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(57) Лабораторний пристрій для проведення про
цесу карбонатації що містить пару електродів,

електронний прилад (рН-метр), електромагніти до 
клапанів, контактне устаткування (блок автомати
чного титрування), який в ід р ізн я є ть с я  тим, що 
пристрій додатково містить карбонізатор, в який 
газ надходить з балона з СО2 через автоматичний 
клапан від блока автоматичного титрування, а 
витрата газу регулю ється ротаметром, с ік перека
чується із циркуляційного збірника соку до карбо- 
нізатора за допом огою  зануреного термостата, 
який тримає задану температуру соку.

Пристрій відноситься до лабораторного обла
днання, яке призначене для проведення процесу 
карбонатації деф екозаних соків і може бути вико
ристаний в учбових та цукрозаводських лаборато
ріях.

Відомий пристрій для проведення процесу ка
рбонатації [Забелик Виктор Львович. Автоматиче- 
ское титрование. - М., "Знергия", 1971. - 94с. с ил.], 
який складається з м агнітної м ішалки, бюретки, 
пари електродів, електронного прибору (рН-метр), 
електромагн ітів до клапанів, контактного устатку
вання (блок автоматичного титрування), ємності 
для кислоти.

Недоліком даного пристрою  є обмеженість 
лиш е титруванням досл іджуваних розчинів.

В основу корисної моделі поставлене завдан
ня розш ирення можливостей лабораторного при
строю та п ідвищ ення точності результатів досл і
джень.

Поставлене завдання досягається за рахунок 
того, що лабораторний пристрій для проведення 
процесу карбонатац ії включає: пару електродів, 
електронний прибор (рН-метр), електромагніти до 
клапанів, контактне устаткування (блок автомати
чного титрування).

Згідно корисної моделі пристрій додатково мі
стить карбонізатор в який газ надходить з балону з 
СОг через автоматичний клапан від блока автома
тичного титрування, а витрати газу регулюються 
ротаметром, с ік перекачується із циркуляційного 
зб ірника соку до карбонізатора за допом огою  за
нуреного термостата, який тримає задану темпе
ратуру соку.

Причинно-наслідковий зв'язок м іж ознаками, 
що пропонується і результатом, що очікується на
ступний.

Доповнення пристрою установки карбонізато- 
ром, в який газ надходить із балону з СОг через 
автоматичний клапан від блока автоматичного 
титрування та ротаметр, дає можливість контро
лю вати витрату та подачу газу, проводити карбо- 
натацію, без в ідхилень, до заданого рН, цим са
мим підвищ ити точність результатів досліджень. 
Застосування циркуляційного збірника соку з зану
реним термостатом дає змогу краще перем іш ува
ти деф екований сік з газом та перекачувати його з 
карбонізатора в циркуляційний зб ірник соку.

Таким чином сукупність запропонованих ознак 
дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний 
результат.

На Фіг.1 показано лабораторний пристрій для 
проведення процесу карбонатації.

Лабораторний пристрій для проведення про
цесу карбонатац ії складається із балону з СОг 1 та 
редуктора 2, з якого газ надходить через ротаметр 
З і автоматичний клапан від блока автоматичного 
титрування 4 в карбонізатор 5, сік перекачується 
за допомогою  зануреного термостата 6 із цирку
ляційного зб ірника соку 7, в який занурені елект
роди від рН-метра 8 і під 'єднані до рН-метра 9 із 
блоком автоматичного титрування (БАТ) 10.

Пристрій працю є наступним чином.
С ік 'за допом огою  зануреного термостата 6 пе

рекачується із циркуляційного збірника соку 7 у 
карбонізатор 5, в який газ подається із балону з 
СОг 1 та редуктора 2 через ротаметр 3 та автома-




