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(57) Автоцистерна, до складу якої входить авто-
мобільне шасі з встановленою на ньому циліндрич-
ною місткістю з забірним трубопроводом та горло-
виною, до якої під'єднано вакуумну магістраль, від-
різняється тим, що горловина цистерни обладнана
вакуумним контролером автономного керування,
забірну магістраль під'єднано до задньої верхньої
часгини циліндричної поверхні місткості.

Винахід належить до транспортної техніки, а
саме до автоцистерн і може бути використаний
для транспортування води, рідким органічних доб-
рив та інших рідин.

Вже відома автоцистерна, до складу якої вхо-
дить автомобільне шасі, на якому встановлені ци-
ліндрична місткість і вакуумна установка, напірно-ва-
куумна магістраль, яка з'єднана із горловиною міст-
кості, а якій розташований запобіжний пристрій у виг-
ляді пінопластового поплавка, сполученого з кінце-
вим вимикачем за допомогою штоку, забірний тру-
бопровід, який під'єднаний до нижньої частини задн-
ього днища, виливний пристрій [1J

Недоліком даної автоцистерни с ЇЇ низька
експлуатаційна надійність

Також відома автоцистерна, до складу якої
входить автомобільне шасі, на якому встановлені
циліндрична місткість І вакуумна установка, напір-
но'вакуумна магістраль, яка з'єднана Із горло-
виною місткості, в якій розташований запобіжний
пристрій у вигляді двох гумових кульок, одна із
яких знаходиться у дротяній корзині, а інша - в
трубці, забірний трубопровід, який під'єднаний до
центру заднього днища, виливний пристрій [2]

Недоліком ціп автоцистерни є недостатня
надійність роботи

Ще відома автоцистерна, до складу якої вхо-
дить автомобільне шасі, на якому встановлені ци-
ліндрична місткість і вакуумна установка, напірно-
вакуумна магістраль, яка з'єднана із горловиною
місткості, в якім розташований запобіжний пристрій
у вигляді перфорованого стакана, в середині якого
знаходиться з'єднаний із запірним пристроєм пі-
нопластовий поплавок, забірний трубопровід, який
під'єднаний до нижньої частини заднього днища,
виливний пристрій {3].

Недоліком вищезгаданої автоцистерни є
низька експлуатаційна надійність роботи.

В основу винаходу автоцистерни поставле-
но задачу шляхом зміни просторового розта-
шування забірного трубопроводу і обладнання гор-
ловини цистерни вакуумним контролером авто-
номного керування забезпечити надійний захист
вакуумної установки від робочої рідини.

Поставлена задача досягається тим, що у
автоцистерні, до складу якої входить автомобільне
шасі з встановленою на ньому місткістю цилінд-
ричної форми та вакуумною установкою і вакуум-
ною магістраллю, забірний трубопровід під'єднано
до зігнутого півколом трубчастого патрубка, який
закріплений у верхній частині циліндра, а вільний
його кінець знаходиться всередині місткості, гор-
ловина обладнана вакуумним контролером авто-
номного керування, який контролює заповнення
цистерни тільки до зрізу патрубка забірного тру-
бопроводу, просторове розташування якого не
дозволить робочій рідині потрапити у вакуумну ус-
тановку через вакуумну магістраль

Крім того, з метою захисту місткості від руй-
нування о ній підтримується безпечний для її ЦІЛІС-
НОСТІ вакуумметричний тиск, а з метою повноти ви-
користання вантажопідйомності автомобільного
шасі, зріз патрубка забірного трубопроводу мон-
тується в місткості на максимально допустимій ви-
соті від й дна

Технічна суть і принцип дії запропонованої
автоцистерни пояснюється кресленням, на якому
схематично зображена автоцистерна, загальний
вигляд

Запропонована автоцистерна складається Із
автомобільного шасі 1, вакуумної установки 2,
місткості 3 із горловиною 4, до якої під'єднана еа-
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куумна магістраль 5 з вакуумним контролером вв-
тономного керування б, забірного трубопроводу 7,
сполученого з патрубком 8. які в сукупності утво-
рюють забірну магістраль.

Вищезгадана автоцистерна працює таким
чином.

Запускають двигун автомобільного шасі 1,
опускають забірний трубопровід 7 у колодязь 9 із
робочою рідиною І включають в роботу вакуумну
установку 2 Контролером встановлюють у міст-
кості 3 вакуумметричмий тиск, який регламенто-
ваний гідравлічними втратами напору у забірній
магістралі і достатній для заповнення місткості
тільки до нижнього зрізу патрубка 8.

В процесі відсмоктування повітря із місткості
З вакуумною установкою 2 у забірній магістрапі на-
водиться допустимий для самозаван гажування пе-
репад тиску і в місткість 3 почне надходити робоча
рідина із постійною подачею. Як тільки рідина під-
німеться до рівня зрізу патрубка 6, виникає про-
титиск В наслідок цього гідравлічні втрати напору
у забірній магістрапі збільшуються на величину вт-
рат напору дли подолання цього протитиску. Це
призводить до зупинки процесу самозаванта-

жування, оскільки Його продовження можливе тіль-
ки при підвищенні вакуумметричного тиску в міст-
кості 3, який, в свою чергу, залишається незмін-
ним Припинення наповнення місткості 3 на рівні
зрізу патрубка 8 виключає надходження робочої
рідини у вакуумну магістраль 5 І далі у вакуумну
установку 2. Момент заповнення місткості 3 визна-
чають за оглядовим склом 10 Після цього відклю-
чають вакуумну установку 2, виймають Із колодязя
9 і вкладають на автомобільному шасі 1 забірний
трубопровід 7 й транспортують рідину до місця
призначення, де її виливають через виливний
пристрій 11

Джерела Інформації, які використовувались
при складанні опису винаходу.
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