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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
(57) Бродильний апарат, що складається з цилінд-
ричного корпусу, сорочки охолодження, патрубків 
підведення і відведення середовища та запобіжно-
го клапана, який відрізняється тим, що циліндри-
чний корпус обладнано ресивером з клапаном та 
контролером керування клапанами. 

Апарат належить до технологічного обладнан-
ня, яке призначене для зброджування цукровміст-
ких середовищ, і може бути використаний в спир-
товій, квасній та пивоварній галузях. 

Відомий бродильний апарат / В.О. Маринчен-
ко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян та інш. Техноло-
гія спирту. «Поділля-2000», 2003, с. 163, рис, 9.1./, 
який складається із циліндричного корпусу, сороч-
ки охолодження, патрубків підведення і відведення 
середовища та запобіжного клапана. 

Але вказаний апарат не забезпечує гаранто-
ваної роботи, що пов'язано з неможливістю вико-
ристання внутрішнього енергетичного потенціалу 
синтезованого в процесі бродіння діоксиду вугле-
цю, і як наслідок, неможливість механічного гасін-
ня піни, зниження виходу цільового продукту погі-
ршення процесів масообміну і бродіння та якості 
продукції. 

В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня вдосконалення бродильного апарату шляхом 
зміни конструкції, що забезпечує гарантовану ро-
боту, інтенсифікацію процесів масообміну і бро-
діння, можливість механічного гасіння піни, підви-
щення виходу цільового продукту та покращення 
його якості. 

Поставлене завдання досягається за рахунок 
того, що бродильний апарат складається з цилінд-
ричного корпусу, сорочки охолодження, патрубків 
підведення і відведення середовища та запобіжно-
го клапана. 

Згідно корисної моделі циліндричний корпус 
обладнано ресивером з клапаном та контролером 
керування клапанами. 

Причинно-наслІдковий зв'язок між ознаками, 
що пропонуються, і результатом, що очікується, 
наступний. 

Забезпечення циліндричного корпусу ресиве-
ром з клапаном та контролером керування клапа-
нами дає можливість гарантованої роботи, інтен-
сифікації процесів масообміну і бродіння, 
можливість механічного гасіння піни, підвищення 
виходу цільового продукту та покращення його 
якості. 

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

На фіг. показано бродильний апарат. 
Бродильний апарат складається з циліндрич-

ного корпусу 1, сорочки охолодження 2, патрубків 
підведення 3 і відведення 4 середовища, запобіж-
ного клапана 5, ресивера 6 з клапаном 7 та конт-
ролера керування клапанами 8. 

Бродильний апарат працює наступним чином. 
Через патрубок підведення 3 в циліндричний 

корпус 1 подається середовище на зброджування. 
При цьому на початку процесу бродіння запобіж-
ний клапан 5 закритий, а клапан 7 відкритий. 

В процесі бродіння в циліндричному корпусі 1 
підвищується рівень зброджуваного середовища з 
утворенням шару піни над ним та зростає внутрі-
шній тиск і СО2 заповнює ресивер 6. За досягнен-
ня максимального тиску контролер 8 дає команду 
на закриття клапана 7 та відкриття запобіжного 
клапана 5, через який надлишковий тиск газу ски-
дається в атмосферу або збирається в цех СО2. 
Після падіння тиску до атмосферного контролер 8 
дає команду на закриття запобіжного клапана 5 та 
відкриття клапана 7. З ресивера 6 СО2 розповсю-



з 47940 4 

джується на весь об'єм газового простору цилінд-
ричного корпусу 1, що призводить до миттєвого 
гасіння піни, часткового колапсу газових бульба-
шок та покращення масообмінних процесів. 

Сорочка охолодження 3 забезпечує необхідні 
температурні режими протікання технологічного 
процесу, а після його закінчення зброджене сере-

довище відводиться з циліндричного корпусу 1 
через патрубок відведення 4 на подальші техноло-
гічні операції. 

Технічний результат полягає в можливості ін-
тенсифікації процесів масообміну і бродіння, ме-
ханічного гасіння піни, підвищенні виходу цільово-
го продукту та покращенні його якості. 

б 

о атмосферу або 

в цех CO] 
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БРОДИЛЬНИЙ АПАРАТ 

(57) Формула корисної моделі: 

Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, патрубків підведення 
і відведення середовища та запобіжного клапана, який відрізняється тим, що циліндричний корпус 
обладнано ресивером з клапаном та контролером керування клапанами. 
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