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Корисна модель належить до механізмів для пакувальної техніки, зокрема до пристроїв для 
об'ємного дозування сипкої продукції. Може використовуватися на підприємствах харчової, 
хімічної і інших галузях промисловості. 

Відомий пристрій для дозування дрібноштучних сипких продуктів (А.С. SU № 1430309 А1 кл. 
В65В1/06, 1998, Бюл. № 38), що складається з бункера, встановленими під ним, з можливістю 5 

обертання, дисками з мірними стаканчиками. 
Недоліком наведеної конструкції є складність конструкції та обмежена продуктивність. 
Пристрій для дозування сипких продуктів (Декл. Патент UA № 4973, МПК 7 В65В1/06, 2005, 

Бюл. № 2) взятий по більшості ознак, що співпадають, за прототип. 
Пристрій складається з бункера, встановлених під ним, з можливістю обертання, дисків з 10 

мірними стаканчиками і конічним живильником продукту з розпорошувачем на верхньому 
дискові та нерухомого сектора, встановленого над зоною розвантаження. 

Недоліками даного пристрою є: 
- складність конструкції; 
- невисока надійність роботи при дозуванні сипких гігроскопічних продуктів; 15 

- підвищенні енерговитрати при роботі пристрою. 
В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для дозування сипкої 

продукції шляхом встановлення нерухомих мірних стаканчиків у зоні розвантаження та 
розміщення в бункері приводного диска, виконаного у вигляді секторів. 

Пристрій для дозування сипкої продукції включає бункер, в якому встановлено конічний 20 

живильник та встановлені під ним у зоні розвантаження мірні стаканчики з приводними 
відкидними денцями. 

Згідно з корисною моделлю мірні стаканчики встановлені попарно в зоні розвантаження, а в 

бункері розміщено приводний диск, виконаний у вигляді секторів, причому кут  між осями 

стаканчиків визначається як z/2 , а кількість секторів диска як 2/z , де z  - парне ціле число від 25 

4 до 10. 
Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічними 

результатами полягає у наступному. 
Оскільки конструкцією передбачено встановлення мірних стаканчиків нерухомо попарно в 

зоні розвантаження, а формування дози продукту відсіканням її за допомогою приводного 30 

секторального диска від загального об'єму продукції в бункері, то можна стверджувати, що таке 
конструктивне виконання пристрою суттєво спростить його конструкцію, зменшить 
енерговитрати, внаслідок зменшення обертових мас пристрою, та підвищить надійність його 
роботи. Внаслідок того, що стаканчики виконано нерухомими і на одну зону розвантаження 
необхідно всього два стаканчики, то таке конструктивне рішення суттєво спростить конструкцію 35 

пристрою і підвищить надійність його роботи. 
На фіг. 1 зображено вертикальний розріз пристрою. 
На фіг. 2 зображено пристрій, вид зверху. 
Пристрій складається з бункера 1, приводного вала 2, з встановленими на ньому рухомого 

секторального диска 3 та конічного живильника 4. Знизу бункера 1 під отворами 5 встановлено 40 

мірні стаканчики 6 і 7, з можливістю переміщення один відносно одного. Денце 8 кожного 
стаканчика 7 кріпиться до пневмоциліндра 9, встановленого на бункері 1. Положення 
стаканчика 6 відносно стаканчика 7 фіксується гвинтами 10. 

Пристрій працює наступним чином. 
Сипкий продукт подається в бункер 1. За допомогою конічного живильника 4 продукт 45 

надходить через отвори 5 в мірні стаканчики 6 і 7. Диск 3 обертається від вала 2 і почергово 
відсікає своїм сектором дозу продукту в стаканчиках 6 і 7. У момент, коли диск 3 перекриває 
отвір 5 над відповідними стаканчиками 6 і 7 спрацьовує пневмоциліндр 9, який відхиляє денце 8 
і продукт висипається в розміщену знизу упаковку. Одночасно з розвантаженням однієї порції 
продукту, друга порція його формується у сусідній позиції, і вивантажується в упаковку після 50 

перекриття отвору 5 сектором диска 3 цієї позиції. При вивантаженні однієї позиції, друга 
сусідня позиція заповнюється продуктом. Синхронно з цим відбувається вивантаження і 
відповідно формування порцій продукту на діаметрально протилежному боці бункера. 

Регулювання дози продукту здійснюється переміщенням стаканчика 7 відносно стаканчика 6 
і фіксації його гвинтами 10. 55 

Застосування запропонованого пристрою дозволить спростити його конструкцію, зменшити 
енерговитрати при його роботі та розширити технологічні можливості використання. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій для дозування сипкої продукції, що включає бункер, в якому встановлено конічний 
живильник та встановлені під ним у зоні розвантаження мірні стаканчики з приводними 
відкидними денцями, який відрізняється тим, що мірні стаканчики встановлені попарно в зоні 5 

розвантаження, а в бункері розміщено приводний диск, виконаний у вигляді секторів, причому 

кут   між осями стаканчиків визначається як z/2 , а кількість секторів диска як 2/z , де z  - 

парне ціле число від 4 до 10. 
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