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(57) Опора-ложемент бака обприскувача, що 
складається із накладки, до якої жорстко приєдна-
на стійка із елементом кріплення для бандажа, яка 
відрізняється тим, що накладка виконана у ви-
гляді балки змінної жорсткості. 

 

 
Корисна модель відноситься до машинобуду-

вання і може бути використана в конструкціях 
сільськогосподарських обприскувачів. 

Відома конструкція опори-ложемента бака об-
прискувача складається із накладки, до якої жорс-
тко приєднана стійка із елементом кріплення для 
бандажа [див. Каталог "Машины для химической 
защиты растений и внесения жидких минеральных 
удобрений". - Львов, Внешнеторгиздат, 1987. - 
С.8-11, 18-26]. 

До недоліків вказаної конструкції опори-
ложемента бака обприскувача відноситься немож-
ливість рівномірно розподіляти вздовж накладки 
реактивний контактний тиск, що виникає від ваги 
робочої рідини, бака із комунікацією та притиску 
резервуара бандажами, що призводить в кінцево-
му результаті до різкого підвищення контактних 
напружень на краях накладки опори-ложемента. 
Численна їх циклічність призводить до руйнування 
обичайки бака обприскувача. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня розширення функціональних можливостей опо-
ри-ложемента бака обприскувача, забезпечуючи 
рівномірний розподіл реактивного контактного тис-
ку вздовж накладки шляхом виконання конструкції 
опори-ложемента бака обприскувача, що склада-
ється із накладки, до якої жорстко приєднана стій-
ка із елементом кріплення для бандажа, виконав-
ши накладку у вигляді балки змінної жорсткості. 

Суть корисної моделі пояснюється графічним 
зображенням, де представлена конструкція про-
понованої опори-ложемента із жорстко закріпле-
ною накладкою до стійки із елементом кріплення 
для бандажа. 

Опора-ложемент бака обприскувача склада-
ється із накладки 1, що виконана у вигляді балки 
змінної жорсткості до якої жорстко приєднана стій-
ка 2 із елементом кріплення для бандажа 3. 

Опора-ложемента бака обприскувача працює 
наступним чином. Опорною поверхнею для монту-
вання бака служить накладка 1, що виконана у 
вигляді балки змінної жорсткості і 1 жорстко приє-
днана до стійки 2 із елементом кріплення для бан-
дажа 3. Тоді нормальні складові контактного тиску 
діятимуть на всій довжині опорної поверхні накла-
дки 1, забезпечуючи в кожній точці сталість конта-
ктного тиску. Даний параметр досягається завдяки 
виконанню накладки 1 у вигляді балки змінної жо-
рсткості (найефективніше з позиції міцності оби-
чайки бака змінювати товщину накладки 1 забез-
печуючи їй змінну жорсткість). За накладеною 
умовою контакту, а саме - сталості контактного 
тиску, із теоретичних підрахунків визначаємо закон 
зміни товщини накладки 1, який змінюється від 
мінімуму на краях до максимуму посередині на-
кладки 1, забезпечуючи змінну жорсткість по всій 
довжині, що дозволить накладці 1 щільно приляга-
ти до обичайки бака і за рахунок розрахованої 
змінної жорсткості виконати поставлену умову кон-
такту. 

Таким чином, запропонована конструкція опо-
ри-ложемента бака обприскувача дозволяє роз-
ширити її функціональні можливості, забезпечую-
чи рівномірний розподіл реактивного контактного 
тиску вздовж всієї накладки 1, що в кінцевому ре-
зультаті знижує контактні напруження, особливо 
на краях, у порівнянні із типовою опорою-
ложементом, та рівномірно розподілити його 
вздовж всієї довжини. 
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