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Рисунок 1 – Принципова схема 

вібраційної трамбівки оснащеної 
віброзбуджувачем 

Рисунок 2 – Принципова схема вібраційної 
трамбівки оснащеної вбудованими 

віброзбуджувачем та гідроакумуляторами 
 

Значну частину будівельних робіт, все ж таки, доводиться виконувати в скрутних 
умовах (приблизно 10—15% від загального обсягу земляних робіт у промисловому та 
цивільному будівництві) що обумовлює необхідність використання спеціального 
компактного обладнання. 

Якщо базова машина (трактор, самохідне шасі або екскаватор) має гідропривод, то 
його доцільно застосовувати і для проведення трамбовки. При цьому важливо забезпечити 
простоту конструкції, а також легкість і зручність експлуатації та обслуговування привода 
для одержання технологічного ефекту з мінімальними витратами. 

Таким чином, використання в ґрунтоущільнювальних машина з гідроприводом 
дозволяє забезпечити їх істотні переваги перед обладнанням з приводами інших типів, 
основними з яких є: відносно малі габаритні розміри і маса привода, що припадають на 
одиницю потужності (останнє особливо важливо при встановлені даних машин на 
самохідних базових агрегатах, а також при використанні їх в якості змінного обладнання); 
безступінчасте регулювання режимів роботи; високий ККД; великий термін служби; 
надійність; можливість автоматичного керування процесом виходу на оптимальний режим 
роботи в залежності від параметрів об’єкта, який ущільнюється, що дозволяє розглядати 
дані машини як найбільш перспективне обладнання при застосуванні його для 
трамбування найрізноманітніших ґрунтів. 

 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ВІБРОУДАРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖЕННЯ КУЗОВІВ-САМОСКИДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Веселовський Я.П. 

(Вінницький національний технічний університет) 
 
Iskovych-Lototskiy R.D., Ivanchuk Y.V., Veselovskiy Y. P. Promising hydraulic pulse and 

vibration shock device for unloading of body trailervehicles 
Perspective direction is creation of removable equipment with a hydraulic impulsive drive 

for cars-tippers, side cars, trailers of tractors and other transport vehicles. Therefore development 
of oscillation and vibroshock equipment, with the purpose of the use for freight-unloading works 
on a transport, is a actual task.  
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При розвантаженні навалочних вантажів в залежності від їхньої вологості, 
температури, гранулометричного складу частина вантажів залишається на кузові. В 
залежності від типу вантажу і його складу залишки коливаються в межах від 2 т до 10 т. 
Тому впровадження нових сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних роботах 
на автомобільному транспорті дає можливість прискорити розвантаження, знизити 
затрати і скоротити наднормативні простої транспортних засобів при розвантажувальних 
роботах. 

З метою створення розвантажувального пристрою для широкого спектра 
застосування, на кафедрі Металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих 
виробництв, Вінницького національного технічного університету, була розроблена 
конструкція перспективного універсального гідроімпульсного привода віброударного 
пристрою (рис. 1), який задовольняє вимоги як до параметрів розвантаження різних видів 
вантажів, так і до технічних і конструктивних параметрів гідравлічних навісних пристроїв. 

В основу розробки покладено задачу створення ефективного вібраційного і 
віброударного пристрою для розвантаження і очищення кузовів автомобілів-самоскидів, 
що живиться від гідросистеми автомобіля-самоскида і має можливість дистанційного 
незалежного регулювання режимів роботи розвантаження цього пристрою (бігармонічні 
коливання та ударні імпульси), за рахунок створення в робочому гідроциліндрі 
пульсуючого тиску спеціальним клапаном-пульсатором. Зворотно-поступальний рух 
змінних інерційних мас створює вібрації, які передаються кузову автомобіля-самоскида із 
вантажем, що приводить до одночасної очистки і розвантаження кузова.  

Пристрій працює наступним чином. Перед початком роботи пристрою вентиль 38 
відкривається і робоча рідина гідронасосом  37 через напірну гідролінію 34 подається в 
порожнину 39, що утворюється між кришкою 12, яка закриває гідроциліндр 10, і поршнем 
11. Під дією тиску рідини в порожнині 39 на нижню поверхню гідроциліндра 10, площа 
якого  S1  утворюється сила, яка змушує гідроциліндр 10 переміщуватись, стискаючи 
тарілчасті пружини 19, що з’єднані з поршнем 11 і  гідроциліндром 10. У свою чергу  тиск 
рідини одночасно діє на нижню основу S1  керуючого кулькового запірного елемента 3. 
При досягненні тиску утворюється сила, що діє на площу  S1  керуючого кулькового 
запірного елемента 3 зрівнюється із силою натягу регулювальної пружини 5 і керуючий  
кульковий запірний елемент 3 розпочинає рух.  При цьому відбувається відкриття 
керуючого кулькового запірного елемента 3 і тиск робочої рідини починає діяти на повну 
площину S2 керуючого кулькового запірного елемента 3.  При дії тиску на повну площину 
S2 керуючого кулькового запірного елемента 3 виникає миттєва сила, яка різко переміщує 
керуючий  кульковий запірний елемент 3  і сполучає напірну гідролінію  34 із зливною 
гідролінією 35. При цьому відбувається злив і падіння  тиску робочої рідини  в порожнині 
39  і  в гідросистемі  в цілому. В наслідок чого тарілчасті пружини 19 переміщують 
гідроциліндр 10 із інерційними масами  13 у початкове положення, в якому гідроциліндр 
10 входить  в контакт із демпфером 9 і відбувається удар, що передається на днище 
кузова. 
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Рисунок 1 - Конструктивна схема перспективного гідроімпульсного віброударного 

пристрою для розвантаження кузовів – самоскидів транспортних засобів 
 

Ця ударна взаємодія по днищу кузова призводить до одночасної очистки та 
розвантаження автомобіля – самоскида. Після чого керуючий  кульковий запірний 
елемент 3 повертається у вихідне положення і від’єднує зливну гідролінію 35 від напірної 
гідролінії 34. Відповідно керуючий  кульковий запірний елемент 3 і система 
віброударного пристрою повертається у початкове положення. 

Застосування гідроімпульсних приводів у виробництві вібраційних та віброударних 
розвантажувальних пристроїв, які реалізуються за допомогою пристроїв з різними типами 
приводів (механічним, електричним, гідравлічним, пневматичним, комбінованим), в 
даний час є перспективним і відносяться до найбільш ефективних та 
енергозаощаджувальних технологій, що обумовлене простотою конструкції, 
компактністю, високою енергоємністю, широким діапазоном регулювання робочих 
параметрів та можливістю роботи в автоматизованому режимі. 

 
 

  




