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(21) Номер заявки: u 2018 05341 (72) Винахідники:

(46) Дата публікації відомостей 12.11.2018, 
про видачу патенту та Бюл. № 21 
номер бюлетеня:

(24) Дата, з якої є чинними 12.11.2018 
права на корисну модель:

£?) Дата подання заявки: 15.05.2018
Бабанов Ігор Геннадійович, 
UA,
Бабанова Олена Ігорівна, 
UA,
Закревський Андрій 
Іванович, UA

(73) Власник:
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ,
вул. Володимирська, 68, м. 
Київ-33, 01601, UА

(54) Назва корисної моделі: 

МАСЛОВИГОТОВЛЮВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

(57) Формула корисної моделі:

Масловиготовлювач періодичної дії, що містить металеву ємність, що обертається навколо власної осі, 
привідний механізм, змонтований в станині, який відрізняється тим, що в ємності закріплені вісім металевих 
направляючих пластин прямокутної форми по всій довжині та додатково оснащена трьома інтенсифікуючими 
елементами в вигляді сфер або циліндрів, закріплених на металевих тросах, перпендикулярно направляючим 
пластинам.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності» 

______________________________ (Укрпатент)_____________________________

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом 
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу.

Ідентифікатор електронного документа 1696061118.

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchlnvStat/.

2. Виконати пошук за номером заявки.

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа.

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті

металевими люверсами.

Уповноважена особа Укрпатенту І.Є. Матусевич

12.11.2018

http://base.uipv.org/searchlnvStat/
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(24) Дата, з якої є чинними 12.11.2018 
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модель:
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(46) Публікація відомостей 12.11.2018, Бюл.№ 21 

про видачу патенту:

Винахідник(и):
Бабанов Ігор Геннадійович (UA), 
Бабанова Олена Ігорівна (UA), 
Закревський Андрій Іванович (UA)
Власник(и):
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ,
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(UA)

(54) МАСЛОВИГОТОВЛЮВАЧ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

(57) Реферат:

Масловиготовлювач періодичної дії, що містить металеву ємність, що обертається навколо 
власної осі, привідний механізм, змонтований в станині, крім того в ємності закріплені вісім 
металевих направляючих пластин прямокутної форми по всій довжині та додатково оснащена 
трьома інтенсифікуючими елементами в вигляді сфер або циліндрів, закріплених на металевих 
тросах, перпендикулярно направляючим пластинам.
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Корисна модель належить до обладнання харчової промисловості і фермерська 
господарств та може бути використана при виробництві вершкового масла.

Відомий, масловиготовлювач, що містить металеву ємність, що обертається навколс 
власної осі, привідний механізм, змонтованого в станині. Всередині бочки закріплені чотирі 

5 *  ^металеві лопаті спіральної форми (Производство сливочного масла: Справочник под редакциеї 
Ф.Л. Вьішемирского. - М: Агропромиздат, 1988, с. 271-272).

Недолік відомого масловиготовлювача є незначна продуктивність, так як коливальниї 
режим руху вершків не забезпечується через утворення застійних зон, де вплив н< 
оброблюваний продукт незначний. Це приводить до зниження інтенсивності процес' 

Ю перетворення вершків і продуктивності масловиготовлювача.
В основу корисної моделі поставлена задача інтенсифікації процесу перетворення вершків 

поліпшення якості готового продукту і забезпечення рівномірного розподілу вершків по всьом 
об'єму ємності та отримання ефективного контакту по всій поверхні оброблюваного продукту.

Поставлена задача вирішується тим, що масловиготовлювач періодичної дії міститі 
15 горизонтальну встановлену на рамі циліндричної форми ємність, що обертається навколі 

власної осі, привідний механізм змонтований в станині.
Згідно корисної моделі всередині ємності закріплені вісім металевих направляючих пластиі 

прямокутної форми по всій довжині та додатково оснащена трьома інтенсифікуючимі 
елементами в вигляді сфер або циліндрів, закріплених на металевих тросах перпендикулярні 

20 направляючим пластинам.
Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками і технічним результатог 

полягає в наступному. За- рахунок встановлення направляючих пластин та елементів в вигля; 
сфер або циліндрів відбувається інтенсивне розподілення вершків по об'єму ємності, щ 
виключає утворення застійних зон оброблюваного продукту, дозволяє інтенсифікувати проце 

25 оброблення, поліпшити якість готового продукту і знизити енерговитрати.
На фіг. 1 зображено масловиготовлювач, загальний вид; на фіг. 2 - розріз А-А.
Масловиготовлювач включає раму 1, на якій встановлена циліндрична ємність 2 і привідни 

механізм 3, направляючі ребра 4, елементи 5 та троси 6, вікно 7.
Робота масловиготовлювача здійснюється наступним чином. Через відкрите вікно 7 вершк 

ЗО заливають в циліндричну ємність 2, після чого вікно 7 закривають. При вмиканні привода 
приводиться в обертання ємність 2 з закріпленими ребрами 8 та сферичними елементами  ̂
При цьому направляючими ребрами 4 здійснюється подача потоку вершків на елементи 5 
вигляді сфер, які закріплено на тросах 6, де частинки вершків рухаються з різними лінійнимі 
швидкостями. Така різниця в швидкостях частинок вершків сприяє їх інтенсивній турбулізації т; 

35 призводить до прискорення утворення масляного зерна, внаслідок чого знижується чаї 
технологічного процесу збивання масла і підвищується продуктивність масловиготовлювача 
Процес утворення зерна контролюється візуально через вікно 7. По закінченню технологічногі 
процесу масло вивантажують через вікно 7.

Таке виконання масловиготовлювача періодичної дії дає змогу більш рівномірні 
40 розподілити вершки по об'єму ємності, покращити процес збивання масла, і як наслідої* 

підвищити продуктивність масловиготовлювача та покращити якісні показники готової продукції

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

45 Масловиготовлювач періодичної дії, що містить металеву ємність, що обертається навколс 
власної осі, привідний механізм, змонтований в станині, який відрізняється тим, що в ємносі 
закріплені вісім металевих направляючих пластин прямокутної форми по всій довжині т; 
додатково оснащена трьома інтенсифікуючими елементами в вигляді сфер або циліндрів 
закріплених на металевих тросах, перпендикулярно направляючим пластинам.
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