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Насос призначений для створення руху потоку рідкого будівельного 

матеріалу. Він перетворює механічну енергію приводу у кінетичну енергію та 

енергію тиску рідини. 

Цей насос є вібраційним. Такі насоси мають максимально простий 

принцип роботи. Нами запропонована конструкція двосторонньої дії, 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. – Вібраційний насос подвійної дії: 

1 – плунжер; 2 – корпус; 3 – котушка; 4 – магнітопровід котушки; 5 – усмоктувальна 

порожнина; 6 – компенсаційна пружина;7 – робоча пружина; 8 – усмоктувальний клапан; 9 – 

нагнітальний клапан; 10 – компенсаційна камера; 11, 12 – нагнітальний і всмоктувальні 

штуцера; 13, 14 – манжетні ущільнення 

 

Насос має одну котушку, встановлену на трубці, яка є одночасно корпусом 

і циліндром насоса, та два клапани: усмоктувальний, який не дає рідині рухатися 

в зворотному напрямі, та нагнітальний, який разом із плунжером рухається вліво 

і вправо. При проходженні струму в котушці плунжер втягується в її середину, 

рухаючись ліворуч. При цьому відбувається процес перекачування. Одночасно, 

енергія магнітного потоку котушки витрачається на стискання пружини. Коли по 

котушці не йде електричний струм, магнітне поле відсутнє, і пружина 



розпрямляється, віддаючи свою енергію на рух плунжера у зворотному напрямі 

– праворуч. Одночасно продовжується процес перекачування рідкого 

будівельного матеріалу. 

На рис. 2 зображено графік залежності руху поршня від магнітної 

індуктивності котушки. Під час спрацювання котушки лінія на графіку б) 

підіймається вгору і опускається вниз, а плунжер рухається вліво. Коли на 

котушці не стає напруги, лінія на графіку б) горизонтальна, а плунжер під дією 

пружини рухається праворуч. 

 
Рис. 2. Графік руху поршня: а) зміна швидкості руху; б) дія магнітної індукції на осердя 

поршня 
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