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ГІДРОПРИВОД ВІБРАЦІЙНОГО ВИТРУШУВАЧА КОНТЕЙНЕРА З ТВЕРДИМИ 

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В КУЗОВ СМІТТЄВОЗА 

 

Недоліком відомих гідроприводів перевертання контейнера з твердими побутовими 

відходами (ТПВ) в кузов сміттєвоза [1-3] є низька якість розвантаження. Це викликано 

тим, що під час перевертання контейнера з ТПВ в кузов сміттєвоза можливе його неповне 

випорожнення, спричинене самоущільненням відходів під час наповнення ними 

контейнера, а також їхньою механічною (структурною) зв'язністю та здатністю налипати 

на стінки контейнера. 

Для усунення вказаного недоліку поставлено задачу створення гідроприводу 

перевертання контейнера з ТПВ в кузов сміттєвоза, в якому за рахунок введення нових 

конструктивних елементів та зв’язків досягається забезпечення під час зворотного ходу 

парних гідроциліндрів вібраційне витрушування відходів в кузов сміттєвоза із контейнера 

у випадку його неповного випорожнення, що приводить до підвищення якості роботи 

сміттєвоза за рахунок усунення імовірності неповного випорожнення контейнера з ТПВ. 

Поставлена задача вирішується тим, що в гідропривод перевертання контейнера з 

ТПВ в кузов сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з’єднаний 

з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на поршневій магістралі, 

шарнірно закріплені корпусами відносно важелів парні гідроциліндри перевертання 

контейнера, що зв’язані з трьохпозиційним гідророзподільником магістралями, шарнірно 

з'єднаний зі штоками парних гідроциліндрів та шарнірно закріплений відносно важелів з 

можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера, введено генератор 

імпульсів тиску (ГІТ), вхід якого з’єднаний через двохпозиційний гідророзподільник зі 

штоковою магістраллю парних гідроциліндрів, а вихід – через двохпозиційний 

гідророзподільник зі поршневою магістраллю парних гідроциліндрів. Запропонована 

схема гідроприводу перевертання контейнера з ТПВ в кузов сміттєвоза захищена патентом 

України на корисну модель 91672 U [4]. 

На рис. зображена схема гідроприводу перевертання контейнера з ТПВ в кузов 

сміттєвоза. 
 

 
Рисунок 1 – Схема гідроприводу перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов 

сміттєвоза 
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Гідропривод перевертання контейнера з ТПВ в кузов сміттєвоза містить гідронасос 2, 

який через живильну магістраль з’єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На поршневій 

магістралі встановлено запобіжний клапан 4 та трьохпозиційний гідророзподільник 3. 

Парні гідроциліндри 1 зв’язані з трьохпозиційним гідророзподільником 3 магістралями. 

Вхід ГІТ 5 з’єднаний через двохпозиційний гідророзподільник 13 зі штоковою 

магістраллю 11 парних гідроциліндрів 1, а вихід – через двохпозиційний 

гідророзподільник 13 зі поршневою магістраллю 10 парних гідроциліндрів 1. Запобіжний 

клапан 4 через штокову магістраль 11 з’єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На схемі 

також показано важелі 8, захват 9 та контейнер 12. 

Гідропривод перевертання контейнера з ТПВ в кузов сміттєвоза працює наступним 

чином: після підйому важелів 8 у верхнє положення здійснюється перевертання захвату 9 

для контейнера 12. Керування парними гідроциліндрами 1 через поршневу магістраль 10 

та штокову магістраль 11 здійснюється трьохпозиційним гідро розподільником 3. Привод 

перевертання контейнера 12 здійснюється за допомогою парних гідроциліндрів 1, 

живлення яких здійснюється від гідронасоса 2. При цьому, керований за допомогою 

двохпозиційного гідророзподільника 13, ГІТ 5 під час зворотного ходу парних 

гідроциліндрів 1 забезпечує генерування імпульсів тиску для вібраційного витрушування 

ТПВ в кузов сміттєвоза із контейнера 12 у випадку його неповного випорожнення. При 

перевищенні тиску в гідросистемі спрацьовує запобіжний клапан 4, який через фільтр 6 

стравлює частину робочої рідини в маслобак 7. 

Для збурення вібрацій та управління їхніми параметрами в гідроприводі 

перевертання контейнера ТПВ доцільно застосовувати ГІТ релейної диференціальної дії, 

конструкція та принцип роботи якого детально розглянуті в роботах [5, 6]. 

Отже, запропонований гідропривод вібраційного витрушувача контейнера з 

твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза дозволяє забезпечити під час 

зворотного ходу парних гідроциліндрів вібраційне витрушування відходів в кузов 

сміттєвоза із контейнера у випадку його неповного випорожнення, що приводить до 

підвищення якості роботи сміттєвоза за рахунок усунення імовірності неповного 

випорожнення контейнера з ТПВ. 
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