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Корисна модель належить до колонних масообмінних апаратів і може бути використана в 
ректифікаційних, абсорбційних або екстракційних колонах. 

Одними з найбільш поширених апаратів для проведення тепломасообмінних процесів є 
колонні апарати, нижня частина вертикальних корпусів яких прикріплена до юбочної опори 
[Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. - Л.: 5 

Машиностроение, 1981. -С. 284-290]. Найближчою до пропонованого технічного рішення є 
юбочна опора колонного апарата, що містить вертикально розташовану циліндричну або 
конічну обичайку з лазом для обслуговування, а також кільцевий опорний вузол з отворами під 
фундаментні болти, розташовані з боку зовнішньої поверхні обичайки [Лащинский А.А. 
Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. - Л.: Машиностроение, 1981. - С. 10 

284-285, рис. 14.3]. 
Недоліком зазначеної конструкції юбочної опори є значний зовнішній діаметр її опорного 

вузла, що в ряді випадків можуть спричинити певні незручності під час монтажу колони на 
фундаменті. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення юбочної опори колонного 15 

апарата, у якому нове конструктивне виконання її опорного вузла забезпечує зменшення його 
зовнішнього діаметра, а отже і габаритів опори в плані. 

Поставлена задача вирішується тим, що в юбочній опорі колонного апарата, що містить 
вертикально розташовану циліндричну або конічну обичайку з лазом для обслуговування, а 
також кільцевий опорний вузол з отворами під фундаментні болти, згідно з пропонованою 20 

корисною моделлю новим є те, що отвори під фундаментні болти розташовані з боку 
внутрішньої поверхні обичайки. У найприйнятнішому прикладі виконання опори в обичайці 
виконані вікна в місцях розташування в кільцевому опорному вузлі отворів під фундаментні 
болти. 

Виконання юбочної опори із зазначеними ознаками забезпечує можливість зменшення 25 

зовнішнього діаметра її опорного вузла (за умови й відповідного зменшення її внутрішнього 
діаметра), що сприяє зменшенню габаритів як опорного вузла, так і опори в цілому (у плані). 
Виконання в обичайці вікон (у місцях розташування в кільцевому опорному вузлі отворів під 
фундаментні болти) полегшує проведення монтажу й демонтажу фундаментних болтів (не 
тільки зсередини, а й ззовні обичайки). 30 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено поздовжній розріз 
юбочної опори з циліндричною обичайкою. 

Юбочна опора колонного апарата містить вертикально розташовану циліндричну обичайку 1 
(обичайку 1 також може бути виконано конічною) з лазом для обслуговування 2, а також 
кільцевий опорний вузол 3 з отворами 4 під фундаментні болти (не показано), при цьому 35 

зазначені отвори 4 розташовані з боку внутрішньої поверхні 5 обичайки 1 (див. креслення). В 
обичайці 1 можуть бути виконані вікна 6 у місцях розташування в кільцевому опорному вузлі 3 
отворів 4 під фундаментні болти. 

Юбочна опора колонного апарата працює в такий спосіб. 
Під час монтажу колонного апарата на фундаменті в отвори 4 заводять фундаментні болти, 40 

на вільні кінці яких накручують гайки, які закручують або зсередини обичайки 1 (для цього 
монтажник користується лазом для обслуговування 2) або ззовні обичайки 1 (для цього 
монтажник користується вікнами 6), Демонтаж колонного апарата з фундаменту здійснюють у 
зворотному порядку.  

 45 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Юбочна опора колонного апарата, що містить вертикально розташовану циліндричну або 
конічну обичайку з лазом для обслуговування, а також кільцевий опорний вузол з отворами під 
фундаментні болти, яка відрізняється тим, що отвори під фундаментні болти розташовані з 50 

боку внутрішньої поверхні обичайки. 
2. Опора за п. 1, яка відрізняється тим, що в обичайці виконані вікна в місцях розташування в 
кільцевому опорному вузлі отворів під фундаментні болти. 
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