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Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, а саме до 
спеціальних пристроїв з пневматичними пристосуваннями для обробки рослин. 

Як найближчий аналог вибрано відомий вентиляторний розпилювач, що містить кожух, 
вентилятор, нагнітальний патрубок, сопло (Патент RU № 2136154 А01М7/00, опубл. 10.09.1999). 

Недоліком цього відомого пристрою є використання отрутохімікатів, великі витрати, 5 

погіршена екологія, незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити вентиляторний розпилювач 

шляхом введення в систему нових конструктивних елементів, які дозволять відмовитись від 
використання отрутохімікатів, знизити витрати, покращити екологію та санітарно-гігієнічні умови 
праці. 10 

Поставлена задача вирішується тим, що у екологічному пристрої, що містить кожух, 
вентилятор, нагнітальний патрубок, сопло, згідно з корисною моделлю, в кожусі встановлено 
акумулятор, електрично пов'язаний з додатково встановленими у нагнітальному патрубку, між 
вентилятором і соплом, холодними спаями термоелектричного холодильника для охолодження 
повітря до мінусової температури близько 0 °C. 15 

Використання екологічного пристрою запропонованої конструкції дозволяє відмовитись від 
використання отрутохімікатів для знешкодження личинок шкідників, як у найближчому аналогу, 
знизити витрати, покращити екологію та санітарно-гігієнічні умови праці за рахунок 
встановлення в кожусі акумулятора, електрично пов'язаного з додатково встановленими у 
нагнітальному патрубку, між вентилятором і соплом, холодними спаями термоелектричного 20 

холодильника для охолодження повітря до мінусової температури близько 0 °C та подачі його 
для усипляння личинок комах і здування їх з листя рослин стисненим потоком повітря. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему пропонованого 
екологічного пристрою. 

Екологічний пристрій містить кожух 1, вентилятор 2, нагнітальний патрубок З, сопло 4, у 25 

нагнітальному патрубку 3 між вентилятором 2 і соплом 4 встановлено холодні спаї 5 
термоелектричного холодильника, акумулятор 6. 

Екологічний пристрій працює таким чином 
На ділянці, де виконують обробку рослин, тримають в руках екологічний пристрій за ручку 

кожуха 1, включають вентилятор 2 та холодні спаї 5 термоелектричного холодильника з 30 

живленням від акумулятора 6. Вентилятор 2 під тиском подає зовнішнє повітря у нагнітальний 
патрубок 3. Повітря проходить крізь холодні спаї 5 термоелектричного холодильника, де воно 
охолоджується до мінусової температури близько 0 °C і надходить в сопла 4. В спекотний 
сонячний день потік дуже холодного повітря з мінусовою температурою близько 0 °C, з сопла 4 
спрямовують на нижню поверхню листя, де знаходяться личинки шкідників, які активно 35 

харчуються поживними речовинами, гублячи рослини. Дуже холодне повітря паралізує 
активність личинок комах, присипляє їх, вони втрачають рухливість, після чого їх легко відділити 
від листя і видалити за межі крони рослини потоком стисненого повітря, створеного 
вентилятором 2. Личинки комах, які втратили контакт з поживними речовинами рослин, не в 
змозі самостійно повернутися на рослини та шкодити їм.  40 
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встановленими у нагнітальному патрубку, між вентилятором і соплом, холодними спаями 
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