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                                                                       Вступ 

Для механізації процесів розвантаження в останні роки створенні різні потужні 

високопродуктивні розвантажувальні машини оригінальних конструкцій 

(автомобілеперекидачі, віброплощадки, елеватори, тощо) [1-3]. Це дає можливість 

прискорити розвантаження, знизити затрати і скоротити зверх нормативні простої вагонів і 

автомобілів-самоскидів під розвантаженням. У зв’язку з цим постає проблема створення 

простого і дешевого обладнання, яке забезпечує ефективне розвантаження транспортних 

засобів із сипучим вантажем, а також очищення рухомого складу від залишків вантажу, так 

як незалежно від роду і складу вантажів частина їх при розвантаженні затримується на 

днищі, в штампованих ребрах-карманах цільнометалевих стінок кузова. Кількість залишків 

сипучих вантажів залежить від багатьох факторів (виду вантажу, його вологості, крупності 

кусків, температури повітря, дальності перевезення способу розвантаження) і може складати 

від 2% до 30% всієї маси вантажу. 

                                         Основне викладення матеріалу 

Для ефективного вирішення даної проблеми у Вінницькому національному технічному 

університеті, на кафедрі металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого 

виробництва, розроблено віброударний гідроімпульсний привод для розвантаження кузовів-

самоскидів транспортних засобів [4-6]. Віброударний гідроімпульсний привод для 

розвантаження кузовів-самоскидів 1, монтується до днища кузова 2 автомобіля-самоскида 

(рис. 1.1). 

 
         Рис. 1.1 – Схема розташування вібраційного гідроімпульсного привода 1 на кузові 

автомобіля-самоскида 2 

 

       Даний привод можна використовувати також для розвантаження і очищення піввагонів, 

як навісний бічний віброударний пристрій (рис. 1.2) для очищення кузовів вагонів від 

залишків сипучих вантажів, де віброударний гідроімпульсний привод для розвантаження 

кузовів-самоскидів 1, монтується до бічної стінки кузова піввагона 2.    

       При застосуванні переносних розвантажувальних пристроїв (рис. 1.3), сам віброударний 

гідроімпульсний привод 1 для розвантаження піввагонів 3 кріпиться на розпушувальному 

пристрої 2 і встановлюється зверху на вантаж, що знаходиться у піввагоні 3. 
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            Рис. 1.2 - Схема розташування 

навісного бічного віброударного 

гідроімпульсного привода для 

розвантаження і очищення піввагонів 

 
    Рис. 1.3 – Схема розташування 

віброударного гідроімпульсного привода 

для розвантаження і очищення піввагонів 

на переносному розвантажувальному 

пристрої 

        
Віброударний гідроімпульсний привод для розвантаження кузовів-самоскидів також 

можна використовувати для розвантаження і очищення кузова-самоскида 

піскорозструшувальної машини (рис. 1.4). 

 
            Рис. 1.4 - Віброударний гідроімпульсний привод для розвантаження кузова-самоскида 

піскорозструшувальної машини 

 

       У даному випадку віброударний гідроімпульсний привод для розвантаження кузовів-

самоскидів 1, кріпиться до кузова 2 з внутрішньої сторони кузова піскорозтрушувальної 

машини (рис. 1.4).  

Конструкція і режими роботи приводу залежить від виду транспортного засобу, що 

розвантажується, від маси вантажу, а також від фізичних та хімічних властивостей вантажу.  

Висновок 
На даний час конструкція даного віброударного гідроімпульсного привода 

характеризується високими технічними показниками: простотою налагодження, надійністю, 

стабільністю підтримання робочих параметрів [7-9]. А також може мати різноманітне 

застосування не тільки в транспортній галузі, але й у різних сферах машинобудування. 
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