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Анотація 
Запропоновано метод визначення фізико-механічних характеристик неметалічних матеріалів в залежності 

від умов роботи гідравлічної апаратури. 
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Abstract 
The method for determining the physical and mechanical properties of nonmetallic materials depending on 

operating conditions hydraulic equipment. 
Keywords: physical and mechanical characteristics of the hydraulic equipment. 

 
Вступ  

До неметалічних матеріалів які використовуються в гідравлічній апаратурі висувається ряд вимог 
викликаних умовами роботи та конструктивними особливостями агрегатів [1,2,3]. Зокрема, 
визначення матеріалу робочого органу за умовами роботи гідравлічної апаратури. 

 
Результати дослідження 

Для визначення робочих характеристик гідроапаратури, на прикладі регулятора витрат, в якій 
використовується полімерний робочий органом (пружна циліндрична оболонка) необхідно знати 
залежність деформації пружної оболонки від перепаду тиску на змінному дроселі, що безпосередньо 
впливає на якість регулювання.  

В ході математичного моделювання визначаються залежність деформації від керуючого тиску 
представлено в [4] вплив температури та геометричних параметрів робочого органу представлено в 
[5].  

 

 
Рис. 1. Типова крива розтягу полімерних матеріалів І-пружна 

деформація, ІІ-високоеластична деформація,  ІІІ-в'язкотекучий стан 
Рис. 2. Криві розтягу  

поліаміду при різних температурах 
 



 

  
Рис. 3. Криві розтягу гуми: 1-каучук з наповнювачем,  

2-каучук без наповнювача, 3-наіріт, 4-СКН 
Рис. 4. Криві розтягу полімерів 

1-політетрафторетилен, 2-поліетилен, 3-поліамід, 4-полімід 6 
 
За цими показниками визначаються межі пружної деформації матеріалу рис. 1, можливість роботи 

матеріалу в пружній області при заданих температурах рис. 2. та вибір полімерного матеріалу за 
кривими розтягу рис. 3 та рис. 4. 

З наведених кривих розтягу випливає, що найбільший діапазон значень пружної деформації 
робочого органу можливо досягти при використанні у якості матеріалу пружної оболонки полімеру – 
поліамід 6. 

Висновки 

Для регулятора витрати [6], робочий орган якого працює в умовах пружної деформації (тиск 
керування 0,25…2,5МПа) при температурі 50…70С доцільно використати матеріал – поліамід 6. 
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