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Opis
[0001] Predložený vynález sa týka všeobecne pozitívnych objemových čerpadiel na dávkovanie
lepidla.
[0002] Tradičné pozitívne objemové čerpadlá dávkujú tekutiny a/alebo lepidlá vytlačením pevného
množstva tekutiny zachytenej vo výtlačnej komore prietokovej dráhy pozitívneho objemového
čerpadla. Vzduch sa môže zachytiť vo výtlačnej komore pumpy ako aj v iných častiach prietokovej
dráhy pumpy a môže narušiť schopnosť presne dávkovať lepidlo. Jeden spôsob, ako odstrániť
zachytený vzduch, je cez odvzdušňovacie otvory. Odvzdušňovacie otvory sa však môžu upchať
lepidlom, sú neusporiadané a poskytujú nízky stupeň istoty, že všetok zachytený vzduch bol
odstránený z prietokovej dráhy pumpy.
[0003] Jeden aspekt vynálezu, ktorý je definovaný priloženými patentovými nárokmi, je poskytnúť
pozitívne objemové čerpadlo na dávkovanie tekutiny, ktorá obsahuje podzostavu tekutinového telesa
obsahujúcu tekutinové teleso a negačný spätný ventil. Negačný spätný ventil obsahuje negačné
teleso definujúce vydávací otvor. Tekutinové teleso a negačné teleso tvoria prietokovú dráhu toku
tekutiny. Tekutina je dávkovaná cez vydávací otvor. Pozitívne objemové čerpadlo, jedna taká je
známa z dokumentu WO2014016388, sa naplní tak, že zachytenému vzduchu v prietokovej dráhe je
umožnené prúdiť von z vydávacieho otvoru.
[0004] Tieto a ďalšie ciele, vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu
príkladných uskutočnení s odkazom na sprievodné výkresy.
[0005] Ďalšou výhodou je poskytnúť pozitívne objemové čerpadlo tak, ako je opísané, kde tekutina
je vydávaná v rôznych diskrétnych množstvách.
[0006] Vo výhodnom uskutočnení je uvedený negačný spätný ventil pripojený k tekutinovému telesu
pozitívneho objemového čerpadla spojením negačnej párovej časti s tekutinovo spájajúcou časťou
tekutinového telesa.
[0007] Ďalšou výhodou pri použití negačného spätného ventilu, ktorý je k tekutinovému telesu
pozitívneho objemového čerpadla pripojený spojením negačnej časti s tekutinovou spájajúcou časťou
tekutinového telesa je to, že negačný spätný ventil upraví pozitívne objemové čerpadlo tak, že keď je
negačný spätný ventil úplne pripojený k tekutinovému telesu, tlačná pružina zachytí guľu proti otvoru
brány komory tekutinového telesa tak, že tekutina nevyteká von z vydávacieho otvoru a keď je
negačný spätný ventil čiastočne pripojený k tekutinovému telesu, tekutina prekonáva silu tlačnej
pružiny a prúdi okolo gule a von z vydávacieho otvoru.
[0008] Vo výhodnom uskutočnení uvedeného negačného spätného ventilu je tekutina vydávaná v
rôznych diskrétnych množstvách.
Obr. 1 zobrazuje pohľad v reze na pozitívne objemové čerpadlo;
Obr. 2
zobrazuje horný, pravý perspektívny pohľad na podzostavu tekutinového telesa
pozitívneho objemového čerpadla z obr. 1;
Obr. 3 zobrazuje pohľad zhora na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho objemového
čerpadla z obr. 1;
Obr. 4 zobrazuje čelný pohľad na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho objemového
čerpadla z obr. 1;
Obr. 5
zobrazuje pravý bočný pohľad na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho
objemového čerpadla z obr. 1;
Obr. 6
zobrazuje ľavý bočný pohľad na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho
objemového čerpadla z obr. 1;
Obr. 7 zobrazuje rozložený pohľad na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho objemového
čerpadla z obr. 1;
Obr. 8 zobrazuje pohľad v reze na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho objemového
čerpadla z obr. 1, pričom negačný spätný ventil podzostavy tekutinového telesa je úplne
pripojený;
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Obr. 9 zobrazuje pohľad v reze na podzostavu tekutinového telesa pozitívneho objemového
čerpadla z obr. 1, pričom negačný spätný ventil je čiastočne pripojený;
Obr. 10 zobrazuje predný, vrchný, pravý bočný perspektívny pohľad na podzostavu valca
pozitívneho objemového čerpadla z obr. 1;
Obr. 11 zobrazuje pohľad zhora na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla z obr.
1;
Obr. 12 zobrazuje čelný pohľad na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla z obr. 1;
Obr. 13 zobrazuje ľavý bočný pohľad na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla z
obr. 1;
Obr. 14 zobrazuje pravý bočný pohľad na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla
z obr. 1;
Obr. 15 zobrazuje rozložený pohľad na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla z
obr. 1;
Obr. 16 zobrazuje pohľad v reze na podzostavu valca pozitívneho objemového čerpadla z obr.
1; a
Obr. 17 zobrazuje pohľad v reze na pozitívne objemové čerpadlo z obr. 1, pričom valec
pozitívneho objemového čerpadla z obr. 1 je v polohe sekcie.

[0009] S odkazom na obr. 1, pozitívne objemové čerpadlo 10 obsahuje podzostavu 12 tekutinového
telesa, ktorá tvorí prietokovú dráhu 14, cez ktorú je tlakovaná tekutina vydávaná v smere
znázornenom šípkami 18 a 20. Pozitívne objemové čerpadlo 10 môže ďalej zahŕňať podzostavu 22
valca spojenú s podzostavou tekutinového telesa 12. Podzostava 22 valca uľahčuje výdaj tlakovanej
tekutiny vytlačením tlakovanej tekutiny v prietokovej dráhe 14.
[0010] S odkazom na obr. 1 až 6, podzostava 12 tekutinového telesa obsahuje tekutinové teleso 24,
ktoré definuje prietokovú dráhu 14 a negačný spätný ventil 28 pripojený k tekutinovému telesu 24,
ktoré vydáva von tlakovanú tekutinu. Podzostava 12 tekutinového telesa ďalej obsahuje hadicovú
spojku 30 s výstupkom, tekutinovo spojenú s tekutinovým telesom 24. Hadicová spojka 30 s
výstupkom preniká do tekutinového telesa 24 a definuje začiatok prietokovej dráhy 14 cez podzostavu
12 tekutinového telesa. Prírubová uzamykacia objímka 32 pasuje na hadicovú spojku 30 s výstupkom
a prichytáva sa k tekutinovému telesu 24. Podzostava 12 tekutinového telesa ďalej obsahuje
ventilovú spojku 34, ktorá pasuje na tekutinové teleso 24 a zaisťuje podzostavu 12 tekutinového
telesa k podzostave valca 22. Podzostava 12 tekutinového telesa ďalej obsahuje maticu 38 na
uchytenie hrotu. Hadicová spojka 30 s výstupkom, tekutinové teleso 24 a negačný spätný ventil 28
tvoria prietokovú dráhu14.
[0011] Ako je podrobnejšie zobrazené na obr. 7 a 8, hadicová spojka 30 s výstupkom tvorí začiatok
prietokovej dráhy 14, prijíma tlakovanú tekutinu a nasmeruje prijatú tlakovanú tekutinu do
tekutinového telesa 24.
[0012] Tekutinové teleso 24 má predĺžený dutý tvar, ktorý obsahuje vnútorný povrch 40 a vonkajší
povrch 42, ktoré definujú prvý tekutinový otvor 44 a druhý tekutinový otvor 48 umiestnený na
protiľahlých koncoch pozdĺžnej osi 50 tekutinového telesa 24. Tekutinové teleso 24 môže byť
vyrobené z plastu, kovu alebo kompozitu. Druhý tekutinový otvor 48 tekutinového telesa 24 má
tekutinovú párovaciu časť 52 vytvorenú na vnútornom povrchu 40 tekutinového telesa 24. Tekutinová
párovacia časť 52 sa rozprestiera pozdĺž vnútorného povrchu 40 tekutinového telesa 24 od druhého
otvoru 48 smerom k prvému tekutinovému otvoru 44 tekutinového telesa. Tekutinové teleso 24 ďalej
obsahuje montážny port 54 umiestnený medzi prvým tekutinovým otvorom 44 a druhým tekutinovým
otvorom 48 a prijíma hadicovú spojku 30 s výstupkom. Montážny port 54 umožňuje hadicovej spojke
30 s výstupkom jej preniknutie do tekutinového telesa 24. Tekutinové teleso 24 ďalej obsahuje
komoru 58 zaplavenú produktom umiestnenú v tekutinovom telese 24 medzi prvým tekutinovým
otvorom 44 a druhým tekutinovým otvorom 48. Komora 58 zaplavená produktom je tekutinovo
spojená s hadicovou spojkou 30 s výstupkom. Tekutinové teleso 24 ďalej obsahuje tesniacu výtlačnú
komoru 60 umiestnenú v tekutinovom telese 24 medzi prvým tekutinovým otvorom 44 a druhým
tekutinovým otvorom 48 a po prúde od komory 58 zaplavenej produktom. Tesniaca výtlačná komora
60 je tekutinovo spojená s komorou 58 zaplavenou produktom a negačným spätným ventilom 28.
Komora 58 zaplavená produktom s tesniacou výtlačnou komorou 60 tvorí súčasť prietokovej dráhy
14.
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[0013] Tekutinové teleso 24 ďalej obsahuje tekutinové tesnenie 62 výtlačnej tyče, umiestnené medzi
komorou 58 zaplavenou produktom a tesniacou výtlačnou komorou 60, ako aj tesnenie 64 tekutinovej
komory, umiestnené medzi prvým tekutinovým otvorom 44 a komorou 58 zaplavenou produktom.
Tekutinové teleso 24 ďalej obsahuje ložisko 68 piestnej tyče umiestnené medzi tesnením 64
tekutinovej komory a prvým tekutinovým otvorom 44.
[0014] Komora 58 zaplavená produktom môže byť definovaná vnútorným povrchom 40 tekutinového
telesa 24 a obsahuje prvý zaplavený otvor 70, druhý zaplavený otvor 72 a tretí zaplavený otvor 74.
Prvý zaplavený otvor 70 je tekutinou spojený s hadicovou spojkou 30 s výstupkom a druhý zaplavený
otvor 72 je tekutinou spojený s tesniacou výtlačnou komorou 60. Druhý zaplavený otvor 72 a tretí
zaplavený otvor 74 sú umiestnené na protiľahlých stranách komory 58 zaplavenej produktom. Tretí
zaplavený otvor 74 je nakonfigurovaný na prijatie výtlačnej tyče 76, ktorá prechádza prvým
tekutinovým otvorom 44 tekutinového telesa 24, ložiskom 68 piestnej tyče, tesnením 64 tekutinovej
komory a komorou 58 zaplavenou produktom, ako je najlepšie vidieť na obr. 1. Vnútorný priestor
komory 58 zaplavenej produktom je väčší ako priemer prijatej výtlačnej tyče 76. Tlakovaná tekutina
teda môže prúdiť z hadicovej spojky 30 s výstupkom, okolo prijatej výtlačnej tyče 76 a do komory 58
zaplavenej produktom.
[0015] Tesniaca výtlačná komora 60 obsahuje tesniaci otvor 80 a otvor 82. priechodnej komory.
Tesniaci otvor 80 tesniacej výtlakovej komory 60 je tekutinou spojený s druhým zaplaveným otvorom
72 komory 58 zaplavenej produktom. Otvor 82 priechodnej komory tesniacej výtlačnej komory 60 je
tekutinovo spojený s negačným spätným ventilom 28. Vnútorný prídržný krúžok 81 môže bezpečne
pripevňovať tesniacu výtlačnú komoru 60 k tekutinovému telesu 24. Tesniaca výtlačná komora 60
zadržiava tlakovanú tekutinu, ktorá sa má vypúšťať negačným spätným ventilom 28. Tesniaca
výtlačná komora 60 ďalej obsahuje O-krúžok 84 umiestnený v blízkosti otvoru 82 priechodnej komory,
ktorý tekutinou utesňuje prietokovú dráhu 14 od tekutinovej párovacej časti 52 tekutinového telesa
24.
[0016] Tekutinové tesnenie 62 výtlačnej tyče obsahuje jeden alebo viac O-krúžkov 88. Tekutinové
tesnenie 62 výtlačnej tyče umožňuje tlakovanej tekutine prúdiť z komory 58 zaplavenej produktom do
tesniacej výtlačnej komory 60. Tekutinové tesnenie 62 výtlačnej tyče ďalej umožňuje posunutie
výtlačnej tyče 76 tak, aby prechádzala a prenikla do tesniacej výtlačnej komory 60, ako je najlepšie
vidieť na obr. 17. Tekutinové tesnenie 62 výtlačnej tyče zabraňuje prúdeniu tlakovanej tekutiny z
komory 58 zaplavenej produktom do tesniacej výtlačnej komory 60, zatiaľ čo výtlačná tyč 76 preniká
do tesniacej výtlačnej komory 60.
[0017] Tesnenie 64 tekutinovej komory obsahuje O-krúžok 90. Tesnenie 64 tekutinovej komory
umožňuje, aby výtlačná tyč 76 prechádzala a vnikala do komory 58 zaplavenej produktom, pričom
zabraňuje tomu, aby tlakovaná tekutina vytekala z tretieho zaplaveného otvoru 74 komory 58
zaplavenej produktom.
[0018] Ložisko 68 piestnej tyče obsahuje O-krúžok 92 usporiadaný okolo vonkajšej strany ložiska 68
piestnej tyče.
[0019] Negačný spätný ventil 28 obsahuje negačné teleso 94, ktoré má negačný otvor 98 a vydávací
otvor 100 umiestnené na protiľahlých koncoch negačného telesa 94. Negačné teleso 94 definuje časť
prietokovej dráhy 14. Negačný otvor 98 má negačnú párovaciu časť 102, ktorá prebieha pozdĺž
vonkajšej strany negačného telesa 94 od negačného otvoru 98 smerom k vydávaciemu otvoru 100.
Vydávací otvor 100 ukončuje prietokovú dráhu 14 a vydáva z nej tlakovanú tekutinu. Negačný spätný
ventil 28 ďalej obsahuje tlačnú pružinu 104 umiestnenú v negačnom telese 94 medzi negačným
otvorom 98 a vydávacím otvorom 100, guličkové sedlo 108 umiestnené v negačnom telese 94 medzi
negačným otvorom 98 a tlačnou pružinou 104 a guličku 110, umiestnenú v negačnom telese 94 medzi
negačným otvorom 98 a guličkovým sedlom 108. Tlačná pružina 104 pôsobí silou na guličkové sedlo
108 a guličku 110.
[0020] Negačný spätný ventil 28 je pripevnený k tekutinovému telesu 24 tak, že sa párovacia negačná
párovacia časť 102 negačného otvoru 98 negačného spätného ventilu 28 spojí s pasujúcou
tekutinovou párovacou časťou 52 druhého tekutinového otvoru 48 tekutinového telesa 24. Keď je
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negačný spätný ventil 28 pripevnený k tekutinovému telesu 24, negačný otvor 98 negačného
spätného ventilu 28 preniká druhým tekutinovým otvorom 48 tekutinového telesa 24 a otvor 82
priechodnej komory tesniacej výtlakovej komory 60 preniká negačným otvorom 98 negačného
spätného ventilu 28. Ďalej je negačný otvor 98 negačného spätného ventilu 28 tekutinovo spojený s
otvorom 82 priechodnej komory tesniacej výtlačnej komory 60 a O-krúžok 84 tesniacej výtlačnej
komory 60 utesňuje prietokovú dráhu 14, takže tlakovaná tekutina nemôže prúdiť do negačnej
párovacej časti 102 tekutinovej párovacej časti 52. Negačný spätný ventil 28 môže byť úplne alebo
čiastočne pripojený k tekutinovému telesu 24.
[0021] Ako je znázornené na obr. 8, keď je negačný spätný ventil 28 úplne pripojený k tekutinovému
telesu 24, tlačná pružina 104 je stlačená a vytvára silu, ktorá drží guličku 110 v guličkovom sedle 108
a proti otvoru 82 priechodnej komory tesniacej výtlačnej komory 60. Keď je gulička 110 uložená do
guličkového sedla 108 tak, že je gulička 110 proti otvoru 82 priechodnej komory tesniacej výtlačnej
komory 60, prietoková dráha 14 je zablokovaná a stlačená tekutina nemôže vytekať z vydávacieho
otvoru 100 negačného telesa 94 negačného spätného ventilu 28.
[0022] Ako je znázornené na obr. 9, keď je negačný spätný ventil 28 čiastočne pripojený k
tekutinovému telesu 24, je tlačná pružina 104 uvoľnená tak, že sila generovaná tlačnou pružinou 104
je menšia ako sila vyvíjaná tlačnou pružinou 104, keď je negačný spätný ventil 28 úplne pripojený k
tekutinovému telesu 24. Keď je tlačná pružina 104 uvoľnená, tlakovaná tekutina vstupujúca cez
hadicovú spojku 30 s výstupkom môže prúdiť pozdĺž prietokovej dráhy 14, okolo guličky 110 a von z
vydávacieho otvoru 100 negačného spätného ventilu 28, pretože tlačná pružina 104 neposkytuje
dostatočný tlak alebo odpor na guličku 110 tak, aby sa zabránilo prúdeniu tlakovanej tekutiny okolo
guličky 110.
[0023] S odkazom na obr. 1 a 10 -14, podzostava 22 valca obsahuje puzdro 112 valca a výtlačnú tyč
76. Puzdro 112 valca poháňa a vťahuje výtlačnú tyč 76. Podzostava 22 valca ďalej obsahuje prvú
114 a druhú 118 pneumatickú armatúru, ktoré sú spojené s puzdrom 112 valca, ktorými sa vháňa
pneumatická tekutina a/alebo plyn do puzdra 112 valca. Podzostava 22 valca ďalej obsahuje
nastavovač zdvihu 120, ktorý určuje vzdialenosť, v ktorej je posuvná výtlačná tyč 76 poháňaná a
zasúvaná puzdrom 112 valca. Podzostava 22 valca môže ďalej zahŕňať montážnu konzolu 122 na
pripevnenie ventilu pripevnením k puzdru 112 valca.
[0024] Ako je podrobnejšie znázornené na obr. 15 a 16, puzdro 112 valca tvorí vnútornú dutinu 124
a vonkajší povrch 128 a obsahuje prvý otvor 130 puzdra a druhý otvor 132 puzdra usporiadaný na
protiľahlých koncoch puzdra 112 valca pozdĺž pozdĺžnej osi 134. Puzdro 112 valca môže byť
vyrobené z plastu, kovu alebo kompozitu. Puzdro 112 valca ďalej obsahuje piest 138 valca a piestnu
tyč 140, ktoré sú umiestnené vo vnútornej dutine 124. Piestna tyč 140 spája výtlačnú tyč 76 s piestom
138 valca. Puzdro 112 valca ďalej obsahuje prvý a druhý pneumatický montážny otvor 142, 144
umiestnené medzi prvým a druhým otvorom 130, 132 puzdra. Prvý a druhý montážny pneumatický
otvor 142, 144 sú tekutinovo spojené s prvou a druhou pneumatickou armatúrou 114, 118 v
uvedenom poradí s vnútornou dutinou 124. Puzdro valca ďalej obsahuje jeden alebo viac O-krúžkov
148, pristávaciu vložku 150, zdvihový náboj 152 a vnútorný prídržný krúžok 154 umiestnený vo
vnútornej dutine 124. Jeden alebo viac vonkajších prídržných krúžkov 158 a vložka 160 sú
namontované do vnútornej dutiny 124 puzdra112 valca.
[0025] Prvá a druhá pneumatická armatúra 114, 118 smerujú tok pneumatickej tekutiny a/alebo plynu
(nezobrazené) do vnútornej dutiny 124 puzdra112 valca. Prvé 114 a druhé 118 pneumatické armatúry
sú pripevnené k prvému a druhému pneumatickému montážnemu otvoru 142, 144 tak, aby
pneumatická kvapalina a/alebo plyn neunikali von z prvého a druhého montážneho otvoru.
[0026] Montážna konzola 122 je pripevnená k puzdru 112 valca prvým upevňovacím prvkom 162,
napríklad skrutkou, lepidlom (lepidlami), spájkovaním alebo zváraním. Montážna konzola 122 môže
obsahovať ďalšie upevňovacie prvky 164 na pripevnenie montážnej konzoly 122 na konštrukciu (nie
je zobrazená). Ďalšími upevňovacími prvkami 164 môžu byť napríklad skrutky, lepidlo (lepidlá),
spájkovanie alebo zváranie.
[0027] Výtlačná tyč 76 preniká prvým tekutinovým otvorom 44 tekutinového telesa 24 a je zachytená
tretím zaplaveným otvorom 74 komory 58 zaplavenej produktom. Piest 138 valca sa pohybuje pozdĺž
pozdĺžnej osi 134 puzdra 112 valca medzi prvou polohou, ako je najlepšie vidieť na obr. 1, a druhou
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polohou, ako je najlepšie vidieť na obr. 17. Výtlačná tyč 76 a/alebo piestna tyč 140 môžu byť vedené
jedným alebo viacerými vonkajšími prídržnými krúžkami 158 a vložkou 160. Keď je piest 138 valca v
prvej polohe, výtlačná tyč 76 je mimo tesniaceho otvoru 80 tesniacej výtlakovej komory 60. Keď je
piest 138 valca v druhej polohe, posúvacia výtlačná tyč 76 preniká do tesniacej výtlakovej komory
60.
[0028] Nastavovač 120 zdvihu dosadá na prvý otvor 130 puzdra 112 valca a prijíma piestnu tyč 140.
Nastavovač 120 zdvihu určuje, do akej miery posuvná výtlačná tyč 76 preniká do tesniacej výtlakovej
komory 60. Nastavovač 120 zdvihu môže zahŕňať skrutky 168 s vnútornou hlavou. na nastavenie
polohy posuvnej výtlačnej tyče 76.
[0029] V prevádzke, počas prevádzkového režimu výdaja pozitívneho objemového čerpadla 10, je
negačný spätný ventil 28 úplne pripojený k tekutinovému telesu 24 a tlakovaná tekutina je privádzaná
do hadicovej spojky 30 s výstupkom. Tlakovaná tekutina potom prúdi po prietokovej dráhe 14 a do
komory 58 zaplavenej produktom. Tlakovaná pneumatická kvapalina a/alebo plyn (nezobrazené) sa
privádzajú do prvej pneumatickej armatúry 114, ktorá smeruje tlakovanú pneumatickú tekutinu
a/alebo plyn do vnútornej dutiny 124 puzdra 112 valca, kde spôsobí, že sa piest valca 138 posunie
do prvej polohy. Keď je piest 138 valca v prvej polohe, výtlačná tyč 76 je mimo tesniaceho otvoru 80
tesniacej výtlačnej komory 60. V súlade s tým prúdi tlakovaná tekutina pozdĺž prietokovej dráhy 14 a
do tesniacej výtlačnej komory 60.
[0030] Keď je negačný spätný ventil 28 úplne pripojený k tekutinovému telesu 24, tlačná pružina 104
poskytuje dostatočnú silu, aby sa zabránilo prúdeniu tlakovanej tekutiny okolo guličky 110. Tlakovanej
tekutine je teda zabránené prúdiť do negačného spätného ventilu 28.
[0031] Potom, čo natlakovaná tekutina naplní tesniacu výtlačnú komoru 60, môže byť pozitívne
objemové čerpadlo 10 naplnené tak, aby sa odstránil všetok vzduch zachytený v prietokovej dráhe
14. Plnenie sa dosiahne uvoľnením negačného spätného ventilu 28 z tekutinového telesa 24
podzostavy 12 tekutinového telesa, až kým nie je negačný spätný ventil 28 čiastočne pripojený k
tekutinovému telesu 24. Keď je negačný spätný ventil 28 čiastočne pripojený k tekutinovému telesu
24, zachytený vzduch v prietokovej dráhe 14 môže unikať cez vydávací otvor 100 negačného telesa
94 negačného spätného ventilu 28.
[0032] Ako je znázornené na obr. 9, je negačný spätný ventil 28 čiastočne pripojený k tekutinovému
telesu 24 tak, že tlačná pružina 104 sa uvoľnila do bodu, kde tlakovaná tekutina a zachytený vzduch
prúdia okolo guličky 110, pozdĺž prietokovej dráhy 14 a von z vydávací otvor 100 negačného telesa
94 negačného spätného ventilu 28. Keď teda stlačená tekutina vstupuje do hadicovej spojky 30 s
výstupkom a prechádza komorou 58 zaplavenou produktom a tesniacou výtlačnou komorou 60,
tekutina preteká okolo guličky 110, pretože pružina 104 neposkytuje dostatočný tlak alebo odpor na
guličku 110 tak, aby sa zabránilo prúdeniu tlakovanej tekutiny okolo guličky 110. Preto je tlak tekutiny
vstupujúcej do prietokovej dráhy 14 cez hadicovú spojku 30 s výstupkom rovnaký, ako keď tlakovaná
tekutina vychádza cez vydávací otvor 100 negačného spätného ventilu 28. Ďalej môže byť negačné
teleso 94 pripojené k tekutinovému telesu 24 s rôznym stupňom pripojenia, ktoré má maximálny
stupeň, keď je negačný spätný ventil 28 úplne pripojený k tekutinovému telesu 24. V súlade s tým sa
rýchlosť toku tlakovanej tekutiny cez prietokovú dráhu 14 počas plnenia môže líšiť zmenou
(uťahovaním / uvoľňovaním) stupňa pripojenia negačného telesa 94 negačného spätného ventilu 28
k tekutinovému telesu 24. Čím väčší je stupeň pripojenia negačného spätného ventilu 28 k
tekutinovému telesu 24, tým pomalšie je prúdenie tlakovanej tekutiny cez prietokovú dráhu 14.
Podobne je čím menší je stupeň pripojenia negačného spätného ventilu 28 k tekutinovému telesu 24,
tým väčší je prietok tlakovanej tekutiny cez prietokovú dráhu 14.
[0033] Tlakovaná tekutina môže ďalej prúdiť von z vydávacieho otvoru 100 negačného telesa 94
negačného spätného ventilu 28, pokiaľ bol zachytený vzduch odstránený z prietokovej dráhy 14. Ďalej
prietoková dráha 14 zostáva utesnená, zatiaľ čo negačný spätný ventil 28 je čiastočne pripojený k
tekutinovému telesu 24 počas napúšťania pozitívneho objemového čerpadla 10. Tlakovaná tekutina
teda nemôže prúdiť do negačnej párovacej časti 102 alebo do tekutinovej párovacej časti 52, keď
podzostava tekutinového telesa 12 je pripravená.

-5-

[0034] Ako je znázornené na obr. 1, keď bol zachytený vzduch odstránený z prietokovej dráhy 14, je
negačný spätný ventil 28 potom úplne pripojený k podzostave 12 tekutinového telesa a tlačná pružina
104 generuje vopred stanovenú silu, aby sa zabránilo prúdeniu tlakovanej tekutiny okolo guličky 110.
V súlade s tým sa zabráni tomu, aby tlakovaná tekutina prúdila do negačného spätného ventilu 28, a
tak naplní komoru 58 zaplavenú produktom a tesniacu výtlačnú komoru 60.
[0035] S odkazom na obr. 17, akonáhle je pozitívne objemové čerpadlo 10 naplnené, tlakovaná
pneumatická kvapalina a/alebo plyn (nie je znázornené) sa privádza do druhej pneumatickej armatúry
118 a putuje nadol do vnútornej dutiny 124 puzdra112 valca tak, aby spôsobila posunutie piestu 138
valca do druhej pozície. Keď je piest 138 valca v druhej polohe, posuvná výtlačná tyč 76 preniká do
tesniacej výtlačnej komory 60, pričom pôsobí proti tlakovanej tekutine v tesniacej výtlačnej komore
60. Kvapalinové tesnenie 62 výtlačnej tyče zabraňuje pretekaniu akejkoľvek tlakovanej tekutiny
z komory 58 zaplavenej produktom do tesniacej výtlačnej komory 60, zatiaľ čo posuvná výtlačná tyč
76 preniká do tesniacej výtlačnej komory 60.
[0036] Keď výtlačná tyč 76 pôsobí proti tlakovanej tekutine v tesniacej výtlačnej komore 60, sila
prekoná tlačnú pružinu 104 a tlakovaná tekutina preteká okolo guličky 110. Tlakovaná tekutina potom
prúdi do negačného spätného ventilu 28 pozdĺž prietokovej dráhy 14, kým sa nevydá z vydávacieho
otvoru 100 negačného telesa 94 negačného spätného ventilu 28.
[0037] Stupeň prieniku výtlačnej tyče 76 do tesniacej výtlačnej komory 60, stanovený nastavovačom
120 zdvihu, určuje množstvo tlakovanej tekutiny vydanej z vydávacieho otvoru 100 negačného
spätného ventilu 28. Napríklad nastavovač 120 zdvihu je možné nastaviť tak, aby pozitívne objemové
čerpadlo 10 dávkovalo malé kvapky tlakovanej tekutiny v rôznych diskrétnych množstvách. Variabilné
diskrétne množstvá môžu mať rôznu veľkosť podľa typu tlakovanej tekutiny v prietokovej dráhe 14.
Napríklad variabilné diskrétne množstvá sa môžu pohybovať medzi 0,0015 gramu až 0,015 gramu,
ale sú možné aj iné rozsahy.
[0038] Negačný spätný ventil 28 podľa tohto vynálezu je obzvlášť výhodný. Napríklad umožnením
prúdenia zachyteného vzduchu cez vydávací otvor 100 negačného telesa 94 negačného spätného
ventilu 28 môže byť podzostava 12 tekutinového telesa rýchlo a bezpečne naplnená, pričom v
prietokovej dráhe 14 nezostane žiadny vzduch.
[0039] Ďalej, pretože negačný spätný ventil 28 môže napúšťať podzostavu 12 tekutinového telesa
bez potreby dodatočného odvzdušňovacieho otvoru a/alebo závitovej zátky, neexistuje riziko
upchatia dodatočného odvzdušňovacieho otvoru. To je obzvlášť užitočné, keď je tlakovanou
tekutinou lepidlo, ktoré môže natrvalo upchať odvzdušňovací otvor.
[0040] Navyše, pretože prietoková dráha 14 zostáva utesnená, aj keď je negačný spätný ventil 28
čiastočne pripojený k tekutinovému telesu 24, tlakovaná tekutina neuniká do negačnej-párovacej
časti 102 alebo tekutinovej párovacej časti 52. To je obzvlášť výhodné keď je tlakovanou tekutinou
lepidlo, pretože neexistuje riziko, že negačný spätný ventil 28 bude trvalo pripojený k tekutinovému
telesu 24. V dôsledku toho negačný spätný ventil 28 vyžaduje menšiu údržbu ako ostatné typy
ventilov.
[0041] Napriek tomu, že tento vynález bol zobrazený a popísaný s ohľadom na jeho podrobné
uskutočnenia, bude odborníkom v danej oblasti techniky zrejmé, že je možné uskutočniť rôzne zmeny
jeho formy a podrobností bez odchýlenia sa od ducha a rozsahu vynálezu.
[0042] Podzostava 12 tekutinového telesa a podzostava 22 valca môžu byť napríklad integrované
ako jedna montážna jednotka. Okrem toho môžu byť pneumatické armatúry 114 a 118 integrované
do puzdra 112 valca tak, aby tvorili jednu jednotku. Ďalej môže byť tekutinové tesnenie 62 výtlačnej
tyče integrované do tesniacej výtlačnej komory 60. Ďalej môže byť gulička 110 všeobecnou
teflónovou guličkou alebo akýmkoľvek iným vhodným typom guličky. Tiež tesnenie 64 tekutinovej
komory môže byť integrované do ložiska 68 piestnej tyče. Navyše, tlakovaná tekutina môže byť
nestlačiteľná tekutina. Navyše, negačná párovacia časť 102 a tekutinová párovacia časť 52 môže byť
akéhokoľvek typu systému párovania, ako sú magnety, prepojovacie drážky a/alebo zacvakávacie
konektory. Napríklad, ako je znázornené na obrázkoch, negačná párovacia časť 102 môže byť
závitová a/alebo drážkovaná časť a tekutinová párovacia časť 52 môže byť závitovou a/alebo
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drážkovanou časťou a negačná párovacia časť 102 môže byť spojená s tekutinovou párovacou
časťou 52 naskrutkovaním/zaistením negačnej párovacej časti 102 do tekutinovej párovacej časti 52.
[0043] Ďalej je tiež zrejmé, že použitá terminológia slúži len na opis konkrétnych uskutočnení a nie
je určená na obmedzenie rozsahu nárokov tejto prihlášky.

-7-

PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Pozitívne objemové čerpadlo (10) na vydávanie tekutiny, ktoré obsahuje:
podzostavu (12) tekutinového telesa obsahujúcu tekutinové teleso (24) a negačný spätný ventil
(28),
pričom negačný spätný ventil (28) obsahujúci negačné teleso (94) definujúce vydávací otvor
(100) a ďalej obsahujúci guľôčku (110) umiestnenú v negačnom telese (94) medzi vydávacím
otvorom (100) a otvorom (82) priechodnej komory; a tlačnú pružinu (104) umiestnenú v
negačnom telese (94) medzi vydávacím otvorom (100) a guľôčkou (110)
pričom tekutinové teleso (24) a negačné teleso (94) tvoria prietokovú dráhu (14) pre tekutinu;
pričom pozitívne objemové čerpadlo (10) ďalej obsahuje tesniacu výtlačnú komoru (60), ktorá
tvorí časť prietokovej dráhy (14) a obsahuje otvor (82) priechodnej komory,
pričom tekutina je dávkovaná cez vydávací otvor (100); a vyznačuje sa tým, že
pumpa je konfigurovaná na uvoľnenie negačného spätného ventilu (28) z tekutinového telesa
(24) podzostavy (12) tekutinového telesa, kým nie je negačný spätný ventil (28) čiastočne
pripojený k tekutinovému telesu (24),
pričom pozitívne objemové čerpadlo (10) je pritom nakonfigurované tak, aby bolo naplnené tak,
že keď je negačný spätný ventil (28) úplne pripojený k tekutinovému telesu (24), tlačná pružina
(104) pritlačí guľôčku (110) k otvoru (82) priechodnej komory tak, že tekutina nevyteká z
vydávacieho otvoru (100) a keď je negačný spätný ventil (28) čiastočne pripojený k tekutinovému
telesu (24), tekutina prekoná silu tlačnej pružiny (104) a prúdi okolo guľôčky (110) a von z
vydávacieho otvoru (100) na umožnenie prúdenia zachyteného vzduchu v prietokovej dráhe (14)
von z vydávacieho otvoru (100).

2.

Pozitívne objemové čerpadlo (10) podľa nároku 1,
pričom negačný spätný ventil (28) je pripojený k tekutinovému telesu (24) pri rôznom stupni
pripojenia, pričom rôzny stupeň pripojenia zahŕňa maximálny stupeň pripojenia;
pričom keď je stupeň pripojenia maximálnym stupňom, negačný spätný ventil (28) je úplne
pripojený k tekutinovému telesu (24); a
pričom keď stupeň pripojenia nie je maximálnym stupňom, tekutina môže prúdiť von z
vydávacieho otvoru (100) rýchlosťou, ktorá sa mení podľa stupňa pripojenia.

3.

Pozitívne objemové čerpadlo (10) podľa nároku 1,
pričom tekutinové teleso (24) obsahuje tekutinovú párovaciu časť (52) a negačné teleso (94)
obsahuje negačnú párovaciu časť (102); a
pričom negačný spätný ventil (28) je pripojený k tekutinovému telesu (24) spojením tekutinovej
párovacej časti (52) s negačnou párovacou časťou (102).

4.

Pozitívne objemové čerpadlo (10) podľa nároku 1, kde tekutinu je možné vydávať v rôznych
diskrétnych množstvách.

5.

Pozitívne objemové čerpadlo (10) na vydávanie tekutiny podľa nároku 1,
pričom pozitívne objemové čerpadlo (10) navyše obsahuje tekutinové teleso (24) vrátane
tesniacej výtlačnej komory (60) s otvorom (82) priechodnej komory,
podzostavu (22) valca spojenú s podzostavou (12) tekutinového telesa, pričom podzostava (22)
valca obsahuje posuvnú výtlačnú tyč (76);
pričom pozitívne objemové čerpadlo (10) vydáva tekutinu vtedy, keď podzostava (22) valca
spôsobí, že posuvná výtlačná tyč (76) prenikne do tesniacej výtlačnej komory (60) na vytlačenie
množstva tekutiny rozptýlenej v tesniacej výtlačnej komore (60) pretečením otvorom (82)
priechodnej komory pozdĺž prietokovej dráhy (14) a von z vydávacieho otvoru (100).

6.

Pozitívne objemové čerpadlo (10) podľa nároku 6,
pričom negačné teleso (94) obsahuje závitovú časť a tekutinové teleso (24) obsahuje závitovú
časť; a
pričom negačný spätný ventil (28) je pripojený k tekutinovému telesu (24) zaistením negačného
spätného ventilu (28) k tekutinovému telesu (24).
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7.

Spôsob plnenia pozitívneho objemového čerpadla (10) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7,
pričom pozitívne objemové čerpadlo (10) je plnené uvoľnením negačného spätného ventilu (28)
z tekutinového telesa (24) podzostavy (12) tekutinového telesa pokiaľ je negačný spätný ventil
(28) čiastočne pripojený k tekutinovému telesu (24) na umožnenie prúdenia zachyteného
vzduchu v prietokovej dráhe (14) von z vydávacieho otvoru (100).
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