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Корисна модель належить до технології виробництва жирів або жирних масел з рослинної 
сировини і може бути використана в переробних підприємствах харчової, хімічної промисловості 
та інших галузях. 

Відомий спосіб, вибраний як прототип [Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в 
химической промышленности. - Л.: Химия, 1977.] оснований на напірній флотації, яка 5 
застосовується для очищення стічних вод нафтопереробних, паперових та інших переробних 
підприємств. Цей процес очищення відбувається в два етапи: насичення води повітрям під 
підвищеним тиском та відділення розчиненого газу під атмосферним тиском. Очищення води 
від грубо- та дрібнодисперсних частин, який пролягає в появі комплексів частин-бульбашок, 
спливанні цих комплексів та відділенні утвореного пінного шару з поверхні води. 10 

Недоліком способу-прототипу є те, що його не може бути застосовано при очищенні 
рослинної олії з причин свого хімічного складу та підвищеній в'язкості. 

В основу корисної моделі поставлена задача: у способі очищення рослинної олії шляхом 
приготування емульсії з олії, яку пропускають через систему електродів, посилити та 
прискорити процес флотації, покращити якість продукту та зменшити собівартість процесу 15 
очищення. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі очищення рослинної олії, що 
відбувається методом флотації, який включає насичення води повітрям та відділення домішок, 
відповідно до пропонованої корисної моделі, в попередньо нагріту рослинну олію до 45 °C 
додають 2 % води доводять до температури 100 °C, потім пропускають через систему 20 
електродів, на які подається змінна висока напруга, створюється на поверхні електродів 
електричне поле напруженістю 0,5-1,0 кВ/мм. 

Очищення рослинної олії відбувається таким чином: 
Приготовлену для очищення рослинну олію підігрівають до температури 45 °C, після чого 

додають до її складу 2 % води для покращення процесу флотації і доводять до температури 25 
100 °C Приготовлену таким чином емульсію пропускають через систему електродів, на які 
подається змінна висока напруга для створення електричного поля напруженістю 0,5-1 кВ/мм. 
При появі електричного поля на електродах, вздовж усієї поверхні, утворюються парогазові 
бульбашки, які підіймаються в рідині, зіштовхуються із завислими частинами, прилипають до 
них і флотують їх на поверхню, тим самим проводячи процес очищення. Усі домішки 30 
залишаються разом із піною на поверхні олії і послідовно видаляються. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
Спосіб очищення рослинної олії, що включає метод флотації і насичення води повітрям та 35 
відділення домішок, який відрізняється тим, що в попередньо нагріту до 45 °С рослинну олію 
додають 2 % води, доводять до температури 100 °С, потім пропускають через систему 
електродів, на які подать змінну високу напругу, створюють на поверхні електродів електричне 
поле напруженістю 0,5-1,0 кВ/мм. 
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