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(57) Клапан-пульсатор диференціальної дії, що
містить корпус, підпружинений клапан, з'єднуваль-
ні патрубки, клапан виконаний двоступінчастим,
причому перший ступінь меншого діаметра прити-
снутий до установочного сідла, а другий ступінь
більшого діаметра виконаний з можливістю пози-
тивного перекриття кільцевої розточки у корпусі,
зв'язаної зі зливом, який відрізняється тим, що
верхня частина другого ступеня клапана більшого
діаметра входить у проміжну порожнину, утворену
в тілі корпуса, причому на верхній частині другого

ступеня клапана виконані поздовжні проточки, що
сполучають проміжну порожнину з кільцевою роз-
точкою, окрім того, верхня частина другого ступе-
ня клапана контактує з плунжером-штовхачем,
який підпружинений відносно корпуса і своєю вер-
хньою частиною входить у надклапанну порожни-
ну, що в свою чергу сполучена каналом з підкла-
панною порожниною, в яку виходить перший
ступінь клапана і яка постійно зв'язана із напірною
магістраллю, перший та другий ступені клапана
разом з корпусом утворюють замкнуту порожнину,
що через дросель постійно зв'язана з кільцевою
розточкою, діаметри першого та другого ступенів
клапана, а також плунжера-штовхача виконані у
наступному співвідношенні: di<d2<d3, де di, d2, из -
відповідно діаметри плунжера-штовхача і першого
та другого ступенів клапана.

Корисна модель відноситься до галузі маши-
нобудування, а саме до апаратури керування та
регулювання гідроприводів, і може бути викори-
станий у приводах вібропресів, випробувальних
стендів, будівельних вібромашин тощо.

Відомий гідропривід для стендових випробу-
вань гідравлічних машин та апаратів, який містить
керуючий клапан, регульований дросель і насос,
напірна магістраль якого з'єднана зі зливом через
керуючий клапан, що має підпружинений до сідла
запірний орган, який ділить клапан на порожнину
запірного органа та надклапанну порожнину, і
штовхач, порожнина якого зв'язана лінією
управління з напірною магістраллю, що з'єднана з
порожниною запірного органу, в лінії управління
встановлено дросель, а порожнина штовхана
з'єднана зі зливом лінією, яка містить регулюючий
дросель (Авторське свідоцтво СРСР № 1090939,
кл. F 15 В 21/12,07.05.84).

Недоліком керуючого клапану цього
гідроприводу є низькі функціональні можливості,
що полягають у вузькому діапазоні можливостей
регулювання його основних параметрів.

Відомий пульсатор, що містить корпус з на-
вантажувальним клапаном, виконаним у вигляді
поршня, який має шток із закріпленим на ньому
запірним елементом і встановлений в корпусі з
утворенням порожнини, зв'язаної з системою
управління, підпружинений штовхач, що встанов-
лений в корпусі з можливістю взаємодії з запірним
елементом навантажувального клапану і з утво-
ренням проточної порожнини, безпосередньо
зв'язаної з виконавчим органом та напірною
магістраллю, а через навантажувальний клапан з
атмосферою, порожнину управління, при цьому
напірна магістраль зв'язана з управляючою по-
рожниною штовхача через регулюючий дросель і
зворотній клапан, а також має додатковий зво-
ротній клапан, встановлений перед регулюваль-
ним дроселем, встановленим послідовно основ-
ному зворотному клапану, окрім того, вхід
додаткового зворотного клапана підключений до
управляючої порожнини штовхача (Авторське
свідоцтво СРСР № 1191626, кл. F 15 В 21/12,
15.11.85).

Недоліком пульсатора є низькі функціональні
можливості, що полягають у вузькому діапазоні
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