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Вінницький національний аграрний університет

Самоскидні пристрої причепів бувають: гравітаційні, які працюють під 
дією ваги вантажу, з гідроприводом і з механічним приводом (домкратно- 
гвинтові, зубчасто-секторні, важільно-роликові і конвеєрні).

Конвеєрна підлога візків у причепів особливо поширена за кордоном. 
Привід до них здійснюється від двигунів автомобілів і тракторів, а частіше від 
спеціальних легких переносних бензинових або дизельних двигунів з коробкою 
передач. Подібні двигуни служать обладнанням для розвантаження: сховищ, 
силосних ям, прийомних бункерів і т. д.

Останнім часом перевага надається гідравлічним підйомникам, як більш 
простішим за конструкцією механізмами, що передають зусилля, яке не 
вимагає застосування особливого мастила, є надійними і безпечними у роботі.
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На рисунку 1, а показана схема розвантаження кузова в боки, а на 
рисунку 1 б схема розвантаження назад і дія сил під час підйому кузова. У 
процесі підйому спостерігаються два характерних положення.

На початку підйому силова залежність може бути виражена рівнянням моментів 
щодо точки О від ваш вантажу і кузова і силою, що розвиває гідроциліндр:

Р к - {<2+0)1 =  0 ( 1)
звідки зусилля гідроциліндра буде рівним:

д? + б зі
А' кг. (2)

Ці співвідношення правильні, якщо гідроциліндр займає вертикальне 
положення при початку підйому. Відхилення точки опори в будь-яку зі сторін 
нераціональне для цієї схеми.

Рис. 1. Схема розвантаження кузова: 
а -  в боки, б -  назад і дія сил під час підйому кузова

Для інших варіантів треба ускладнювати конструкцію передавального 
важільного механізму.

Будь-яке інше проміжне положення гідропідйомного механізму можна 
виразити умовою рівноваги щодо точки О у вигляді:

Р є - { ( ) + 0 ) х  =  0. (3)
Після рішення простих геометричних задач по визначенню є а т 

отримаємо:
Рсо§р (Аг-1§;(3 — а) — {{2+0) (/-соза — /г-зіпа) = 0. (4)

звідки
(£? + 0 ) ( 1  • соза - к  ■ 5ішх)

к * бїпД -  а ' созД кг. (5)
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З рівняння (5) можна зробити висновки: чим далі від шарніра О центр 
прикладення навантаження, тим більше зусилля Р буде потрібно для підйому 
кузова; зусилля Р буде менше при збільшенні к, але це веде до збільшення 
довжини штока; воно буде також зменшуватися зі зменшенням а, що можливо 
при перенесенні точки гойдання гідроциліндра до верхньої його частини.

При збільшенні розміру к зусилля на штоку буде зменшуватись, що 
відбувається при розвантаженні пухких вантажів.

Кут підшму щ'зоєа а °
Рис. 2. Графік зміни зусилля Р і моментів МК і Мр у залежності від кута

підйому кузова
Визначивши Р за рівнянням (5), моменти від ваги навантаженого кузова 

Мк = {()+С) х кг-см. і від зусилля гідроциліндра Мр = Р& кг-см. для різних 
положень при значеннях а від 0 до 50°, можна побудувати графік (рис. 2). З 
графіка видно, що найбільш проста схема гідропідйомного механізму є 
раціональною і залежною від сили, що прикладається. Момент від вантажу 
змінюється за законом косинуса, що представлено на рисунку 1, б. Момент від 
зусилля гідроциліндра має максимум при а = 20°, що підтверджується 
наявністю точки перегину на кривій зусилля. Найбільше зусилля Р 
гідроциліндр повинен розвивати в початковий момент підйому, тобто при а = 0°.
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