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ВІБРАЦІЙНИЙ ЕКСТРАКТОР

(57) Формула корисної моделі:

Вібраційний екстрактор, що має вертикальний корпус з пристроями введення та виведення фаз, встановлені в 
корпусі з можливістю поздовжнього зворотно-поступального переміщення штоки з закріпленими на них таріл
ками з бортом по периферії та з однонаправленими відкритими елементами, що мають різний гідравлічний 
опір перетіканню через них середовища у взаємно протилежних напрямках, і розташованими таким чином, що 
гідравлічний опір руху середовища у бік розвантаження твердої фази є меншим, а також протилежно їм на
правленими аналогічними елементами, закритими фільтрувальними випуклими сітками, встановленими з боку 
меншого гідравлічного опору елементів, який відрізняється тим, що відкриті елементи входять у гнучкі патру
бки, закріплені на тарілці з боку більшого гідравлічного опору елементів, при цьому співвідношення еквівален
тного діаметра патрубка та відкритого елемента, а також висоти цього патрубка та його еквівалентного діаме
тра знаходяться у межах 2-3.
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(72) ЗАВ'ЯЛОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, ЦА, 
ЗАПОРОЖЕЦЬ ЮЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, ЦА, БО
ДРОВ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ, І/А
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ЦА
(57) Вібраційний екстрактор, що має вертикальний 
корпус з пристроями введення та виведення фаз, 
встановлені в корпусі з можливістю поздовжнього 
зворотно-поступального переміщення штоки з за
кріпленими на них тарілками з бортом по перифе
рії та з однонаправленими відкритими елемента
ми, що мають різний гідравлічний опір перетіканню
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через них середовища у взаємно протилежних 
напрямках, і розташованими таким чином, що гід
равлічний опір руху середовища у бік розванта
ження твердої фазй є меншим, а також протилеж
но їм направленими аналогічними елементами, 
закритими фільтрувальними випуклими сітками, 
встановленими з боку меншого гідравлічного опо
ру елементів, який відрізняється тим, що відкриті 
елементи входять у гнучкі патрубки, закріплені на 
тарілці з боку більшого гідравлічного опору елеме
нтів, при цьому співвідношення еквівалентного 
діаметра патрубка та відкритого елемента, а також 
висоти цього патрубка та його еквівалентного діа
метра знаходяться у межах 2-3.

Корисна модель відноситься до екстракційної 
техніки безперервної дії і може бути використана у 
харчовій, фармацевтичній та хімічній промислово
сті для екстрагування цільових компонентів в сис
темі тверде тіло-рідина з малою різницею густин 
фаз.

За конструкцією найбільш близьким є апарат 
для екстрагування (A.C. №1214130, Б.И. №8, 
1985р.] в системі тверде тіло-рідина, який склада
ється з вертикального корпуса з пристроями вве
дення та виведення фаз, з установленими в кор
пусі з можливістю зворотньо-поступального 
переміщення штоками з закріпленими на них тарі
лками з бортом по периферії та з одно направле
ними відкритими елементами, що мають різний 
гідравлічний опір перетіканню через них середо
вища у взаємно протилежних напрямках і розта
шованими таким чином, що гідравлічний опір руху 
середовища у бік розвантаження твердої фази є 
меншим, а також протилежно їм направленими 
аналогічними елементами, закритими фільтрую
чими випуклими сітками, встановленими з боку 
меншого гідравлічного опору елементів.

Недоліками цього апарату є те, що при русі 
тарілки вверх крім центральної частини факела 
суспензії, яка має найменшу концентрацію твердої 
фази, повертається до відкритого елементу і пе
реходить на інший бік тарілки частка суспензії з

найближчого оточення відкритого елемента.
В основу корисної моделі поставлена задача 

підвищення продуктивності апарата за твердою 
фазою, а також інтенсифікації масопередачі за 
рахунок зменшення ефекту поздовжнього перемі
шування.

Поставлена задача досягається тим, що у віб
раційному екстракторі, який має вертикальний 
корпус з пристроями введення та виведення фаз, 
з установленими в корпусі з можливістю поздовж
нього зворотно - поступального переміщення што
ки із закріпленими на них тарілками з бортом по 
периферії та з однонаправленими елементами, 
що мають різний гідравлічний опір проходження 
через них середовища у взаємно протилежних 
напрямках і розташованими таким чином, що гід
равлічний опір руху середовища у бік розванта
ження твердої фази є меншим, а також протилеж
но їм направленими аналогічними елементами, 
закритими фільтруючими випуклими сітками, вста
новленими з боку меншого гідравлічного опору 
елементів, - відкриті елементи входять у гнучкі 
патрубки, закріплені на тарілці з боку їх більшого 
гідравлічного опору. Згідно корисної моделі від
криті елементи входять у гнучкі патрубки, закріп
лені на тарілці з боку більшого гідравлічного опору 
елементів, при цьому, співвідношення еквівалент
них діаметрів патрубка та відкритого елемента, а
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також висоти цього патрубка до його еквівалентно
го діаметра знаходяться у межах 2-3.

ГІричинно-наслідковий зв'язок між запропоно
ваними ознаками і очікуваним технічним результа
том, полягає в наступному.

Встановлення гнучких патрубків (таких, що 
можуть змінювати свою форму під дією потоку 
середовища при коливаннях тарілки) з боку мен
шого гідравлічного опору відкритих елементів збі
льшує транспортуючу здатність апарата по твер
дій фазі тому, що концентрація суспензії, яка 
повертається під тарілку є меншою тієї, яку має 
суспензія, що рухається в напрямку транспорту
вання твердої фази, а також сприяє зменшенню 
ефекту поздовжнього перемішування за рахунок 
скорочення відстані розповсюдження турбулент
них струменів, що генеруються відкритими елеме
нтами, збільшуючи тим самим градієнт концентра
цій по довжині апарату.

На Фіг.1 зображено вібраційний екстрактор; на 
Фіг.2 зображена тарілка з гнучкими патрубками; на 
Фіг.З зображено фрагмент тарілки з гнучкими пат
рубками при її русі вниз; на Фіг.4 зображено фраг
мент тарілки з гнучкими патрубками при ї ї  русі 
вверх. Вібраційний екстрактор складається з вер
тикального корпуса 1, встановлених в корпусі по 
його вісі з можливістю поздовжнього зворотно
поступального руху штоки 3, почергово закріпле
них на штоках транспортуючих тарілок 4 з бортом 
5, пристроїв введення і виведення рідкої фази 6 і 
7, пристроїв введення і виведення твердої фази 8 і
9. На кожній тарілці встановлені відкриті елементи
10, направлені стороною з більшим гідравлічним 
опором у бік транспортування твердої фази, що 
входять в гнучкі патрубки 11, які закріплені на та
рілці з боку більшого гідравлічного опору відкритих 
елементів, і протилежно направлені аналогічні 
елементи 12, закриті випуклою сіткою 13 з боку їх 
меншого гідравлічного опору.

Екстрактор працює наступним чином.

Рідка фаза потрапляє в апарат через пристрій 
6, рухається вздовж апарата і виводиться через 
пристрій 7. Тверда фаза подається через заван
тажувальний пристрій 8, рухається під дією коли
вального руху тарілок протитечійно рідкій фазі і 
виводиться з апарата через пристрій 9.

Протитечійне транспортування фаз відбува
ється наступним чином. При русі тарілки вниз су
спензія витискається через відкриті транспортуючі 
елементи 10 і потрапляє всередину гнучких патру
бків 11, які набувають при цьому правильної вста
новленої просторової форми і перепускають твер
ду фазу за свої межі. При виході суспензії з 
поодинокого гнучкого патрубка відбувається пода
льше розширення її факела, у наслідок чого тверді 
частинки рухаються щ межіпатрубка.

При русі тарілки вверх гнучкий „‘патрубок втра
чає свою форму, утворену висхідним потоком, і 
змикається, створюючи гідравлічний опір переті
канню твердої фази у зворотньому напрямку. Як 
наслідок такого, відбувається поступове накопи
чення твердої фази над тарілкою. Зростаючий шар 
твердої фази через деякий час потрапляє в зону 
дії турбулентних струменів, генерованих фільтру
ючими елементами верхньої тарілки, активізується 
інтенсивним відносним фазовим рухом, потрапляє 
під транспортуючі елементи верхньої тарілки і 
процес транспортування твердої фази повторю
ється до моменту ї ї  вивантаження з апарата.

Запропонована нове конструкція дозволяє збі
льшити транспортуючу'ідатніогь апарата за твер
дою фазою тому, що концентрація суспензії, що 
повертається під тарілку є меншою за ту, яку має 
суспензія, що рухається в напрямку транспорту
вання твердої фази, а також сприяє зменшенню 
ефекту поздовжнього перемішування за рахунок 
скорочення відстані розповсюдження турбулент
них струменів, що генеруються відкритими елеме
нтами, збільшуючи тим самим градієнт концентра
цій по довжині апарату.
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