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(57) Обладнання прибиральної машини, що скла-
дається з шнекового транспортера і циліндричної
щітки, розміщених в єдиному корпусі, гідроцилінд-
ра повороту щітки, гідроциліндра шнека, гідророз-

подільника, двох гідромоторів, причому перший
гідромотор з'єднаний з валом шнекового транспо-
ртера, а другий гідромотор з'єднаний з валом ци-
ліндричної щітки, яке відрізняється тим,  що гід-
роциліндр шнека та гідроциліндр повороту щітки
з'єднані послідовно, крім того, поршнева порожни-
на гідроциліндра шнека і поршнева порожнина
гідроциліндра повороту щітки мають рівні об'єми,
причому гідроциліндр шнека та гідроциліндр пово-
роту щітки під'єднані через гідророзподільник до
гідросистеми прибиральної машини.

Корисна модель відноситься до галузі маши-
нобудування, а саме - спеціальних автомобілів
для комунального господарства.

Відомий робочий орган підмітально-
прибиральної машини, який містить циліндричну
привідну щітку, змонтовану на підвісці, яка встано-
влена на рамі машини з можливістю переміщення
у вертикальному напрямку від гідроциліндра. Гід-
роциліндр підключений до гідросистеми через зо-
лотниковий розподільник. На осі щітки встановле-
но відцентровий регулятор, який включає в себе
пружину,  з'єднану з втулкою,  яка за допомогою
тяги кінематично з'єднана із золотником гідророз-
поділювача [А. св. СРСР. № 1677150, м. кл. Е 01 Н
1/02, опубл. 15.09.91].

Недоліком цього робочого органу є складність
конструкції.

Відома підмітально-прибиральна машина, яка
містить кузов, позаду якого встановлено підбира-
льник з щіткою та транспортером. В кузові змонто-
вано плиту для ущільнення матеріалу, що заван-
тажується та пристрій для його розрівнювання.
Електроприводи плити та даного пристрою зв'яза-
ні з джерелом електричної енергії через тиристор-
не імпульсно-формуючий пристрій, що дозволяє
узгоджувати їх швидкість та напрямок переміщен-
ня.  [А.  св.  СРСР.  № 1602922,  м.  кл.  Е 01  Н 1/04,
опубл. 30.10.90].

Недоліком цієї підмітально-прибиральної ма-
шини є складність конструкції.

Відоме обладнання прибиральної машини, яке
складається з корпуса скребкового транспортера
сміття, який встановлений на базовому шасі з ра-
мою. Транспортер, зв'язаний зі шнеком, за яким

установлена циліндрична щітка. Привод транспор-
тера, шнека та щітки зв'язаний з валом за допомо-
гою клинопасової передачі та редуктора [А. св.
СРСР. № 1557239, м.кл. Е 01 Н 1/04, опубл.
15.04.90].

Недоліком цього пристрою є складність конс-
трукції.

Найбільш близьким є обладнання прибираль-
ної машини, що складається шнекового транспор-
тера і циліндричної щітки, розміщених в єдиному
корпусі, гідроциліндра повороту щітки, гідроцилін-
дра шнека, гідророзподільника, двох гідромоторів,
причому перший гідромотор з'єднаний з валом
шнекового транспортера, а другий гідромотор
з'єднаний з валом циліндричної щітки [Патент
України № 57936 А, м.кл. Е01 Н 1/04, опубл.
15.07.2003].

Недоліками цього обладнання є низька швид-
кодія приведення обладнання прибиральної ма-
шини в робоче та транспортне положення, а також
складність конструкції.  Це викликано тим,  що гід-
роциліндр повороту щітки та гідроциліндр шнека
з'єднані паралельно і керуються двома різними
гідророзподільниками, виконуючи технологічні
операції послідовно.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення обладнання прибиральної машини, в
якому за рахунок нового виконання елементів та
зв'язків досягається підвищення швидкодії приве-
дення обладнання прибиральної машини в робоче
та транспортне положення, а також зменшення
кількості елементів управління обладнання, що
приводить до спрощення конструкції.
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Технічним результатом є підвищення швидко-
дії приведення обладнання прибиральної машини
в робоче та транспортне положення, що досяга-
ється за рахунок застосування послідовного з'єд-
нання гідроциліндра шнека та гідроциліндра пово-
роту щітки, причому поршнева порожнина
гідроциліндра шнека з'єднана з поршневою поро-
жниною гідроциліндра повороту щітки, використо-
вуючи один гідророзподільник, крім того поршнева
порожнина гідроциліндра шнека та поршнева по-
рожнина гідроциліндра повороту щітки мають рівні
об'єми.

Поставлена задача вирішується тим,  що в об-
ладнанні прибиральної машини, що складається з
шнекового транспортера і циліндричної щітки,
розміщених в єдиному корпусі, гідроциліндра по-
вороту щітки, гідро циліндра шнека, гідророзподі-
льника, двох гідромоторів, причому перший гідро-
мотор з'єднаний з валом шнекового транспортера,
а другий гідромотор з'єднаний з валом циліндрич-
ної щітки застосовано послідовне з'єднання гідро-
циліндра шнека та гідроциліндра повороту щітки,
причому поршнева порожнина гідроциліндра шне-
ка з'єднана з поршневою порожниною гідроцилін-
дра повороту щітки, використовуючи один гідроро-
зподільник, крім того поршнева порожнина
гідроциліндра шнека та поршнева порожнина гід-
роциліндра повороту щітки мають рівні об'єми.

На Фіг.1 зображена гідравлічна схема облад-
нання прибиральної машини; на Фіг.2 зображений
головний вид схеми обладнання прибиральної
машини; на Фіг.3 зображений вид А схеми облад-
нання прибиральної машини.

Обладнання прибиральної машини містить гі-
дроциліндр повороту щітки 1; гідроциліндр шнека
2; шнековий транспортер 3, циліндричну щітку 5
(див.  Фіг.3), які розміщені у єдиному корпусі 8; гід-
ромотор шнекового транспортера 6 та гідромотор
циліндричної щітки 7. Приймальний бункер 4 роз-
ташований у задній частині кузова прибиральної
машини (див. Фіг.2). Гідросистема обладнання
прибиральної машини складається з: маслобака

12 (див. Фіг.1), встановленого з можливістю жив-
лення гідронасоса 10, з'єднаного через гідророз-
подільник гідромоторів 14 та дросель 15 послідов-
но з гідромотором шнекового транспортера 6 та
гідромотором циліндричної щітки 7, а також через
гідророзподільник гідроциліндрів 9 послідовно з
гідроциліндром повороту щітки 1 та гідроцилінд-
ром шнека 2. Гідронасос 10 також з'єднаний через
запобіжний клапан 13 та фільтр 11 з маслобаком
12. Гідромотор циліндричної щітки 7 через гідро-
розподільник гідромоторів 14 та фільтр 11 з'єдна-
ний з маслобаком 12. Гідроциліндр шнека 2 через
гідророзподільник гідроциліндрів 9 та фільтр 11
з'єднаний з маслобаком 12.

Обладнання прибиральної машини працює
наступним чином: в робочому положенні цилінд-
рична щітка 5, при обертанні, змітає сміття в шне-
ковий транспортер 3, яке через хобот транспорте-
ра потрапляє до приймального бункера 4 і
періодично ущільнюється пресуючою плитою.
Привод робочих органів спецобладнання здійсню-
ється за допомогою гідромоторів 6 і 7, з'єднаних
через гідророзподільник гідромоторів 14 (див.
Фіг.1) із гідросистемою прибиральної машини. Ре-
гулювання частоти обертання робочих органів
спецобладнання здійснюється за допомогою дро-
селя 15. Робоче положення спецобладнання над
поверхнею дороги (тротуару) забезпечується гід-
роциліндром шнека 2 із одночасним переведення
щітки 5 у транспортне положення здійснюється за
допомогою гідроциліндра повороту щітки 1. При-
чому гідроциліндри 1 і 2 з'єднані через гідророзпо-
дільник гідроциліндрів 9 із гідросистемою приби-
ральної машини. При цьому повертається корпус 8
і хобот транспортера, що дає змогу безперешкод-
но здійснювати вивантаження сміття у приймаль-
ний бункер 4.  Живлення гідроциліндрів 1  і 2  та
гідромоторів 6 і 7 здійснюється від гідронасоса 10.
При перевищенні тиску в гідросистемі спрацьовує
запобіжний клапан 13, який через фільтр 11 стра-
влює частину робочої рідини в маслобак 12.
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