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Запропонована корисна модель належить до газорідинних змішувачів і може 
використовуватися для приготування газованих напоїв. 

Найбільш близьким аналогом пропонованої корисної моделі є газорідинний змішувач, що 
містить протитечійну камеру змішування, патрубки підведення напоїв, патрубки підведення 
стисненого повітря, насоси, компресор (Патент RU № 2293598, B01F 3/04, опубл. 20.02.2007). 5 

Недоліком цього відомого пристрою є невисока ефективність газорідинного змішування та 
якість газованих напоїв. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій шляхом виконання та 
обладнання конструктивних елементів, їх розташування для покращення ефективності 
газорідинного змішування в зустрічному протитечійно-струменевому потоці та підвищення 10 

якості газованих напоїв. 
Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для виробництва аерованих напоїв, що 

містить протитечійну камеру змішування, патрубки підведення напоїв, патрубки підведення 
стисненого повітря, насоси, компресор, згідно з корисною моделлю, протитечійна камера 
змішування виконана тороїдальної форми, встановлені ємності з напоями, на вихідних частинах 15 

патрубків додатково встановлені сопла, розташовані співвісно назустріч одне одному через 
центр по осі камери змішування, яка обладнана вихідним дифузором, патрубки підведення 
стисненого повітря встановлені тангенціально. 

Застосування пристрою для виробництва аерованих напоїв запропонованої конструкції за 
рахунок виконання протитечійної камери змішування у формі тора, встановлення ємностей з 20 

напоями, додаткового встановлення на вихідних частинах патрубків сопел, розташованих 
співвісно назустріч одне одному через центр по осі камери змішування, обладнання її вихідним 
дифузором та встановлення патрубків підведення стисненого повітря тангенціально дозволяє 
змішувати рідини швидше та якісніше, тому, що при зіткненні струменів кінетична енергія 
збільшує швидкість рідин зі створенням інтенсивних концентрованих турбулентних 25 

тороїдальних вихорів. У пропонованому пристрої істотно зменшується поверхня тороподібної 
порожнини, немає різких локальних зламів форми камери змішування, що призводять до 
утворення застійних зон у найближчого аналога. При цьому високошвидкісний вихор 
створюється усередині порожнини з переважно спіралевидними лініями струму, що 
починаються біля осі тора, а закінчують біля його поверхні. В результаті вихідний потік рідинної 30 

камери збагачується мікробульбашками газу, значна частина газу розчиняється в рідині і 
виділяється поступово при вживанні напою. Це дозволяє покращити ефективність газорідинного 
змішування в зустрічному протитечійно-струменевому потоці, підвищити якість газованих 
напоїв. 

Корисна модель пояснюється кресленням, на якому зображена схема пристрою. 35 

Пристрій для виробництва аерованих напоїв містить протитечійну камеру змішування 1, 
патрубки підведення напоїв 3, патрубки підведення стисненого повітря 6, насоси 4, компресор 
7. При цьому протитечійна камера змішування 1 виконана тороїдальної форми. Також 
встановлені ємності 5 з напоями, на вихідних частинах патрубків 3 додатково встановлені сопла 
2, розташовані співвісно назустріч одне одному через центр по осі камери змішування 1, яка 40 

обладнана вихідним дифузором 8, патрубки підведення стисненого повітря 6 встановлені 
тангенціально. 

Пристрій працює таким чином. 
При включенні насосів 4, напої з ємностей 5 під великим тиском по патрубках підведення 

напоїв 3 потрапляють в протитечійну камеру змішування 1 тороїдальної форми, через сопла 2, 45 

розташовані співвісно назустріч одне одному по лінії спрямованій вздовж осі камери змішування 
та встановлені у камері змішування через її центр. При зіткненні струменів кінетична енергія 
рідини збільшує швидкість рідин зі створенням інтенсивних концентрованих турбулентних 
тороїдальних вихорів, що покращує ефективність газорідинного змішування в зустрічному 
протитечійно-струменевому потоці і підвищує якість газованих напоїв. В результаті вихідний 50 

потік рідинної камери збагачується мікробульбашками газу, значна частина газу розчиняється в 
рідині і виділяється поступово при вживанні напою.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 55 

Пристрій для виробництва аерованих напоїв, що містить протитечійну камеру змішування, 
патрубки підведення напоїв, патрубки підведення стисненого повітря, насоси, компресор, який 
відрізняється тим, що протитечійна камера змішування виконана тороїдальної форми, 
встановлені ємності з напоями, на вихідних частинах патрубків додатково встановлені сопла, 
розташовані співвісно назустріч одне одному через центр по осі камери змішування, яка 60 



UA   141041   U 

2 

обладнана вихідним дифузором, патрубки підведення стисненого повітря встановлені 
тангенціально. 
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