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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖОРСТКОСТІ РОБОЧОЇ ТА 

КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПРУЖИН ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО НАСОСА 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДІЇ ВІД ТИСКУ ПЕРЕКАЧУВАНОГО 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Диференціальний насос електромагнітної дії що зображений на рис. 1. 
може перекачувати наступні матеріали: гашене вапно, крейду з 

пластифікатором НК-1(BV), Lacrysil, MasterSilk, MasterBazze; клейову суміш 
(крохмаль), гіпс, гіпс із пластифікатором Fluid Premia 503, суміш цементу з 

пластифікатором Litokol IDROSTUK, водоемульсійну фарбу, мідний купорос. 
Процес перекачування рідин зумовлений роботою котушки, а також 

деформацією робочої і компенсаційної пружин, роботу яких представлено в 
вигляді графіка на рис. 2. Від жорсткості цих пружин залежить продуктивність 

диференціального насоса. 

 
1 – плунжер, 2 – корпус; 3 – котушка; 4 – магнітопровід котушки; 5 – 
всмоктувальна порожнина; 6 – компенсаційна пружина; 7 – робоча пружина; 
8 – всмоктувальний клапан; 9 – нагнітальний клапан; 10 – компенсаційна 
камера; 11, 12 – нагнітальний і всмоктувальні штуцера;13, 14 – манжетні 
ущільнення 

Рисунок 1 – Будова диференціального насоса електромагнітної дії для 
перекачування будівельної суміші 

 



 
Рисунок 2 – Прогноз роботи компенсаційної та робочої пружин 

У момент подання струму плунжер втягується в котушку, тим самим 
стискаючи робочу пружину та розпрямляючи компенсаційну пружину. Даний 
процес формулюється за законом Гука. Відповідно до закону Гука 

модулісилпружності �⃗�пр.7 і �⃗�пр.7 пружин 7 і 6 визначають залежності 

777.пр cF =
  і  666.пр cF =

, 
де С7 і С 6– коефіцієнти жорсткості пружин 7 і 6, а ∆ℓ7 і ∆ℓ6 – їх деформації у 
розглядуваному на рис. 2 положенні матеріальної точки у довільний момент 

часу t . 
 

 Цей процес вказаний на графіку як «назад». Потім струм зникає, і 
плунжер рухається праворуч, тим самим розпрямляючи робочу пружину та 

стискаючи компенсаційну. Даний процес зображений на графіку як «вперед». 

Представленими дослідженнями встановлено та теоретично 

обґрунтовано залежність жорсткості робочої та компенсаційної пружин від 

тиску перекачуваного оздоблювального матеріалу. 
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