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Дослідження конструкції диференціального насосу з керованим 

магнітним полем для перекачування рідкого оздоблювального 

матеріалу 
 

Нами запропонована конструкція диференціального насосу з керовани

м магнітним полем для перекачування рідкого оздоблювального матеріалу. 

Даний насос зображена на рис. 1 і складається з двох котушок живлення 

постійною напругою, всмоктуваного і нагнітального клапанів та інших 

деталей. Живлення котушок відбувається поперемінно – спочатку одна, 

потім інша. Нагнітальний клапан вмонтований в плунжер. Насос працює 

наступним чином: електропривод, який складається з симісторного ключа, 

періодично подає перервну напругу то на одну котушку, то на іншу, таким 

чином магнітне поле діє на плунжер по черзі, ніби розхитуючи його то в 

правий бік, то в лівий. Тим самим забезпечуючи рух плунжера то право, то в 

ліво. Коли спрацьовує права котушка, вона своїм магнітним полем змушує 

плунжер рухатися праворуч, тим самим відкриваючи нагнітальний клапан і 

змушуючи рідину зайти в лівий бік. Коли спрацьовує ліва котушка, вона 

своїм магнітним полем притягує плунжер ліворуч, змушуючи рідину 

рухатись в правий бік насосу. Потім знову процес повторюється. 

 
Рис. 1 — Вібраційний насос подвійної дії 

1- плунжер, 2-корпус;15,3-котушка; 4-магнітопровод 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 
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