
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

 

УДК 621.926.5 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ РІДИН 
 

Вікарський Д.П., студент 
 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 
 

Запропоновано використання нової конструкції дозувального пристрою в автоматах, 
що фасують рідину, який є простішим за своєю конструкцією та надійнішим в експлуатації. 
 

У галузі пакування рідкої продукції широко застосовують пристрої дозування рідин, що 
складаються посудини, в яку по трубопроводу надходить рідина. Дно посудини за допомогою 
клапана з’єднується з мірником, що має випускний клапан. Підпружинений шток клапана має 
змогу вертикально переміщатися за допомогою підйомних пальців, встановлених на 
обертально-горизонтальній осі. Поворот осі здійснюється шляхом опускання штанги з 
відкриттям клапана і наповненням рідиною мірника, а також переміщенням поршня в нижнє 
положення. Після цього поршень і штанга починають повільно підніматися, при цьому 
впускний клапан закривається і відкривається випускний, який перебуває відкритим, допоки 
повільно піднімається поршень, тобто до повного витікання рідини з мірника, після чого 
здійснюється закриття випускного клапана [1]. 

Описаний дозувальний пристрій має ряд недоліків. Він має досить складну конструкцію, 
оскільки впускний і випускний клапани закріплені кожен на своїй стійці. У конструкції апарату 
застосований циліндр з поршнем, обробка яких вимагає відповідного обладнання. Крім того, 
даний розливний апарат не автоматизовано. 

Зазначені недоліки виключені у пропонованому дозувальному пристрої, описаному в [2]. 
Це досягається тим, що в пристрою для розливу рідин по рівню (рис. 1), що складається з 

резервуара для рідини, розливної головки з центрувальним змінним дзвіночком, зливною і 
повітрявідвідною трубками, що відрізняється тим, що у верхній частині резервуара для рідини 
встановлена поєднана з вакуумною лінією і розливною головкою герметична ємність, дно якої 
має можливість повертатися навколо горизонтальної осі, підпружинено і забезпечено 
прокладкою, у нижній частині резервуара для рідини розташований барботер, а розливна 
головка представляє собою планку, на якій укріплені ущільнювач, змінний дзвіночок, зливна і 
повітрявідвідна трубки, при цьому повітрявідвідна трубка служить також для відсмоктування 
зайвої рідини. 

 
На рис. 1 показано схему пристрою. 
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Рис.1. Схема дозувального пристрою 

дозувальний пристрій для рідин простіший за своєю
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