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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може бути 
використана при проведенні хімічного обробітку дослідницьких посівів польових культур 
робочими рідинами гербіцидів. 

При проведенні хімічного обробітку дослідницьких посівів польових культур робочими 
рідинами гербіцидів використовують оприскувач ранцевий Solo 416 (Оприскувач ранцевий - 5 

режим доступу: http://www.minimojka.in.ua/-PDF/opriskivatel/Solo_416.pdf), який складається з 
ємності для готового розчину гербіцидів, що з'єднуються магістраллю зі штангою, на якій 
встановлено один розпилювач. 

Недоліком цих пристроїв-аналогів є те, що обробіток проводиться вручну, мала ширина 
захвату. Як наслідок, низька продуктивність роботи агрегату та великі витрати праці. 10 

За прототип прийнято обприскувач малооб'ємний монтований штанговий ОМ-630-2 
(Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник /Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. 
Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2004. - 544 с; іл.). 

Недоліком прототипу є те, що під час його роботи неможливе швидке налагодження і 
промивка на внесення іншого виду гербіцидів. 15 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення оприскувача лабораторного, 
шляхом встановлення додаткових ємностей для гербіцидів та обладнання їх кранами. 

Це дає можливість замінити ручну працю на механізований обробіток і вносити декілька 
видів гербіцидів. Як наслідок підвищується якість і ефективність боротьби з бур'янами та 
збільшується продуктивність, знижуються витрати праці. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що в оприскувачі лабораторному, що включає штангу, 
фільтр, насос, напірну магістраль, ємність для гербіцидів та ємність для води, відповідно до 
пропонованої корисної моделі, встановлено декілька ємностей для гербіцидів, кожна з яких 
оснащена краном, а насос підключено на вході напірної магістралі. 

Суть корисної моделі пояснює креслення. 25 

Суть і принцип дії запропонованого пристрою пояснюються кресленням, на якому зображено 
оприскувач лабораторний (схема технологічна). 

Оприскувач лабораторний включає ємності 1 з розчинами гербіцидів і ємність 2 з водою, які 
через крани 3 напірною магістраллю 4 з'єднані з насосом 5 і через фільтр 6 зі штангою 7. 

Пристрій працює наступним чином. Вмикаємо кран 3 однієї з ємностей 1, вмикаємо насос 5 30 

та обробляємо ділянку. 
Після обробітку ділянки закриваємо кран 3 однієї з ємностей 1, розчин гербіцидів якої 

вносився, і відкриваємо кран на ємності 2 з водою та промиваємо систему. 
Потім переключаємось на наступну ємність 1 з гербіцидами. 

 35 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Оприскувач лабораторний, що містить штангу, фільтр, насос, напірну магістраль, ємність для 
гербіцидів та ємність для води, який відрізняється тим, що встановлюють декілька ємностей 
для гербіцидів, кожна з яких оснащена краном, а насос підключають на вході напірної 40 

магістралі. 
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