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(57) Обладнання прибиральної машини, що міс-

тить корпус транспортера, за яким установлена
циліндрична щітка, який відрізняється тим, що в
нього введені два гідромотори, причому перший
гідромотор з'єднаний з валом транспортера, який
виконано шнековим, а другий гідромотор з'єдна-
ний з валом циліндричної щітки, крім того, шнеко-
вий транспортер і циліндрична щітка розміщені в
одному корпусі

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання, а саме спеціальних автомобілів для кому-
нального 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 кінематичне з'єднана із золотником пдророз-
поділювача (Авторське свідоцтво СРСР
№1677150, кл Е 01 Н 1/02,15 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 (Авторське свідоцтво СРСР №1602922, кл Е
01 Н 1/04, 30 10 90)

Недоліком цієї підмітально-прибиральної ма-
шини є складність конструкції

Найбільш близьким є обладнання прибираль-
ної машини, яке складається з корпуса скребково-
го транспортера сміття, який встановлений на ба-
зовому шасі з рамою Транспортер, зв'язаний зі

шнеком, за яким установлена циліндрична щітка
Привод транспортера, шнека та щітки зв'язаний з
валом за допомогою клинопасової передачі та
редуктора (Авторське свідоцтво СРСР №1557239,
кл Е01 Н 1/04, 15 04 90)

Недоліком цього пристрою є складність конс-
трукції

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення обладнання прибиральної машини, в якому
за рахунок нового виконання елементів досягаєть-
ся зменшення КІЛЬКОСТІ складових обладнання, а
також зменшення його габаритів, що приводить до
спрощення конструкції Поставлена задача вирі-
шується тим, що в обладнання прибиральної ма-
шини, що складається з корпуса транспортера,
перед яким установлена циліндрична щітка вве-
дені два гідромотори, причому перший гідромотор
з'єднаний з валом транспортера, який виконано
шнековим, а другий гідромотор з'єднаний з валом
циліндричної щітки, крім того, шнековий транспор-
тер і циліндрична щітка розміщуються в одному
корпусі

На фіг 1 зображений головний вид схеми об-
ладнання прибиральної машини, на фіг 2 зобра-
жений вид А схеми обладнання прибиральної ма-
шини, на фіг 3 зображена гідравлічна схема
обладнання прибиральної машини

Обладнання прибиральної машини містить гі-
дроциліндр повороту щітки 1 (див фіг1), гідроци-
ліндр шнека 2, шнековий транспортер 3, циліндри-
чну щітку 5 (див фіг 2), які розміщені у єдиному
корпусі 8, гідромотор шнекового транспортера 6 та
гідромотор циліндричної щітки 7 Приймальний
бункер 4 розташований у задній частині кузова
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прибиральної машини (див фіг 1) Гідросистема
обладнання прибиральної машини складається з
пдророзподілювача прибиральної машини 9
(див фіг 3), гідронасоса 10, фільтра 11, маслобака
12, запобіжного клапану 13, пдророзподілювача
спецобладнання 14, гідроциліндра шнека 2, гідро-
циліндра повороту щітки 1, гідромотора шнекового
транспортера 6, гідромотора циліндричної щітки 7,
дроселя 15

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 здій-
снюється за допомогою гідромоторів 6 і 7, з'єдна-
них через пдророзподільник 9 (див фіг 3) із гідро-
системою прибиральної машини Робоче
положення спецобладнання над поверхнею доро-
ги (тротуару) забезпечується гідроциліндром шне-
ка 2 Переведення щітки 5 у транспортне поло-
ження здійснюється за допомогою гідроциліндра 1
При цьому повертається корпус 4 і хобот транспо-
ртера, що дає змогу безперешкодно здійснювати
вивантаження сміття
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