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(57) Гідравлічний амортизатор, що містить корпус,
поршень, шток, який відрізняється тим,  що на
корпусі амортизатора жорстко закріплена камера з
охолоджуючою речовиною.

Корисна модель відноситься до області маши-
нобудування, а саме - гідравлічних амортизаторів,
що застосовуються в підвісках гусеничних та колі-
сних машин.

Відомий гідравлічний амортизатор, який міс-
тить корпус, наприклад, циліндричної форми. Об'-
єм корпусу заповнений робочою рідиною, напри-
клад, маслом. В середині корпусу розміщений
поршень, який ділить його об'єм на дві порожнини,
штокову та поршневу, які сполучаються між собою
дросельними отворами, які виконані паралельно
осі поршня. Шток гідравлічного амортизатору
примикає до сфери верхньої, та утворює
всередині себе - «теплову трубу». Стабілізація
температури та охолодження гідравлічного
амортизатора забезпечується за допомогою
«теплової труби», що відводить тепло на корпус
машини [1]. Недоліками такої конструкції є її склад-
ність.Відома конструкція гідравлічного амортизато-
ра, що містить корпус в середині якого розміщений
поршень, який ділить корпус на дві порожнини. Ці
порожнини заповнюються маслом. Корпус поршня
має дросельні отвори, що з'єднують між собою дві
порожнини. Для кращого охолодження на корпусі
гідравлічного амортизатора зроблені ребра, що
збільшує його поверхню охолодження. Дана конс-
трукція гідравлічного амортизатора розташована
зовні, з рухливою кульовою опорою на корпусі
машини, нижньою кульовою опорою на направля-
ючому пристрої (балансирі), що обумовлює коли-
вальний рух щодо зазначених опор [2].

Недоліками такої конструкції є те, що ребра
поверхні корпуса гідравлічного амортизатора ма-
ють недостатню площину охолодження та заби-
ваються гряззю, що погіршує охолодження і обме-
жує можливості збільшення потужності, яку
поглинає гідравлічний амортизатор.

В основу корисної моделі поставлена задача
підвищити ефективність роботи гідравлічного амо-
ртизатора, стабілізувати його характеристики,
шляхом забезпечення поглинання тепла від кор-
пуса гідравлічного амортизатора за допомогою
охолоджуючої речовини, що розташована в цьому
корпусі і претерпіває фазовий перехід першого
роду (плавлення або випарювання).

Технічний результат досягається тим, що в ві-
домому гідравлічному амортизаторі, який містить
поршень, шток, корпус з ребрами, згідно корисної
моделі, на корпусі розміщена камера з охолоджу-
ючою речовиною.

Суть корисної моделі пояснюється схемою, на
якій зображено конструкцію гідравлічного аморти-
затора, що заявляється.

Гідравлічний амортизатор містить корпус 1,
об'єм корпусу заповнений робочою речовиною,
наприклад, маслом. В середині корпусу розміще-
ний поршень 4, який ділить його об'єм на дві по-
рожнини, штокову 3 та поршневу 2, які сполуча-
ються між собою дросельними отворами 5, що
виконані паралельно осі поршня 4. На корпусі
амортизатора розташована камера 6, яка утворює
в середині себе єдину ізольовану порожнину, де
знаходиться охолоджуюча речовина 7, у твердо-
му, наприклад лужний метал, або рідкому, напри-
клад вода, стані.

При русі машини, її корпус зазнає динамічних
навантажень, які обумовлюють коливання остан-
нього. При підйомі або опусканні катка (колеса)
машини (на кресленні не зображено) відносно ко-
рпусу машини (на креслені не представлено) по-
ршень 4 переміщується відносно корпуса аморти-
затора 1, внаслідок чого відбувається
дроселювання робочої речовини, через постійно
відкриті отвори 5 у поршні 4, тобто робоча речови-
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на перетікає по черзі з однієї порожнини в іншу.
При цьому, енергія коливання підресореного кор-
пусу перетворюється в теплову енергію і відбува-
ється інтенсивне нагрівання поршня 4, штока 8,
робочої рідини та корпусу 1.

Гідравлічний амортизатор, що містить на кор-
пусі камеру для охолоджуючої речовини, працює в
такий спосіб:

Охолоджуюча речовина 7, що заповнює каме-
ру 6 на корпусі 1, підбирається таким чином, щоб
теплова енергія, що поглинається гідравлічним
амортизатором, витрачалася на фазовий перехід
першого роду охолоджуючої речовини. В залежно-
сті від того, яка температура нагріву гідравлічного
амортизатора є допустимою, охолоджуючою речо-
виною можуть бути лужні метали натрій, калій, або
сплави Роза, Ліповиця, Вуда, чи вода.

Таким чином, застосування камери, з охоло-
джуючою речовиною, що зазнає фазового перехо-

ду першого роду, на корпусі гідравлічного аморти-
затора, дозволяє стабілізувати температуру
гідравлічного амортизатора, збільшити потужність,
що ним поглинається та підвищити його ефектив-
ність.
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