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1 

Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, а саме до 
спеціальних пристроїв для хімічної обробки рослин. 

Найближчим аналогом є розпилювач, що містить корпус розпилювача з трубкою для 
подання робочої рідини та розпилювальним елементом. [Патент RU № 2574678 А01М 7/00, 
опубл. 10.02.2016]. 5 

Недоліком цього відомого пристрою є невисока ефективність хімічної обробки рослин, 
незадовільна якість рівномірності розпилу та несталість щільності розподілу крапель на 
оброблюваній поверхні. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити розпилювач шляхом введення в 
систему нових конструктивних елементів, які дозволяють підвищити якість та ефективність 10 

хімічної обробки рослин, зменшити втрати хімікатів. 
Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої, який містить корпус розпилювача з 

трубкою для подання робочої рідини та розпилювальний елемент, згідно з корисною моделлю, 
трубка для подання робочої рідини виконана у вигляді гіперболічної спіралі, а розпилювальний 
елемент оснащений неодимовим магнітом та осцилятором, виконаним у вигляді 15 

електропровідної котушки з вільними кінцями. 
Використання осциляторного розпилювача запропонованої конструкції дозволяє зменшити 

втрати хімікатів за рахунок того, що трубка для подання робочої рідини виконана у вигляді 
гіперболічної спіралі зі зменшуваним радіусом, де під дією відцентрових сил відбувається 
прискорення руху рідини при одночасній її електризації і потрапляє до виходу, який оснащений 20 

осцилятором, виконаним у вигляді електропровідної котушки з вільними кінцями. При 
проходженні електризованої рідини крізь розпилювальний елемент, виникають високочастотні 
пульсації, що в поєднанні з підвищеною швидкістю рідини призводить до розпилення рідини у 
вигляді рівновеликих крапель. Діаметр крапель обумовлено частотою пульсацій при 
проходженні рідини крізь розпилювальний елемент. Неодимовий магніт завдяки сильному 25 

магнітному полю структурує молекули та здійснює магнітну обробку краплини робочого розчину, 
знижується в'язкість води, що дозволяє досягти підвищення якості та ефективності хімічної 
обробки рослин. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено схему пропонованого 
осциляторного розпилювача. 30 

Осциляторний розпилювач, що містить корпус 1 з трубкою 2 для подання робочої рідини та 
розпилювальний елемент 3, трубка 2 для подання робочої рідини виконана у вигляді 
гіперболічної спіралі, розпилювальний елемент 3 оснащений неодимовим магнітом 4 та 
осцилятором 5, виконаним у вигляді електропровідної котушки з вільними кінцями. 

Пристрій працює таким чином: 35 

Робоча рідина насосом із резервуара для рідини (не показано) під тиском надходить через 
розміщену корпусі 1 трубку 2 для подання робочої рідини до розпилювального елемента 3. Під 
дією відцентрових сил рідина переміщується від входу до виходу трубки 2 для подання робочої 
рідини, яка виконана у вигляді гіперболічної спіралі зі зменшуваним радіусом, що призводить до 
прискорення руху рідини при одночасній її електризації і потрапляє до розпилювального 40 

елемента 3. При проходженні електризованої рідини крізь розпилювальний елемент 3, який 
містить осцилятор 5, виконаний у вигляді електропровідної котушки з вільними кінцями, 
виникають високочастотні пульсації, що в поєднанні з підвищеною швидкістю рідини призводить 
до розпилення рідини у вигляді рівновеликих крапель. Неодимовий магніт 4 завдяки сильному 
магнітному полю структурує молекули та здійснює магнітну обробку краплини робочого розчину, 45 

що знижує в'язкість води і дозволяє досягти підвищення якості та ефективності хімічної обробки 
рослин.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 50 

Осциляторний розпилювач, що містить корпус розпилювача з трубкою для подання робочої 
рідини та розпилювальний елемент, який відрізняється тим, що трубка для подання робочої 
рідини виконана у вигляді гіперболічної спіралі, а розпилювальний елемент оснащений 
неодимовим магнітом та осцилятором, виконаним у вигляді електропровідної котушки з 
вільними кінцями. 55 
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