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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Пневматична підвіска напівпричепа вантажно-

го автомобіля, яка складається з перепускного 
клапана односторонньої дії; об'єднаного повітроп-
роводом з балоном-ресивером, причому балон-

ресивер містить кран для скидання конденсату та 
контрольний вивід для вимірювання тиску в бало-
ні-ресивері, магістрального фільтра, з'єднаного 
повітропроводом з краном рівня підлоги та бало-
ном-ресивером, пневматичних балонів, з'єднаних 
через контрольні виводи з краном рівня підлоги, 
яка відрізняється тим, що в неї введено другий 

кран рівня підлоги, який розташований симетрично 
до першого крана рівня підлоги по краях осі напів-
причепа та з'єднаний з пневматичними балонами 
відповідної сторони. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі транс-
портних засобів, зокрема до підвісних пристроїв 
транспортних засобів. 

Відома пневматична підвіска в якій додатковий 
пружний елемент виконаний у вигляді порожнього 
плунжера, що розділений поршнем на дві порож-
нини, при цьому нижня порожнина плунжера з'єд-
нана повітряним каналом через електропневмок-
лапан, у ланцюзі живлення якого розташований 
комутуючий пристрій, з'єднаний з датчиком швид-
кості, для підведення маси газу на початку кожного 
ходу стиску з ресивером, а для відводу цієї маси 
газу на початку кожного ходу відбою - з атмосфе-
рою, а верхня порожнина плунжера через осьові й 
радіальні отвори в штоку поршня також з'єднана з 
атмосферою, причому шток поршня укріплений у 
кришці основного пружного елемента [Патент РФ 
№2399503, М. кл. B60G11/2V, F16F9/0, опубл. 
20.09.10]. 

Недоліком такої пневматичної підвіски є скла-
дність конструкції, що вимагає додаткових витрат 
для виготовлення її конструктивних елементів та 
незручність в обслуговуванні. 

Найбільш близьким технічним рішенням, об-
раним за прототип є, пневматична підвіска напівп-
ричепа вантажного автомобіля [Компоненты пнев-
матических тормозных систем для прицепов в 
соответствии с 71/320/EWG. Схематическое отоб-
ражение и описание тормозных систем и пневма-
тических агрегатов. - WABCO, 2007. - 34с.], яка 
дозволяє регулювати тиск у пневматичних бало-
нах в залежності від навантаження на пневматичні 

балони напівпричепа та складається з перепускно-
го клапану односторонньої дії, об'єднаного повіт-
ропроводом з балоном-ресивером. Балон-ресивер 
містить кран скидання конденсату та контрольний 
вивід. Через магістральний фільтр, балон-ресивер 
з'єднаний повітропроводом з краном рівня підлоги, 
який через контрольні виводи, з'єднаний з пневма-
тичними балонами. 

Недоліками відомої пневматичної підвіски на-
півпричепа вантажного автомобіля є те, що: при 
завантаженні платформи напівпричепа з такою 
пневматичною підвіскою обов'язково вимагається 
рівномірне розташування вантажу по платформі, 
так як при нерівномірному розташуванні вантажу 
при завантаженні відбувається крен напівпричепа, 
який при подальшому продовженні завантаження 
може викликати перекидання вантажного автомо-
біля з напівпричепом; при русі вантажного авто-
мобіля з напівпричепом коли виникають поперечні 
коливання платформи, повітря у пневматичній 
системі здійснює поперечно-коливальні рухи, час-
тота яких при вході в резонанс з власною часто-
тою коливань напівпричепа викликає перекидання 
вантажного автомобіля з напівпричепом. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення такої системи пневматичної підвіски 
напівпричепа вантажного автомобіля, в якій за 
рахунок введення другого крану рівня підлоги та 
його зв'язків з іншими елементами, зменшуються 
амплітуда та період поперечних коливань напівп-
ричепа вантажного автомобіля, зникає необхід-
ність обов'язкового рівномірного розташування 
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вантажу по платформі напівпричепа, знижується 
ризик перекидання вантажного автомобіля з напі-
впричепом при його русі, що призводить до підви-
щення стійкості напівпричепа вантажного автомо-
біля. 

Застосування заявленої пневматичної підвіски 
напівпричепа вантажного автомобіля дозволить 
зменшити амплітуду та період поперечних коли-
вань напівпричепа вантажного автомобіля, що 
призведе до підвищення стійкості напівпричепа 
вантажного автомобіля і запобігання його переки-
дання. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
пневматичній підвісці напівпричепа вантажного 
автомобіля, яка складається з перепускного кла-
пану односторонньої дії, об’єднаного повітропро-
водом з балоном-ресивером, причому балон-
ресивер містить кран для скидання конденсату та 
контрольний вивід для вимірювання тиску в бало-
ні-ресивері, магістрального фільтру з'єднаного 
повітропроводом з краном рівня підлоги та бало-
ном-ресивером, пневматичних балонів, з'єднаних 
через контрольні виводи з краном рівня підлоги 
введено другий кран рівня підлоги напівпричепа, 
який розташований симетрично до першого крану 
рівня підлоги по краям вісі напівпричепа та з'єдна-
ний з пневматичними балонами відповідної сторо-
ни. 

На кресленні представлено схему пневматич-
ної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля. 

Пневматична підвіска напівпричепа вантажно-

го автомобіля складається з перепускного клапану 
односторонньої дії 1, об'єднаного повітропроводом 
з балоном-ресивером 3. Балон-ресивер 3 містить 
кран скидання конденсату 4 та контрольний вивід 
5. Через магістральний фільтр 6, балон-ресивер 3 
з'єднаний повітропроводом з двома кранами рівня 
підлоги 7, які через контрольні виводи 8, з'єднані з 
пневматичними балонами 2. 

Пневматична підвіска напівпричепа вантажно-
го автомобіля працює наступним чином: через 
перепускний клапан односторонньої дії 1 повітря 
надходить до балону-ресиверу 3, після чого попа-
дає до магістрального фільтру 6, де проходить 
очищення. В балоні-ресивері 3 передбачені кран 
для скидання конденсату 4 та контрольний вивід 5 
для вимірювання тиску г балоні-ресивері 3. Після 
проходження магістрального фільтру 6 повітря 
попадає до вхідних виводів кранів рівня підлоги 7. 
В разі нахилу однієї із сторін платформи напівпри-
чепа, відкриваються крани рівня підлоги 7, причо-
му через вихідний вивід крану рівня підлоги 7 із 
зовнішньої сторони нахилу платформи напівпри-
чепа повітря випускається із пневматичних бало-
нів 2, а із внутрішньої сторони нахилу платформи 
напівпричепа - надходить із балону-ресиверу 3 до 
пневматичних балонів 2. При вирівнюванні плат-
форми напівпричепа вантажного автомобіля, оби-
два крани рівня підлоги 7 закриваються. В разі 
необхідності через контрольні виводи 8 можливе 
вимірювання тиску в пневматичних балонах. 
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