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(57) Пристрій діагностики технічного стану силово-

го гідроустаткування, що містить гідророзподіль-
ник, манометр, напірну, сполучну й зливальну гід-
ролінії, який відрізняється тим, що пристрій 

оснащений гідроциліндром з функцією мультиплі-
кації, штокова порожнина якого з'єднана з порш-
невою порожниною діагностованого устаткування, 
при цьому в з'єднувальну гідролінію між штоковою 
й поршневою порожнинами гідроциліндрів вклю-
чений запобіжний клапан, тиск спрацьовування 
якого вище тиску спрацьовування запобіжного 
клапана діагностованого устаткування. 

 

 
Корисна модель належить до машинобуду-

вання й може бути використана в гірничій промис-
ловості для діагностики технічного стану гідравлі-
чних стояків, гідродомкратів і стоякових блоків 
механізованих кріплень, а також в інших галузях 
промисловості, де потрібне оперативне діагносту-
вання силового гідроустаткування, у т.ч. у місцях 
його експлуатації. Пристрій придатний для викори-
стання, як у лабораторних, так і в шахтних умовах. 

Відома вимірювальна секція механізованого 
кріплення, яка також являє собою пристрій діагно-
стики технічного стану силового гідроустаткування 
і призначена для дослідження системи кріплення - 
бічні породи, фактичної робочої характеристики 
кріплення та ін. параметрів (А.В. Докукин «Меха-
низированные крепи и их развитие», Москва, «Не-
дра», 1984), прийнята за найближчий аналог. 

Вимірювальна секція складається з перекрит-
тя, гідравлічних стояків з манометрами й вимірю-
вальними пристроями, основи, захисної огорожі, 
гідродомкратів пересування й вимірювальних сто-
яків, установлюваних між покрівлею й підошвою у 
спеціальні гнізда перекриття й основи, гідророзпо-
дільника, гідроліній, а також самописних маномет-
рів, які реєструють тиски, що представляють со-
бою фактичні робочі характеристики стояка, а 
також характеристики роботи запобіжного клапа-
на. Реєстрація тисків виконується на спеціальній 
стрічці, яка намотується на барабан і розмотується 
в процесі записування даних. 

Недоліком аналога є відсутність захисту еле-
ментів пристрою діагностики та діагностованого 

устаткування від перевантажень у випадку не-
спрацьовування запобіжного клапана діагностова-
ного устаткування. 

В основу корисної моделі поставлена задача: 
у пристрої діагностики технічного стану силового 
гідроустаткування, шляхом зміни його конструкції, 
забезпечити можливість захисту елементів при-
строю діагностики й діагностованого устаткування 
від перевантажень у випадку неспрацьовування 
запобіжного клапана діагностованого устаткуван-
ня. 

Поставлена задача вирішується тим, що при-
стрій діагностики технічного стану силового гідроу-
статкування, який містить гідророзподільник, ма-
нометр, напірну, з'єднувальну й зливальну 
гідролінії, відповідно до корисної моделі, оснаще-
ний гідроциліндром з функцією мультиплікації, 
штокова порожнина якого з'єднана з поршневою 
порожниною діагностованого устаткування, при 
цьому в з'єднувальну гідролінію між штоковою й 
поршневою порожнинами гідроциліндрів включе-
ний запобіжний клапан, тиск спрацьовування якого 
вище тиску спрацьовування запобіжного клапана 
діагностованого устаткування. 

Наявність у пристрої діагностики запобіжного 
клапана, тиск спрацьовування якого вище тиску 
спрацьовування запобіжного клапана діагностова-
ного устаткування і який підключений до з'єднува-
льної гідролінії, дозволяє захистити елементи при-
строю діагностики й діагностованого устаткування 
від перевантажень у випадку неспрацьовування 
запобіжного клапана діагностованого устаткуван-
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ня. 
На фігурі зображена гідравлічна схема мобі-

льного пристрою діагностики технічного стану си-
лового гідроустаткування, підключеного до діагно-
стованого устаткування. 

Пристрій діагностики технічного стану силово-
го гідроустаткування складається з єдиного корпу-
су 1, у якому розміщені: гідроциліндрі з поршневою 
й штоковою порожнинами, виконаний з функцією 
мультиплікації, гідророзподільник 3, фільтр 4, за-
побіжний клапан 5, зворотні клапани 6 і 7, мано-
метр 8 і вентиль 9. Пристрій має напірну лінію 10, 
з'єднану з блоком керування механізованої секції, 
з'єднувальну лінію 11, підключену до гнізда 12 
індикатора тиску стоякового блока 13 гідравлічного 
стояка 14 механізованого кріплення, і зливальну 
лінію 15. У стояковому блоці 13 розміщений запо-
біжний клапан 16, гідрозамок 17 і гніздо лінії роз-
пору 18 гідравлічного стояка 14. 

Досягнення технічного результату здійснюєть-
ся таким чином. Діагностований гідравлічний стояк 
14 зі стояковим блоком 13 розвантажують від тис-
ку робочої рідини. Лінію розпору гідравлічного сто-
яка 14 від'єднують від гнізда лінії розпору 18 і при-
єднують до напірної лінії 10 пристрою діагностики. 
Індикатор тиску від'єднують від стоякового блока 
13 і в гніздо 12 індикатора тиску, що звільнилося, 
приєднують з'єднувальну лінію 11. При подачі тис-
ку від блока керування в напірну лінію 10 пристрою 
робоча рідина через фільтр 4, зворотні клапани 6 і 
7, з'єднувальну лінію 11, гніздо 12 індикатора тиску 
стоякового блока 13 надходить у поршневу поро-
жнину гідравлічного стояка 14, виконуючи його 
попередній розпір, при цьому манометр 8 показує 
тиск робочої рідини в гідросистемі. При включенні 
гідророзподільника 3 робоча рідина надходить у 
поршневу порожнину гідроциліндра 2, зі штокової 
порожнини якого мультиплікований тиск надходить 
через зворотний клапан 7, з'єднувальну лінію 11, 
гніздо 12 індикатора стоякового блока 13 у порш-
неву порожнину гідравлічного стояка 14. При цьо-
му зворотний клапан 6 перешкоджає попаданню 

мультиплікованого тиску в напірну лінію 10. У гід-
равлічному стояку 14 тиск робочої рідини підвищу-
ється до того моменту, поки не спрацює запобіж-
ний клапан 16 стоякового блока 13. Паралельно 
мультиплікований тиск попадає в запобіжний кла-
пан 5 для захисту гідросистеми у випадку неспра-
цьовування запобіжного клапана 16. За наявністю 
витоку з відкритого гнізда лінії розпору 18 стояко-
вого блока 13 виявляється негерметичність гідро-
замка 17. По манометру 8 фіксується тиск спра-
цьовування запобіжного клапана 16. При 
відключенні гідророзподільника 3 шток гідроцилін-
дра 2 пристрою діагностики під дією тиску робочої 
рідини в напірній лінії 10 повертається у вихідне 
положення за рахунок зливання робочої рідини 
через зливальну лінію 15. Подача робочої рідини 
припиняється через те, що тиск у поршневій поро-
жнині гідравлічного стояка 14 перевищує тиск у 
напірній лінії 10, за рахунок запирання поршневої 
порожнини гідравлічного стояка зворотним клапа-
ном 7. По манометру 8 визначають тиск гермети-
зації запобіжного клапана 16, його герметичність і 
герметичність гідравлічного стояка 14. По закін-
ченні діагностики гідросистему розвантажують 
відкриванням вентиля 9. При цьому робоча рідина 
зливається по зливальній лінії 15 у злив гідросис-
теми або на ґрунт. 

Таким чином, пристрій діагностики технічного 
стану силового гідроустаткування у цьому випадку 
його застосування дозволяє безпосередньо в про-
цесі діагностування визначити тиски спрацьову-
вання й герметизації запобіжного клапана стояко-
вого блока, герметичність запобіжного клапана 
стоякового блока, герметичність гідрозамка стоя-
кового блока й герметичність гідравлічного стояка, 
які визначають несівну здатність механізованого 
кріплення, як у шахтних умовах, так і на поверхні, 
а наявність у пристрої діагностики запобіжного 
клапана дозволяє захистити елементи пристрою 
діагностики й діагностованого устаткування від 
перевантажень у випадку неспрацьовування запо-
біжного клапана діагностованого устаткування.  
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