порожнину, пружину, що встановле-
но між запірним органом, який виконаний у вигляді 
стакана з отворами, і сідлом. Обидві половини 
корпусу ущільнені кільцем, і на них розташовано 
два контакти - у верхній половині один контакт 
приєднаний до контактного кільця, а на зовнішній 
поверхні нижньої половини приєднаний другий 
контакт. На дні стакану виготовлено отвір (див. а. 
с. України № 46806 кл. F16K17/04, бюл. № 1, 
2010). 

Недоліком такого клапану є можливість виті-
кання робочої рідини після спрацювання клапану. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
створення нового відсічного клапану, в якому за 
рахунок введення нових елементів та їх розташу-
вання розширюються функціональні можливості, а 
саме: з'являється можливість відключення подачі 
робочої рідини при досягненні критичного значен-
ня тиску в системі, але при цьому підвищується 
надійність запирання потоку робочої рідини і зме-

ншуються витрати підживлюючої рідини для ви-
пробуваного рукава високого тиску (розглядається 
відсічний клапан для роботи стенду при випробу-
ванні рукавів високого тиску). 

Відсічний клапан, який містить циліндричний 
корпус, що містить верхню і нижню згвинчувальні 
половини, які утворюють порожнину, між ними ро-
зташоване ущільнююче кільце, два контакти, запі-
рний орган, виконаний у вигляді стакана з отвора-
ми, сідло та пружину. Робоча частина запірного 
органу виконана конічної форми, на поверхні якої 
виконано наскрізний отвір для сполучення з внут-
рішньою порожниною цього органу, сідлом слу-
жать гострі кромки отвору, який виконано у верхній 
згвинчувальній половині корпусу і в якому розта-
шована пружина, яка входить до отвору, викона-
ному в основному напрямку у запірному органі з 
боку робочої частини, а через отвір у верхній згви-
нчувальній половині корпусу в порожнину, яка є 
напрямною запірного органу, в зоні знаходження 
робочої частини вмонтовано ізольований від кор-
пусу один пружний контакт, а другий контакт приє-
днано до тієї ж половини корпусу із зовнішнього 
боку. 

На Фіг.1 представлено конструктивну схему 
відсічного клапана (в ненавантаженому стані в 
розрізі), на Фіг.2 - загальний вигляд стенду для 
випробування рукавів високого тиску. 

Відсічний клапан 15 складається з циліндрич-
ного корпусу, який містить верхню 1 і нижню 2 
згвинчувальні половини, які утворюють порожнину 
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4, між ними розташоване ущільнююче кільце 3, 
два контакти 5 та 6, запірний орган, виконаний у 
вигляді стакану з отворами, сідло 10 та пружину 8. 
Робоча частина запірного органу виконана коніч-
ної форми, на поверхні якої виконано наскрізний 
отвір 9 для сполучення з внутрішньою порожни-
ною цього органу і, відповідно, порожниною 4. Сід-
лом 10 служать гострі кромки отвору 11, який ви-
конано у верхній згвинчувальній половині 1 
корпусу, і в якому розташована пружина 8, яка 
одним торцем впирається в шайбу 12, а другим - в 
торець отвору 13, виконаному в осьовому напрям-
ку у запірному органі 7 з боку робочої частини. 
Через отвір у верхній загвинчувальній половині 1 
корпусу в порожнину 14, яка є напрямною запірно-
го органу в зоні знаходження робочої частини 
вмонтовано ізольований від корпуса один пружний 
контакт 6, а другий контакт 5 приєднано до тієї ж 
половини корпуса із зовнішнього боку. 

Відсічний клапан працює наступним чином 
(див. Фіг.1 та 2). На першому етапі здійснюється 
заповнення випробуваного рукава 16 робочою 
рідиною, при цьому електроавтоматика стенда 
відключається. Рідина від насосу підживлення 20 
(р=0,2÷0,3 мПа) через обвідний канал 19 при відк-
ритому крані, зворотний клапан 17 заповнює рукав 

16. Після заповнення рукава запірний орган 7 від-
ходить від сідла 10 і займає певне положення. 
Пружній контакт 6 опиняється у вільній зоні порож-
нини 14, тобто контакт не дотикається робочої 
частини запірного органу 7. На другому етапі від-
бувається навантаження рукава 16 випробуваль-
ним тиском, при цьому вмикається електроавто-
матика стенда, і відповідно клапана 15. Тобто, 
мультиплікатор 18 починає періодично навантажу-
вати рукав випробувальним тиском. Зворотний 
клапан 17 при цьому закривається. Кран обвідного 
каналу 19 закривається. При наявності витоків 
рідини в зоні високого тиску в рукаві підживлюю-
чим насосом 20. У випадку розриву рукава 16, тиск 
в ньому різко знижується, зворотний клапан 17 
відкривається, тиск рідини в порожнині 11 теж 
знижується. Рівновага тисків рідини, які діють з 
обох боків на запірний орган 7 порушується і 
останній починає рухатися до сідла 10 і натискає 
робочою частиною на контакт 6, тим самим відк-
лючається подача рідини у випробуваний рукав з 
боку клапана - пульсатора 18. Після цього запір-
ний орган продовжує рухатися до тих пір, поки не 
сяде у сідло, і тим самим перешкоджає подаль-
шому витоку рідини. 
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