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Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

DÁVKOVACIE ZARIADENIE

Opis
[0001]

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia s čerpacím zariadením,

ktoré má ovládací prvok s dávkovacím otvorom, pričom ovládací prvok je
umiestnený presuvne proti ložiskovému prvku spojenému s telesom čerpadla
otočne fixovaným spôsobom v polohe použitia, a ovládací prvok je umiestnený
otočne vzhľadom na ložiskový prvok.
[0002]

Z EP 0 098 939 A2 je už známe rozprašovacie alebo dávkovacie

čerpadlo v úvode uvedeného druhu. Pri tom je na nastaveniu odlišných
dávkovacích množstiev cez dávkovacie čerpadlo otočná časť uložená na telese
čerpadla, ktorá má odlišné výčnelky alebo vybratia, takže sú podľa otočného
vyrovnania na telese čerpadla otočne uložené časti proti dávkovacej hlave
nastaviteľné odlišné dráhy zdvihu a tým odlišné dávkovacie množstvá. Podobné
dávkovacie čerpadlo s otočne uloženým ovládacím prvkom je známe
z FR 2 393 279 A1. Pri tom ovládací prvok má priechodné materiálové vyhĺbenia
odlišnej výšky, ktoré spolupôsobia s kolíkovitým dorazovým prvkom.
[0003]

Z

US 6 443 331 B1

je

ďalej

známy

kvapalinový

dávkovač

s prestaviteľným dávkovacím objemom. Na nastavenie dávkovacieho objemu má
valcový prvok dva radiálne protiľahlo usporiadané výčnelky, ktoré podľa otočného
vyrovnania dávkovacieho náustku a tým s ním spojené zástery, narážajú v
odlišnej výške na vyčnievajúcich osadeniach vnútorného vyloženia.
[0004]

Porovnateľné

z EP 1 460 001 A1,

čerpacie

zariadenia

FR 2 493 515 A,

sú

ďalej

známe

EP 2 21 6261 A1,

napr.

ako

i

WO 210/043317 A1.
[0005]
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Úlohou

predloženého

vynálezu

je

teda
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vytvoriť

dávkovacie
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zariadenie typu uvedeného na začiatku, pri ktorom sa redukuje počet dielov a pri
ktorom môžu byť konštrukčne jednoduchšie spoľahlivo nastavované odlišné
dávkovacie množstvá.
[0006]

Podľa vynálezu sa to docieli tým, že ložiskový prvok má prinajmenšom

jeden vyčnievajúci mostík s hornou dorazovou hranou, pričom v podstate
rúrkovitý úsek ovládacieho prvku na svojom vnútornom povrchu má cez obvod
rozdelene prinajmenšom dva stupne definujúce odlišnú dráhu presunutia, z
ktorých vždy, v závislosti od otočného vyrovnania ovládacieho prvku, jeden
stupeň v spodnom presúvacom postavení naráža na dorazovú hranu.
[0007]

Vytvorením dorazovou hranu vytvárajúceho mostíka na ložiskovom

prvku, ktorý nesie ovládací prvok čerpacieho zariadenia, pričom ovládací prvok
má odlišné stupne na spolupôsobenie s dorazovou hranou ložiskového prvku,
môže - v závislosti od otočného vyrovnania ovládacieho prvku proti ložiskovému
prvku - byť spoľahlivo nastavovaná odlišná dráha zdvihu pri stlačení ovládacieho
prvku. Výhodne pre to nie je potreba vybaviť zvláštny, prstencovitý prvok, ako je
to známe zo stavu techniky na obmedzenie dráhy zdvihu, ale prestavenie dráhy
zdvihu a teda nastavenie dávkovacieho množstva môže byť docielené
jednoducho a účinne spolupôsobením na ovládacom prvku a na ložiskovom
prvku samotnom vytvorenými stupňami, resp. dorazovými hranami. Ložiskový
prvok je pri tom usporiadaný voči telesu čerpadla v postavení pri používaní pevne
otočne, takže ložiskový prvok tvorí otočne pevný vzťažný bod pre otočné
vyrovnanie ovládacieho prvku. Môže byť poskytnuté akékoľvek spojenie medzi
ložiskovým prvkom a telesom čerpadla, pričom ložiskový prvok a teleso čerpadla
môžu byť tiež vytvorené navzájom v jednom kuse.
[0008]

S takýmto dávkovacím zariadením je možné dávkovať v zásade

akúkoľvek tekutú látku, ako napríklad kvapalné, gélové alebo pastovité médiá, t.j.
pomocou čerpacieho zariadenia je možné odmeriavať akékoľvek tekuté látky
dávkovaným spôsobom zo zásobníka, s ktorým je čerpacie zariadenie spojené
tekutinovým vodivým spôsobom, pričom takéto dávkovacie zariadenia sa
používajú najmä v nemocniciach a podobne.
[0009]
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ktoré majú tendenciu hromadiť nečistoty a ktoré by boli nevýhodné najmä pri
použití dávkovača v nemocniciach a podobne, je výhodné, ak spodný okraj
rúrkového úseku ovládacieho prvku v hornej pokojovej polohe prekrýva hornú
dorazovú hranu ložiskového prvku. Týmto spôsobom sa dá do značnej miery
zabrániť exponovaným okrajom, ktoré majú tendenciu hromadiť nečistoty, čo je
obzvlášť dôležité a prospešné, keď sa dávkovacie zariadenie používa v prostredí
s vysokými hygienickými požiadavkami, napr. v nemocniciach.
[0010]

Aby bolo možné pri pretáčaní ovládacieho prvku proti ložiskovému

prvku bezprostredne z jedného dávkovacieho stupňa doraziť k neskoršiemu, je
výhodou, keď stupne na strane obvodu bezprostredne spolu hraničia a v
dôsledku toho definujú schodovitý profil. Pri tom môže byť cez schodovitý profil,
ktorý je vytvorený na vnútornej strane rúrkovitého úseku ovládacieho prvku,
definované viac, napr. štyri odlišné, dráhy zdvihu, pričom v prípade štyroch
odlišných dráh zdvihu, resp. dávkovacích postavení sú potrebné tri stupne,
pretože v dávkovacom postavení, v ktorom je uvoľnená celá dráha zdvihu, nie je
opatrený žiadny stupeň. Jeden z týchto, napr. troch, stupňov výhodne tvorí
blokovacie postavenie, pri ktorom je dráha zdvihu, resp. presunutia ovládacieho
prvku proti ložiskovému prvku v podstate blokovaná, takže v usporiadaní troch
stupňov je potom opatrené blokovací postavenie, ako i výdaj troch odlišných
dávkovacích množstiev, pričom v treťom dávkovacom stupni je uvoľnená úplná
dráha presunutia ovládacieho prvku proti ložiskovému prvku, tzn. v tomto
dávkovacím stupni nie je opatrený žiadny, dráhu presunutia obmedzujúci
vyčnievajúci stupeň na vnútornej strane rúrkovitého úseku ovládacieho prvku.
[0011]
Aby bolo možné užívateľovi jednoduchým spôsobom objasniť, že bola vykonaná
zmena medzi dvoma stupňami dávkovania, je výhodné, keď sú vodiace mostíky,
ktoré sa rozprestierajú v smere posuvu, usporiadané v predĺžení presahu hladiny
medzi dvoma susednými stupňami. Poskytnutím takýchto, v smere presúvania
prebiehajúcich vodiacich mostíkov musí byť pri pretáčaní ovládacieho prvku proti
ložiskovému prvku prekonávaný vodiaci mostík od dorazovou hranou opatreného
mostíka na ložiskovom prvku, takže sa ovládací prvok a/alebo ložiskový prvok
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elasticky deformuje. Po opätovnom rozpojení týchto dvoch prvkov zaskočia späť
do svojej východiskovej polohy, aby užívateľ dávkovacieho zariadenia počul
alebo pocítil prostredníctvom tohto zacvakávacieho alebo západkového procesu,
že je teraz nastavená iný dávkovací stupeň.
[0012]

Ďalej je výhodou, keď je blokovací stupeň vytvorený tak, že pri

zarovnanom vyrovnaní s dorazovou hranou je blokovaný ovládací prvok v
podstate vo svojom hornom pokojovom postavení, takže pomocou na vnútornej
strane rúrkovitého úseku ovládacieho prvku opatrených stupňov môžu byť
definované nielen odlišné dávkovacie množstvá, ale je súčasne nastaviteľné i pri zodpovedajúcom otočnom vyrovnaní ovládacieho prvku proti ložiskovému
prvku - blokovacie postavenie, v ktorom je stlačenie ovládacieho prvku a tým
výdaju tekutého média spoľahlivo zabraňované.
[0013]

Alternatívne môže byť ovládací prvok fixovaný i v dole presunutom

postavení, takže je výhodne transportný objem dávkovacieho zariadenia
zmenšovaný. Pre fixovanie ovládacieho prvku v spodnom pokojovom postavení je
vhodné, keď je v spodnom koncovom úseku ovládacieho prvku vybavený,
prednostne obiehajúci prírubovitý, výčnelok. Cez tento výčnelok môže byť ovládací
prvok v spolupôsobení s bočnou záberovou časťou ložiskového prvku, napr. v
drážke alebo podobne, držaný v spodnom blokovacom postavení.
[0014]

Keď je poskytnutá odťahovacia príložka, resp. krúžok pôvodnosti, ktorá

je spojená s ložiskovým prvkom a ktorá presunutie, resp. pretočenie ovládacieho
prvku z horného alebo spodného pokojového postavenia blokuje, môže pripojením
odťahovacej príložky byť ovládací prvok jednoducho blokovaný v blokujúcom
pokojovom postavení, pričom ovládací prvok je až po odstránení odťahovacej
príložky uložený presuvne, resp. pretočiteľne. Takto je možné pomocou
odťahovacej príložky ľahko implementovať ochranu proti neoprávnenému zásahu.
V prípade zaistenia v dolnej pokojovej polohe, krúžok preukazujúci nedovolenú
manipuláciu výhodne vymedzuje obvodovú drážku medzi spodným okrajom
krúžku odolným proti manipulácii a spodnou prírubou ložiskového prvku, v ktorej
je výstupok na ovládacom prvku v blokovacej polohe, t. j. za predpokladu, že je
krúžok odolný proti manipulácii spojený s ložiskovým prvkom, pridaný. Je
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samozrejmé, že všetky vyššie opísané konfigurácie na ochranu pred nedovolenou
manipuláciou s odťahovacou príložkou alebo krúžkom proti nedovolenej
manipulácii je možné použiť aj nezávisle od stupňov definujúcich inú dráhu posuvu,
v závislosti od otočného vyrovnania ovládacieho prvku, tzn. môže byť použitý v
akomkoľvek dávkovacom zariadení s ložiskovým prvkom a ovládacím prvkom.
[0015]

Aby sa spoľahlivo zabránilo vzpriečeniu medzi stupňom a dorazovou

hranou, je výhodné, ak sú poskytnuté dva diametrálne usporiadané mostíky,
ktoré zahŕňajú dorazovú hranu a zodpovedajúcim spôsobom diametrálne
vytvorené stupne. Podľa toho sú na úložnom prvku umiestnené dva diametrálne
protiľahlé mostíky a ovládací prvok má dva diametrálne opačné stupne na jeden
dávkovací stupeň, ktoré sú umiestnené v rovnakej výške v smere posunu. Keď
teda opačné stupne narazia na protiľahlé dorazové hrany, dôjde s výhodou k
symetrickému pôsobeniu sily, takže sa ovládaciemu prvku spoľahlivo zabráni pri
stlačení priečnemu postaveniu alebo vzpriečeniu.
[0016]

Ohľadne konštrukčne jednoduchého usporiadania je vhodné, keď je

ložiskový prvok spojený prostredníctvom skrutkového spojenia s telesom
čerpadla. Najmä vrchnák zásobníka, z ktorého dávkovacie zariadenie prepravuje
tekuté médium, ktoré má byť dávkované, môže byť umiestnený medzi prírubu na
ložiskovom prvku a na telese čerpadla, takže keď sú ložiskový prvok a teleso
čerpadla zoskrutkované, je čerpadlo pripevnené k vrchnáku. Ložiskový prvok,
teleso čerpadla a/alebo vrchnák môžu byť samozrejme vyhotovené ako jeden
kus.
[0017]

Aby sa spoľahlivo zabránilo prenikaniu nečistôt do dávkovaciemu

otvoru čerpacieho zariadenia, je výhodné, ak je dávkovací otvor ovládacieho
prvku opatrený ochranným uzáverom, ktorý má štrbinový uzatvárací otvor.
Pomocou takého ochranného uzáveru, ktorý má štrbinový uzatvárací otvor,
najmä krížovo štrbinový uzatvárací otvor, môže tak tekuté médium, ktoré sa má
dávkovať, ľahko vystúpiť z dávkovacieho otvoru cez ochranný kryt elastickou
deformáciou štrbinového otvoru, pričom štrbinový uzatvárací otvor ochranného
viečka sa automaticky po procese čerpania uzavrie, a tak sa spoľahlivo zabráni
prenikaniu nečistôt do dávkovacieho otvoru alebo dočasne uskladnenému
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médiu v koncovej časti ovládacieho prvku a dočasne uskladnenému médiu sa
tiež spoľahlivo zabráni vysychaniu.
[0018]

Z hľadiska konštrukčne jednoduchého usporiadania na upevnenie

ochranného uzáveru v oblasti dávkovacieho otvoru ovládacieho prvku je
výhodné, keď má ochranný uzáver obiehajúci výstupok, ktorý je uložený v
západkovej drážke ovládacieho prvku, usporiadanej vedľa výstupného otvoru.
[0019]

Na vytvorenie ochranného uzáveru s otvorom v tvare štrbiny, do

ktorého je možné na jednej strane ľahko preniknúť kvapalným médiom, ale na
druhej strane je v uzavretej polohe vytvorený uzáver odpudzujúci nečistoty, je
výhodné, ak je ochranný uzáver vyrobený z termoplastického elastoméru (TPE),
prednostne pozostáva z termoplastického vulkanizátu (TPV), najmä z častíc
etylén-propylén-dién-kaučuku (EPDM) v matrici z polypropylénu alebo silikónu.
[0020]

S ohľadom na konštrukciu čerpacieho zariadenia je v súvislosti s

dávkovaným výdajom tekutého média výhodné, keď je ovládací prvok spojený s
piestnicou, ktorá je spolupohybovaná s ovládacím prvkom, prednostne proti
vratnej sile elastického pružného prvku, pričom v ovládacom prvku je prijatý
ventilový prvok a piestnica je prijatá v telese čerpadla presuvne, ktorá je na
jednom konci opatrená jednocestným ventilom, prednostne guľovým ventilom. Pri
tom sa obzvlášť ukázalo tiež ako výhodné, keď je teleso čerpadla prijatá v
stúpacej objímke, v ktorej je prijatá stúpacia trubka, ktorá je komunikujúc spojená
s jednocestným ventilom.
[0021]

V takom usporiadaní so stúpacou objímkou je ďalej možné, že je

čerpacie zariadenie spojené s vnútrajškom zásobníka a prostredníctvom
vrchnáka je spojené so zásobníkom. Prednostne je v zásobníku prijatá presuvne
uložená, so stúpacou objímkou a zásobníkom v podstate tesne spojená
postupová manžeta, takže postupová manžeta je od čerpacieho zariadenia
vytvoreným podtlakom nasávaná dole a tým je cez celú dobu využívania
dávkovacieho zariadenia v zásobníku prijaté tekuté médium v podstate tesne
uzavreté, bez toho aby boli veľké povrchy odhalené a tým v týchto oblastiach
dochádzalo k nevýhodnému vysychaniu tekutého média; prídavne sa tým
zabraňuje výhodne i prilepeniu média na vnútornú stenu zásobníka.
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[0022]

Keď postupová manžeta má, prednostne jediný, hore v smere

vrchnáka sa kužeľovito rozširujúci obiehajúci tesniaci okraj, môže byť postupová
manžeta jednoducho, obzvlášť i strojne v rámci zostavovania, zavádzaná do
zásobníka. Samozrejme môže takáto postupová manžeta byť nasadzovaná i
nezávisle na stupňoch definujúcich odlišnú dráhu presunutia v závislosti od
otočného vyrovnania ovládacieho prvku, tzn. v ľubovoľných dávkovacích
zariadeniach s ložiskovým prvkom a ovládacím prvkom.
[0023]

Vynález je ďalej za pomoci na výkresoch znázornených prednostných

príkladov uskutočnenia vysvetlený ešte bližšie, pričom vynález nemá byť v
žiadnom prípade na to obmedzený. Na výkresoch ukazujú:
obr. 1 pohľad v reze na dávkovacie zariadenie podľa vynálezu, ktoré je
spojené so zásobníkom;
obr. 2 rozložený perspektívny pohľad na jednotlivé prvky dávkovacieho
zariadenia vrátane zásobníka;
obr. 3 perspektívny pohľad na dávkovacie zariadenie v postavení spojenom
s vrchnákom a čiastočne prijatom v zásobníku;
obr. 4 bokorys na ložiskovom prvku usporiadaného ovládacieho prvku
dávkovacieho zariadenia;
obr. 4a pohľad v reze na ovládací prvok podľa obr. 4;
obr. 5 perspektívny pohľad na ložiskový prvok vrátane príložky pôvodnosti;
obr. 6 pohľad na ložiskový a ovládací prvok zatiaľ čo sa odstraňuje príložka
pôvodnosti;
obr. 7 pohľad v reze na dávkovacie zariadenie v hornom pokojovom
postavení;
obr. 8a pohľad v reze na dávkovacie zariadenie podľa obr. 7 s ovládacím
prvkom v otočnom postavení zodpovedajúcim dávkovaciemu stupňu 1;
obr. 8b pohľad v reze podľa obr. 8a s ovládacím prvkom v otočnom
postavení zodpovedajúcim dávkovaciemu stupňu 2;
obr. 8c pohľad v reze podľa obr. 8a a 8b s ovládacím prvkom v otočnom
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postavení zodpovedajúcom dávkovaciemu stupňu 3;
obr. 9 perspektívny pohľad na dávkovacie zariadenie upevnené na
vrchnáku;
obr. 10 pohľad na dávkovacie zariadenie v blokovacom postavení;
obr. 11 perspektívny pohľad zospodu do rúrkovitého úseku ovládacieho
prvku;
obr. 12 perspektívny pohľad na ložiskový prvok; a
obr. 13 perspektívny pohľad na alternatívne usporiadanie uzáveru
pôvodnosti s krúžkom pôvodnosti;
obr. 14 čiastočne rozrezaný pohľad na ďalší alternatívny príklad
uskutočnenia uzáveru pôvodnosti s krúžkom pôvodnosti;
obr. 14a bokorys ložiskového prvku podľa obr. 14 s krúžkom pôvodnosti
(bez ovládacieho prvku);
obr. 14b perspektívny pohľad na ložiskový prvok podľa obr. 14 s krúžkom
pôvodnosti (bez ovládacieho prvku).
[0024]

Na obr. 1 až 3 je zrejmé dávkovacie zariadenie 1 s čerpacím

zariadením 2, ktoré je spojené s vrchnákom 3 zásobníka 4.
[0025]

V zásobníku 4 môže byť uložené ľubovoľné tekuté médium, ktoré môže

byť pomocou čerpacieho zariadenia 2 zo zásobníka 4 dávkovane vydávané. K
tomu má čerpacie zariadenie 2 ovládací prvok 5, resp. ovládacie tlačidlo, ktoré je
vytvorené presuvne a otočne proti ložiskovému prvku 6 vytvorenému ako
skrutkový uzáver.
[0026]

Čerpacie zariadenie 2 má teleso 7 čerpadla, v ktorom sa z vnútrajšku

4' zásobníka cez stúpaciu rúrku 8 po prechode cez guľový ventil 9 dočasne
ukladá skôr do vnútrajšku zásobníka 4 prijaté tekuté médium. Pri presúvaní
ovládacieho prvku 5 v smere 5" presúvania je objem telesa 7 čerpadla cez
piestnicu 10 spojenú s ovládacím prvkom 5 zmenšovaný, takže v telese, resp.
valci 7 čerpadla dočasne uložené tekuté médium prestupuje cez ventil 10' a môže
vystupovať cez výstupný kanál 11 a dávkovací otvor 12 ovládacieho prvku 5.
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[0027]

V postavení ukázanom na obr. 1 sa nachádza ovládací prvok 5 v

hornej pokojovej pozícií, do ktorej je ovládací prvok 5 s pomocou skrutkovej
pružiny 10", ktorá pôsobí medzi ložiskovým prvkom 6 a ovládacím prvkom 5, po
stlačení ovládacieho prvku 5 za účelom výdaja tekutého média samočinne
vedený späť.
[0028]

Teleso čerpadla 7 a ložiskový prvok 6 majú na konci prírubu 7 'a 6'.

Okrem toho má ložiskový prvok 6 vnútorný závit 6 "v dolnej koncovej časti a kryt
7 čerpadla má zodpovedajúci vonkajší závit 7" v hornej koncovej časti. Pri
vytvorení skrutkového spojenia, ktoré sa pri použití nedá otáčať, je možné
jednoduchým spôsobom nadviazať spojenie medzi čerpacím zariadením 2 a
zásobníkom 4 upnutím vrchnáka 3 medzi dvoma prírubami 6 'a 7'.
[0029]

Dávkovací otvor 12 je chránený ochranným uzáverom 13, ktorý má

štrbinový, výhodne krížový štrbinový, uzatvárací otvor 14.
[0030]

Ochranná uzáver 13 má obvodový západkový výstupok 15, ktorý je

zasunutý západkovým spôsobom na zodpovedajúcom drážkovitom prehĺbení 16
ovládacieho prvku 5 vedľa dávkovacieho otvoru 12 s aretáciou, takže ochranný
uzáver 13 môže byť jednoducho upevnené na ovládacom prvku 5. Drážkovitý
ochranný uzáver 13, ktorý výhodne pozostáva z termoplastického vulkanizátu,
obzvlášť Santoprénu (TM) alebo podobného, sa otvára samostatne a uzatvára
pri tom samostatne, takže v uzatvorenom postavení drážkovitého ventilu 14 sa
bráni vnikaniu nečistôt k médiu dočasne uloženému v ovládacom prvku 5, resp.
do značnej miery i vysychaniu tekutého média v dôsledku exponovaných
povrchov.
[0031]

Ďalej je na obr. 1 a 2 zrejmá takzvaná postupová manžeta 17, ktorá

tesniac prilieha na vnútornej strane valcovitého zásobníka 4, ako i na stúpacej
objímke 18 obklopujúcej stúpaciu rúrku 8. Tým je pri čerpacom postupe vo
vnútrajšku 4' zásobníka vytvoreným podtlakom postupová manžeta 17 spoločne
s dopravovaným médiom na základe podtlaku pohybovaná dole, takže
postupová manžeta 17 počas vyprázdňovania zásobníka 4 v podstate priebežne
prilieha na povrchu vydávaného média.
[0032]
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obr. 4a je ukázané, že ovládací prvok 5 má rúrkovitý úsek 5', ktorý je v dole
presunutom dávkovacom postavení posúvaný cez ložiskový prvok 6.
[0033]

Ako je zrejmé na obr. 4 až 6, môže sa pomocou odťahovacej príložky

18, ktorá je upevnená na ložiskovom prvku 6 prostredníctvom tenkostenných,
ľahko uvoľniteľných mostíkov 19, brániť posuvu dole ovládacieho prvku 5. Pokiaľ
teda odťahovacia príložka 18 nie je odtiahnutá od ložiskového prvku 6, nie je
ovládanie ovládacieho prvku 5 možné a teda pre užívateľa je zrejmé, že
dávkovacie zariadenie 1 je ešte nepoužité, tzn. je k dispozícií v pôvodnom stave;
odťahovacia príložka 18 teda slúži ako uzáver pôvodnosti.
[0034]

V pohľade v reze podľa obr. 4a je ďalej zrejmé, že ovládací prvok 5

má ventilové sedlo 20, v ktorom je prijatý ventil 10, ktorý sa pri stlačení
ovládacieho prvku 5 otvára, čím môže vydávané médium prestúpiť do
dávkovacieho kanála 21. Dávkovací kanál 21 ústí do dávkovacieho otvoru 14. Na
ochranu pred znečistením dávkovacieho otvoru 14 je - ako už bolo vysvetlené
vyššie - v oblasti dávkovacieho otvoru 14 nacvaknutá ochranný uzáver 13 cez
západkový výstupok 15 v západkovej drážke 16.
[0035]

Na obr. 7 a 8a až 8c je dávkovacie zariadenie ukázané v odlišných

dávkovacích postaveniach, pričom v každom dávkovacom postavení je uvoľnená
odlišná dráha zdvihu, resp. presunutia pre ovládací prvok 5, takže je nastaviteľný
výdaj odlišných objemov. Pre nastavenie odlišných dávkovacích stupňov je
potrebné zmeniť len otočné vyrovnanie ovládacieho prvku 5 proti ložiskovému
prvku.
[0036]

V blokovacom postavení ukázanom na obr. 7 je ovládací prvok 5

vyrovnaný tak, že vo vnútrajšku rúrkovitého úseku 5' vyčnievajúci stupeň 22,
ktorý je usporiadaný bezprostredne priľahlo k spodnému okraju 23 rúrkovitého
úseku, už na hornej dorazovej hrane 24 vyčnievajúceho mostíka 25 stojí na
ložiskovom prvku 6, takže ovládací prvok 5 - sám po odstránení na obr. 7
ukázanej príložky pôvodnosti 18, porov. obr. 6 - je v podstate nepohyblivý. Tým
nie je pohyb ovládacieho prvku, resp. dávkovaný výdaj média cez dávkovacie
zariadenie v tomto blokujúcom dávkovacom postavení možný.
[0037]
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stupeň 22' (porov. i obr. 11) na vnútornom povrchu rúrkovitého úseku 5' do
zarovnaného usporiadania s mostíkom 25, takže dráha zdvihu, resp. presunutia
je definovaná v prvom dávkovacom stupni, ktorý zodpovedá vzdialenosti A
(porov. obr. 7) medzi dorazovou hranou 24 na ložiskovom prvku 6 (porov. obr.
12) a stupňom 22' ovládacieho prvku 5 v jeho (hornom) pokojovom postavení.
Stupne 22, 22' a 22" sú v ukázanom príklade uskutočnenia tvorené viacerými,
vedľa seba usporiadanými rebrami, môžu však byť definované iste i od jedného
práve plošne vyčnievajúceho stupňa, ktorý potom tvorí priebežnú dosadaciu
plochu pre dorazovú hranu 24.
[0038]

Pre dávkovanie väčšieho dávkovacieho množstva môže byť ovládací

prvok 5 pretáčaný ďalej proti ložiskovému prvku 6, takže stupeň 22" dorazí do
zarovnaného usporiadania s mostíkom 25. Tým je definovaná väčšia dráha
zdvihu, ktorá zodpovedá vzdialenosti B (porov. obr. 7) medzi dorazovou hranou
24 na ložiskovom prvku 6 (porov. obr. 12) a stupňom 22" ovládacieho prvku 5 v
jeho (hornom) pokojovom postavení.
[0039]

V treťom dávkovacím stupni je oblasť 22'" usporiadaná vyrovnane s

mostíkom 25 ložiskového prvku 6, v ktorom rúrkovitý úsek 5' ovládacieho prvku
5 nemá vyčnievajúci stupeň, takže ovládací prvok 5 môže byť tlačený cez celú
dráhu C zdvihu (porov. obr. 7) dole, až spodný okraj 23 dosadne na spojovacej
prírube 6' ložiskového prvku 6. Odlišné dráhy zdvihu sú porovnané na obr. 7.
[0040]

Ako je zrejmé na obr. 10, ovládací prvok 5 má označenia 26 priradené

odlišným otočným vyrovnaniam, takže pre užívateľa je i jednoducho zrejmé, či je
pri stlačení ovládacieho prvku 5 vydávané žiadne, veľké alebo malé dávkovacie
množstvo.
K tomu sú na vnútornej strane rúrkovitého úseku 5' - ako je zrejmé obzvlášť na
obr. 11 - opatrené v presúvacom, resp. osovom smere 5" rúrkovitého úseku 5'
prebiehajúce vodiace mostíky 27 vždy v predĺžení úrovňového skoku medzi
dvoma stupňami 22, 22', 22" a bezstupňovým úsekom 22'", takže medzi dvoma
susednými vodiacimi mostíkmi 27 je tvorené vždy vedenie, v ktorom je vedený
mostík 25 pri presúvaní ovládacieho prvku 5.
[0041]
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bol mostík 25 pohybovaný cez vodiaci mostík 27. Na to je potrebná elastická
deformácia rúrkovitého úseku 5' a/alebo ložiskového prvku 6, takže mostík 25 po
prekonaní vodiaceho mostíka 27 zaskočí v susednom vedení. Tento zaskakovací
postup je pre užívateľa počuteľný, resp. pocítiteľný, takže je pre užívateľa
jednoducho rozoznateľné, že bolo dávkovacie postavenie menené.
Na obr. 11 a 12 je tiež zrejmé, že sú prednostne opatrené dva diametrálne
protiľahlé mostíky 25 so zodpovedajúcimi dorazovými hranami 24; príslušne sú
opatrené vždy dva protiľahlé stupne 22, 22', 22", resp. bezstupňové oblasti 22'",
takže sa pri dopade stupňov 22, 22', 22" na dorazové hrany 24 zabraňuje
priečnemu postaveniu ovládacieho prvku 5.
[0042]

Obr. 13 zobrazuje alternatívne uskutočnenie uzáveru odolného proti

manipulácii namiesto odťahovacej príložky alebo príložky 18 odolnej proti
manipulácii. V tomto prípade je poskytnutý krúžok 27 odolný proti manipulácii a
ktorý má po celom obvode rozmiestnené vyčnievajúce mostíky 28, ktoré sú
zachytené v zodpovedajúcich priehlbinách 28' v tvare drážky ovládacieho prvku
5.
[0043]

Krúžok 27 odolný proti manipulácii je pri tom cez tenkostenné,

mostíkovité prvky 29 spojený s ložiskovým prvkom 6. Až pretáčaním ovládacieho
prvku 5 z blokovacieho postavenia, a s tým spojeným uvoľnením spojení mostíka
28 s ložiskovým prvkom 6, môže byť ovládací prvok 5 uvoľňovaný z blokovacieho
postavenia, čím sa krúžok 27 odolný proti manipulácii uvoľní zo svojho horného
postavenia. Potom, čo je krúžok 27 odolný proti manipulácii na ložiskovom prvku
6 sňatý dole, je pre užívateľa teda zrejmé, že dávkovacie zariadenie 1 už nie je
pôvodne uzavreté.
[0044]

V uskutočnení podľa vynálezu môže byť teda cez diametrálne

protiľahlé mostíky 25 a schodovité usporiadania stupňov 22, 22', 22" na
vnútornom povrchu ovládacieho prvku 5 jednoducho docielené dávkovanie
čerpacím zariadením 2 pri ovládaní vydávaného množstva tekutého média.
[0045]

Ako je zrejmé na obr. 14, 14a a 14b, môže alternatívne byť ovládací

prvok 5 fixovaný i v dole presunutom postavení, takže je výhodne transportný
objem dávkovacieho zariadenia 1 zmenšovaný.
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[0046]

Pre fixovanie ovládacieho prvku 5 v spodnom pokojovom postavení je

pri tom v spodnom koncovom úseku ovládacieho prvku 5 opatrený prednostne
obiehajúci prírubovitý výčnelok 30. Cez tento výčnelok 30 môže byť ovládací
prvok 5 v spolupôsobení s krúžkom 18' odolným proti manipulácii držaný v
spodnom blokovacím postavení ukázanom na obr. 14. Pokiaľ je ťahané od
odťahovacej príložky 18" krúžku 18' odolnom proti manipulácii (v smere šípky),
je uvoľňované spojenie medzi krúžkom 18' odolným proti manipulácii a
ložiskovým prvkom 6, ktoré je u ukázaného príkladu uskutočnenia realizované
cez mostíky 31, takže ovládací prvok 5 je uvoľnený pre použitie dávkovacieho
zariadenia 1. Samozrejme môžu byť všetky vyššie opísané usporiadania na
ochrane pôvodnosti s odťahovacou príložkou, resp. krúžkom odolným proti
manipulácii používané i nezávisle na stupňoch definujúcich odlišnú dráhu
presunutia v závislosti na otočnom vyrovnaní ovládacieho prvku, tzn. u
ľubovoľných dávkovacích zariadení s ložiskovým prvkom a ovládacím prvkom.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Dávkovacie zariadenie (1) s čerpacím zariadením (2), ktoré má ovládací
prvok (5) s dávkovacím otvorom (12), pričom ovládací prvok (5) je
usporiadaný presuvne vzhľadom na ložiskový prvok (6) spojený v postavení
pri používaní otočne pevne s telesom (7) čerpadla, a ovládací prvok (5) je
usporiadaný proti ložiskovému prvku (6) otočne, vyznačujúce sa tým, že
ložiskový prvok (6) má prinajmenšom jeden vyčnievajúci mostík (25) s
hornou dorazovou hranou (24), pričom v podstate rúrkovitý úsek (5')
ovládacieho prvku (5) má na svojom vnútornom povrchu cez obvod
rozdelene prinajmenšom dva stupne (22, 22', 22'') definujúce odlišnú dráhu
presunutia, z ktorých vždy, v závislosti od otočného vyrovnania ovládacieho
prvku (5), jeden stupeň (22, 22', 22'') v spodnom presúvacom postavení
naráža na dorazovú hranu (24).

2.

Dávkovacie zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že spodný
okraj (23) rúrkovitého úseku (5') ovládacieho prvku (5) v hornom pokojovom
postavení prekrýva hornú dorazovú hranu (24) ložiskového prvku (6).

3.

Dávkovacie zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že
stupne (22, 22', 22'') na strane obvodu spolu bezprostredne hraničia a
definujú schodovitý profil.

4.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúce
sa tým, že šírka stupňa (22, 22', 22'') vždy zodpovedá šírke mostíka (25)
majúceho dorazovú hranu (24).

5.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúce
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sa tým, že v predlžení úrovňového skoku sú medzi dvoma susednými
stupňami (22, 22', 22") poskytnuté vodiace mostíky (27) prebiehajúce v
smere presúvania (5").

6.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúce
sa tým, že blokujúci stupeň (22) je vytvorený tak, že pri zarovnanom
vyrovnaní s dorazovou hranou (24) je ovládací prvok (5) v podstate
blokovaný vo svojom hornom pokojovom postavení.

7.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúce
sa tým, že je poskytnutý výhodne obiehajúci prírubovitý výčnelok (30) v
spodnom koncovom úseku ovládacieho prvku (5).

8.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, vyznačujúce
sa tým, že je poskytnutá odťahovacia príložka (18), ktorá je spojená s
ložiskovým prvkom (6) a blokuje presunutie ovládacieho prvku (5) z horného
pokojového postavenia.

9.

Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúce
sa tým, že sú poskytnute dva diametrálne usporiadané mostíky (25)
vrátane dorazovej hrany (24) a príslušne diametrálne vytvorené stupne (22,
22', 22'').

10. Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, vyznačujúce
sa tým, že ložiskový prvok (6) je prostredníctvom skrutkového spojenia (6",
7") spojený s telesom (7) čerpadla.

11. Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, vyznačujúce
sa tým, že dávkovací otvor (12) ovládacieho prvku (5) je vybavený
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ochranným uzáverom (13), ktorý má štrbinovitý uzatvárací otvor (14), pričom
prednostne ochranný uzáver (13) má obiehajúci výstupok (15), ktorý je prijatý
v západkovej drážke (16) ovládacieho prvku (5) vedľa dávkovacieho otvoru
(12).

12. Dávkovacie zariadenie podľa nároku 11, vyznačujúce sa tým, že ochranný
uzáver (13) pozostáva z termoplastického elastoméru (TPE), prednostne z
termoplastického

vulkanizátu

(TPV),

obzvlášť

z

častíc

etylénpropyléndiénkaučuku (EPDM) v matrici z polypropylénu alebo
silikónu.

13. Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12,
vyznačujúce sa tým, že ovládací prvok (5) je spojený s piestnicou (10),
ktorá je spolupohybovaná s ovládacím prvkom (5), prednostne proti vratnej
sile elastického pružného prvku (10''), pričom v ovládacom prvku (5) je
prijatý ventilový prvok (10) a piestnica (10) je prijatá presuvne v telese (7)
čerpadla, ktorá je na jednom konci vybavená jednocestným ventilom (9),
prednostne guľovým ventilom.

14. Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13, vyznačujúce
sa tým, že teleso (7) čerpadla je prijaté v stúpacej objímke (18), v ktorej je
prijatá stúpacia rúrka (8), ktorá je komunikujúco spojená s jednocestným
ventilom (9).

15. Dávkovacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 14, vyznačujúce
sa tým, že čerpacie zariadenie (2) je spojené s vnútrajškom (4') zásobníka
(4) a prostredníctvom vrchnáka (3) je spojené so zásobníkom (4), pričom
prednostne v zásobníku (4) je prijatá presuvne uložená, so stúpacou
objímkou (18) a zásobníkom (4) v podstate kvapalinotesne spojená
postupová manžeta (17), pričom výhodne postupová manžeta (17) má,
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výhodne jediný, hore v smere vrchnáka (3) sa kužeľovito rozširujúci
obiehajúci tesniaci okraj (17').
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