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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. 

Інтенсифікація технологічних процесів без підвищення енергетичних  і 

сировинних витрат є пріоритетним завданням для інженерів, технологів і 

прикладної науки. Ефективність більшості технологічних процесів, пов'язаних 

з переробкою вихідної сировини в хімічній, харчовій промисловості,  

мікробіологічних виробництвах, визначається ефективністю основного 

фізичного впливу, результатом якого є перетворення складових сировини в 

кінцевий продукт. У свою чергу ефективність цього впливу визначається 

величиною витраченої на нього енергії. Головним завданням в цьому випадку є 

використання енергії, що підводиться максимально продуктивно, 

забезпечується такий характер введення енергії в оброблюване середовище, 

при якому необхідний вплив є комплексним, потужним і спрямованим, а втрати 

енергії в ході дисипації зводилися б до мінімуму.  

  Процес масообміну, що лежить в основі абсорбції, ректифікації, 

кристалізації, сушіння, каталізу та ін., відноситься до процесів, для 

ефективного протікання яких важливим є не тільки кількість енергії, що 

підводиться, а й метод її введення. 

До методів, що дозволяють інтенсифікувати масообмінні процеси можна 

віднести метод дискретно - імпульсного введення енергії (ДІВЕ), розроблений в 

Інституті технічної теплофізики НАН України. 

  Застосування принципу ДІВЕ, як методу інтенсифікації  

тепломасообмінних і гідродинамічних процесів в гетерогенних системах , 

можливо шляхом реалізації ефектів або, як правило, комплексу ефектів: 

скидання / нагнітання тиску над рідким середовищем, адіабатичного скипання, 

гідродинамічного удару, ударної хвилі тиску або розрядження, зсувних 

напружень, локальної турбулентності і кавітації. У зв'язку з цим для 

інтенсифікації процесів обробки культуральних середовищ представляють 

інтерес теоретичні та експериментальні дослідження впливу методу ДІВЕ на 

величини, що характеризують процес масопереносу в системі газ - рідина в цих 

середовищах. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

  Дисертаційна робота є узагальненням результатів досліджень, 

проведених відповідно до тематиками науково-дослідних робіт: «Дослідження 

мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах 

при впливі механізмів дискретно – імпульсного введення енергії з метою 

розробки нових технологій и продуктів» (шифр 1.7.1.840), «Теоретичні и 

експериментальні дослідження тепломасообміну в технологічних процесах з 

використанням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ)» (шифр 

1.7.1.860). 
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Метою роботи є вивчення на основі теоретичних і експериментальних 

досліджень закономірностей процесу абсорбції кисню в культуральному 

середовищі при використанні методу ДІВЕ в процесі глибинного 

культивування аеробних мікроорганізмів.  

  Задачі дослідження: 

 провести аналіз закономірностей процесу абсорбції в системі газ - рідина, 

обладнання для реалізації  цього  процесу, основних характеристик ведення 

процесу; 

 провести теоретичну оцінку параметрів, що характеризують процес 

абсорбції і чисельний розрахунок цих параметрів;  

  оцінити можливості використання роторно – пульсаційного апарата (РПА) 

для інтенсифікації процесу абсорбції;  

 розробити і виготовити дослідно-промислову масообмінну установку, 

дослідити гідродинамічні характеристики роботи установки при аерації 

культуральних середовищ; 

 визначити раціональні режими роботи установки;  

 дослідити вплив конструктивних особливостей робочих елементів РПА на 

процес абсорбції; 

 визначити енергетичні характеристики РПА при різних конструктивних 

параметрах робочих елементів; 

 експериментально визначити ефективність дії апаратів, що реалізують метод 

ДІВЕ в процесі обробки культуральних середовищ;  

 запропонувати технологію й устаткування для отримання дріжджової  

біомаси із застосуванням методу ДІВЕ;  

 визначити економічну ефективність впровадження запропонованої 

технології і обладнання. 

Об'єкт дослідження - процес аерації культуральних середовищ при 

культивуванні дріжджів . 

  Предмет дослідження - вплив обробки культуральних середовищ в РПА на 

процес абсорбції кисню. 

  Методи дослідження –  експериментальні дослідження, які  проводились із 

застосуванням фізико – хімічних методів, методів аналітичної хімії та статистичної 

обробки даних, аналітичні, розрахункові методи. Контроль параметрів процесу 

здійснювали  сучасними вимірювальними  засобами, обробку результатів  - методами 

математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі отримані наступні 

наукові результати: 

- проаналізовано характер перебігу теплових процесів в масообмінній установці та 

розроблена методика визначення кількості виділеної біологічної теплоти  в процесі 

вирощування дріжджів в масообмінній установці з ДІВЕ ;    

- обгрунтовано застосування РПА в якості аеруючого і перемішуючого пристрою 

при обробці культуральних середовищ; 
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- розроблено математичну модель масоперенесення при обробці культуральних 

середовищ; 

- розроблено методику для експериментального визначення коефіцієнту 

масовіддачі кисню при обробці культуральних середовищ методом ДІВЕ; 

 - визначено граничні параметри обробки культуральних середовищ в РПА; 

- отримано рівняння для розрахунку об'ємного коефіцієнта масовіддачі.  

Достовірність результатів обґрунтована коректністю, повнотою і 

адекватністю фізичних припущень в постановці задач, а також позитивною 

кореляцією результатів проведених досліджень з розрахунковими значеннями, 

використанням сучасної контрольно-вимірювальної апаратури і 

інформаційно-обчислювальної техніки при отриманні, обробці та аналізі результатів 

досліджень. 

  Практичне значення роботи полягає в тому, що: 

- розроблено технологію і створено дослідно-промислову тепломасообмінну 

установку з використанням методу ДІВЕ для культуральних середовищ для 

отримання клітинної біомаси;  

- результати роботи можуть бути використані  в навчальному процесі при підготовці 

спеціалістів, магістрів та аспірантів відповідних спеціальностей. 

  Впровадження результатів у двох фермерських господарствах України 

підтверджує його відповідність потребам сучасного ринку. 

  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні аналізу літературних 

джерел по темі дисертації, постановці завдання, створенні експериментальної 

дослідно-промислової масообмінної установки, розробці методик досліджень та 

проведенні експериментальних досліджень, аналізі отриманих результатів, 

формулюванні висновків і рекомендацій виробникам кінцевої продукції, 

впровадженні та патентування розробок, опублікуванні разом зі співавторами 

наукових робіт.   

  Апробація результатів дисертації. Основні положення і матеріали 

дисертаційної роботи були представлені доповідями на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Проблеми промислової теплотехніки» (м.Київ, 

2015); «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та 

автоматики в АПК» (м.Київ, 2015); «Харчові технології, хлібопродукти і  

комбікорми» (м.Одеса, 2015), 8-th Central European Congress on Food (г. Киев, 2016 

г.)на наукових семінарах ІТТФ НАН України. 

  Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено в 21 науковій 

публікації, в тому числі в 9 статтях в наукових журналах, перелік яких затверджений 

МОН України, в 4 збірниках тез міжнародних та всеукраїнських конференцій, в 33 

деклараційних патентах. 

  Структура роботи. Робота складається з вступу, п'яти розділів, основних 

результатів досліджень і висновків, списку використаної літератури та додатків; 

викладена на 123 сторінках основного тексту та на 24 сторінках додатків, містить 34 

малюнка  і 7 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано наукову та практичну актуальність дисертаційної 

роботи; визначено зв’язок з науковими програмами; сформульовано мету роботи і 

конкретні задачі досліджень для її досягнення; наведено загальну характеристику 

роботи, наукову новизну та практичну цінність  отриманих результатів. 

В першому розділі проведено  аналіз літературних джерел щодо явища 

масопереносу в системі газ – рідина. Розглянуто роль кисню  в метаболізмі 

дріжджових клітин, визначено ефективні умови аерації для забезпечення 

нормального росту дріжджової культури.  Проаналізовано основні фактори, які 

впливають на масоперенос кисню в культуральних середовищах та шляхи 

інтенсифікації цього процесу;  визначено, що потреба в кисні обернено пропорційна 

кількості дріжджових клітин, яка є мірою ефективності перетворення джерела 

вуглецю в біомасу.  З огляду на те, що клітинна маса споживає кисню стільки, скільки 

їй потрібно для забезпечення інтенсивного поділу, можна зробити висновок, що 

максимальний приріст біомаси за період культивування може служити мірою 

ефективності абсорбції кисню в культуральному середовищі і мірою ефективності 

аеруючого пристрою. Розглянуто основні типи і принцип дії масообмінного 

обладнання мікробіологічних виробництв, виробництва хлібопекарських дріжджів. 

Дана порівняльна характеристика аеруючих пристроїв різних конструкцій за 

швидкістю масопереносу кисню в культуральному середовищі. Розглянуті основні 

методи визначення масообмінних характеристик процесу аерації і проаналізовано 

перспективи використання методу ДІВЕ як методу інтенсифікації масообмінних 

процесів в культуральних середовищах. Наведено приклади практичного 

застосування метода ДІВЕ і обладнання для його реалізації в біотехнологіях та 

обґрунтовано основні фактори його впливу на технологічні середовища.  

В другому розділі роботи  наведені характеристики живильних середовищ та 

культур мікроорганізмів, використаних в роботі,   представлено дослідно – 

промислову ферментаційну установку та методику проведення досліджень аерації 

культуральних середовищ в процесі культивування дріжджів. 

З метою дослідження процесу абсорбції кисню в культуральних рідинах 

спроектовано дослідно - промислову масообмінну установку (Рис.1). В ній 

передбачено контрольно - вимірювальне обладнання, що дозволяє вивчити характер 

протікання процесу аерації культуральної рідини, гідравлічні і теплові показники. 

Отримані експериментальні дані дозволяють оцінити достовірність теоретичних 

розрахунків, створити нове, а також модернізувати існуюче обладнання, 

відпрацювати режими культивування дріжджів. 
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Рис.1 Апаратурно – технологічна схема дослідно - промислової тепломасообмінної установки: 

1 - ємність-накопичувач із внутрішнім циліндром; 2 - РПА; 3 - заслінка; 4 - триходовий кран;  

5 - трубопровід рециркуляції; 6 - двоходовий кран; 7 - електродвигун; 8 – сорочка 

охолодження; 9 – витратомір рідини; 10 - манометр; 11 – термометр; 12 – витратомір повітря; 

БУК – блок управління і контролю. 

Дослідно-промислова установка працює наступним чином. У ємність - 

накопичувач 1 через патрубок подається підготовлене живильне середовище, водний 

розчин солей і засівні дріжджі. Потім включають РПА, відкривають заслінку 3 і 3-х 

ходовий кран 4, який знаходиться в положенні, при якому культуральне середовище 

циркулює через трубопровід рециркуляції 5 по контуру ємність - накопичувач - РПА 

– внутрішній циліндр - ємність - накопичувач. Під час рециркуляції відкривають 2-х 

ходовий кран 6, в який через фільтр надходить атмосферне повітря, за рахунок 

вакууму, що створюється у всмоктуючому трубопроводі. Таким чином, культуральна 

рідина насичується повітрям. Далі отримана газорідинна  суміш направляється в 

робочу камеру РПА, де піддається обробці методом ДІВЕ.  

РПА циліндричного типу складається з двох роторів, з’єднаних в роторний 

вузол (РВ) та статора. Прорізи  прямокутного перерізу кількістю 60. Внутрішній 

об’єм РПА складає 0,15 м
3
.  

Із РПА суміш диспергованих в культуральної рідини бульбашок повітря 

надходить в трубопровід рециркуляції, вільний кінець якого розміщується вздовж 

центральної осі ємності-накопичувача. Культуральна рідина,  переливаючись через 

край ємності, знову надходить у всмоктуючий трубопровід. Частота обертання  РВ 

регулюється частотним перетворювачем блоку керування і контролю, витрата – за 

рахунок зміни положення заслінки 3. Витрата повітря контролюється витратоміром  

12. Зміна міжциліндрового зазору відбувалась за рахунок зміни роторно – статорних 

пар. 

В розділі описано методики визначення наступних параметрів процесу аерації 

культуральних середовищ: енергетичні показники роботи установки, концентрація 
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розчиненого кисню, біомаса дріжджів, кількість дріжджових клітин, в’язкість 

культурального середовища.  

У третьому розділі роботи представлено результати аналітичних досліджень 

залежності величин поверхневого і об'ємного коефіцієнтів масовіддачі, питомої 

поверхні контакту фаз від об'ємного газовмісту та розміру бульбашок, а також 

вивчено впливу цих параметрів на кінетику процесів культивування аеробних 

мікроорганізмів. Оцінка необхідної подачі кисню до клітин визначали з умови 

рівності швидкості перенесення кисню з газової фази в рідину glG  і швидкості 

споживання кисню клітинами lcG   

                                                      lcgl GG  ,                                                  (1) 

Швидкість адсорбції кисню з бульбашок повітря, що містяться в рідині, 

визначали  рівнянням 

                                         
 psatglL

O
gl ccSk

d

dm
G 






2 ,                                   (2) 

Питома швидкість абсорбції lglgl VGG 
~

, тобто кількість кисню, що надходить 

в рідину з повітряних бульбашок, які містяться в одиниці об’єму рідини, визначали з 

рівняння  

 psatglL
O

gl ccSk
d

md
G 




~
~

~ 2 ,     (3) 

де lOO Vmm
22

~   - питоме значення маси розчиненого кисню в одиниці 

об’єму культурального середовища, кг/м
3
; Lk  - коефіцієнт масопередачі кисню через 

поверхню газ-рідина, м/с; lglgl VSS 
~

 - питома площа поверхні контакту фаз, м
-1

; 

lV  - загальний об’єм рідині в апараті, м
3
; satc  - концентрація насичення кисню в 

культуральной рідині, кгО2/м
3
; pc  - поточна концентрація розчиненого кисню в 

об’ємі культуральной рідини, кгО2/м
3
. 

Враховуючи, що,     pO cm
2

~ , рівняння (3) матиме вигляд 

                                                
 p

L gl sat p

dc
k S c c

d
  ,                    (4) 

Оскільки в рівнянні (4) невизначеною є величина питомої площі поверхні 

контакту фаз glS
~

, тому було  проведено оцінку цього параметру. 

Діаметр одиничної сферичної бульбашки bd  і площа її поверхні bS  пов’язані з 

об’ємом бульбашки 1bV  співвідношеннями   31
16  bb Vd  і   32

16  bb VS . При 

заданих середніх значеннях bd  та об’ємного вмісту газових бульбашок в одиниці 

об’єму рідини lgg VVV 
~

 їх кількість визначали, як 1
~~

bgb VVn  . Тоді сумарна 

поверхня газових бульбашок, що містяться в одиниці об’єму рідини, дорівнює  
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g

b
bbgl V

V
nSS

~36~~
31

1







 
 ,                                       (5) 

В цьому рівнянні невизначеним параметром є питомий об’єм сукупності 

бульбашок lgg VVV 
~

. Провели оцінку цього параметру. 

При аналізі процесів вирощування біомаси в барботажних ферментерах 

застосовують поняття об’ємного газовмісту  lgg VVV   як відношення об’єму 

газової фази до об’єму газорідинної суміші в апараті. При проведенні попередніх 

розрахунків звичайно застосовують  значення =0,3. 

В даному дослідженні ми застосували величину ефективного газовмісту l  як 

відношення об’єму газової фази gV  до об’єму рідини в апараті lV  

                                                      




1l

g
l

V

V
,                              (6) 

Очевидно, що  l . При =0,3 значення l 0,43. 

З рівняння (6) випливає, що llgg VVV 
~

. Підставляючи в (5) значення 

lgV 
~

 та 63
1 bb dV  , знайшли питому площу поверхні контакту фаз  

                                                           b

l
gl

d
S




6~
,                                                  (7) 

Після підстановки значення glS
~

 з (7) в рівняння (4) одержали рівняння, що 

описує зміну в часі концентрації розчиненого кисню pc  в процесі абсорбції.  

 

                                 

   psat
b

lL
psatbL

p
cc

d

k
ccSk

d

dc







6~
,                   (8) 

Параметр glL Sk
~

 в правій частині (8) визначає об’ємний коефіцієнт масовіддачі 

V . З урахуванням цього параметру рівняння (8), яке визначає швидкість абсорбції 

кисню,  представили  у вигляді  

 

                                                 
 psatV

p
cc

d

dc



,                       (9) 

 

Об’ємний коефіцієнт масовіддачі V розраховували за формулою  

                                                          b

L
V

d

k 


6
,                        (10) 

Поверхневий коефіцієнт масовіддачі Lk  визначали згідно пенетраційної теорії 

Хігбі, згідно якої перенесення газу з бульбашки у рідину відбувається внаслідок 

нестаціонарної молекулярної дифузії газу через шар рідинної плівки на поверхні 

бульбашки, яка постійно оновлюється в процесі руху бульбашки відносно рідини. 
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В моделі Хігбі коефіцієнт масовіддачі Lk  пов’язаний з відносною швидкістю 

бульбашки рівнянням  

                                                        b

bgl
L

R

vD
k




2
,                            (11) 

де glD  - коефіцієнт молекулярної дифузії кисню в рідині; bv  - швидкість спливання 

бульбашки; 2bb dR   - радіус спливаючої бульбашки.  

Відомо, що для малих значень числа Рейнольдса   (  lbbdvRe 2) залежність 

швидкості спливання газової бульбашки в рідині від її радіуса визначається з 

формули 2
1 bb Rkv  , а при більш високих числах Рейнольдса ( 500Re2  ) – з 

формули 
78

2 bb Rkv  . Коефіцієнти 1k  и 2k  залежать лише від кінематичної в’язкості 

рідини l  і від величини коефіцієнта дифузії glD . В процесі вирощування біомаси 

дріжджів динамічну в’язкість культуральной рідини ...... ркркрк   оцінювали за  

формулою 

                                                                   
 бмврк с 2,9exp.. ,                                (12) 

де  в  - динамічна в’язкість чистої води; бмc  - кількість сухої біомаси в % мас. Згідно 

цієї формули в процесі вирощування біомаси дріжджів динамічна в’язкість 

культуральной рідини змінюється в інтервалі 1  5 мПа
.
с. Коефіцієнт дифузії 

розчиненого кисню в культуральной рідині приймали рівним коефіцієнту дифузії 

кисню в чистій воді glD
 
= 2,5.10

-9
 м

2
/с (при 30°С). 

Розрахувавши значення коефіцієнтів  lfk 1  и  lfk 2  для конкретної 

рідини, визначили аналітичні залежності  bb Rfv   в зазначених інтервалах чисел 

Re . Після підстановки одержаних залежностей  bb Rfv   в рівняння (11) визначили 

залежності поверхневого коефіцієнта масопередачі від розміру бульбашки - 

 bL dfk  . На основі проведеного аналізу одержано наступні формули для 

визначення  залежностей  bL dfk   

                                       Lk 0,046 bd ,  при Re 1,917              (13-а) 

                                       Lk 0,001 
71

b
d , при Re 1,917     (13-б) 

Після підстановки одержаних значень Lk  в рівняння (10) визначили об’ємний 

коефіцієнт масовіддачі  bV df . Відповідно до спливання повітряних бульбашок 

у воді  ( l =10
-6

 м
2
/с) залежності  bV df  можна представити у наступному 

вигляді  

                                 V
0,50, 28 l bd   , при Re 1,917                      (14-а) 

                               V
0,930,006 l bd   , при Re 1,917     (14-б) 

В цих формулах об’ємні коефіцієнти масовіддачі V визначаються в с
-1

. 

Одержані залежності застосували при вирішенні рівняння (9), що описує 

швидкість масопереносу кисню в процесі абсорбції. На основі одержаних результатів 
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проведено розрахунки питомої швидкості абсорбції кисню рідиною   ddcG pgl
~

, 

або маси кисню, що абсорбується з бульбашок в одиницю часу в одиниці об’єму 

культуральної рідини. 

При розрахунках використано значення концентрації насичення розчиненого 

кисню в культуральній рідині satc =3,8 мг/л. 

Рівноважну концентрацію розчиненого в культуральной рідині кисню pc  

визначали із співвідношенню satp cc  4,0 = 1,52 мг/л.  

Значення параметрів, які визначають швидкість абсорбції кисню -  bv , Lk , glS
~

, 

V , в залежності від середнього діаметра bd  диспергованих у рідині повітряних 

бульбашок, наведено в таблиці 1. В останньому рядку таблиці представлено в 

залежності від середнього діаметру бульбашок також величини швидкості абсорбції 

кисню культуральною рідиною в перерахунку на одиницю об’єму рідини - 

 bgl dfG 
~

. Розрахунки проводили при стандартних значеннях ефективного 

об’ємного газовмісту l =0,43. 

Таблиця 1  

Результати чисельних розрахунків параметрів абсорбції кисню в 

культуральному середовищі       

                                                              

Параметри bd , 10
-3

 м 

0,01 0,05 0,1 0,4 1,2 1,6 2,0 3,0 4,0 5,0 

bR , 10
-3

 м 0,005 0,025 0,05 0,2 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 

bv , 10
-2  

м/с 0,0068 0,170 0,68 4,2 14,7 20,5 26,4 42,0 58,4 75,30 

Lk , м/год 0,529 1,18 1,67 2,08 2,25 2,30 2,33 2,40 2,45 2,49 

glS
~

, 10
3
м

-1
 258 51,6 28,8 6,45 2,15 1,43 1,29 0,86 0,645 0,516 

V , 10
3
 ч

-1
 136,6 61,1 43,2 13,4 4,84 3,71 2,30 2,07 1,58 1,29 

glG
~

, кг/м
3.
год 311,38 139,3 98,47 30,6 11,0 8,4 6,9 4,71 3,6 2,93 

 

В четвертому розділі роботи представлені результати експериментальних 

досліджень по впливу методу ДІВЕ на швидкість масопереносу кисню в 

культуральних середовищах. В основі  забезпечення ефективності роботи установки 

лежить оптимізація процесу формування газо- рідинної суміші в РПА. Визначені 

співвідношення витрат повітря та рідни, які забезпечують максимальне значення 

витрати повітря на аерацію, створюючи, таким чином, можливість регулювання 

витратою повітря  (рис.2 та рис.3). 
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Рис.2. Залежність витрати повітря від 

витрати рідини при кутовій швидкості РВ:  

▲   - 38,2 об/с,  ■   - 47,75 об/с,  ♦ – 52,52 об/с. 

 

Рис.3. Залежність витрати повітря від 

витрати  рідини при вмісті СР:   

■  - вода; ▲ – 5%; ♦ – 10% (n=47,75 об/с). 

 

Визначення енергетичних характеристик роботи установки дозволили 

вибрати оптимальні режими роботи, яки забезпечують максимальну витрату 

культурального середовища, не призводячи при цьому до перенавантаження двигуна 

(рис.4 та рис.5). 

   

  
 Рис.4.  Залежність споживаної потужності 

від кутової швидкості РВ: 

 ■ – без подачі повітря,  ▲ – з подачею 

повітря. 

Рис.5.  Залежність споживаної потужності від 

витрати рідини при кутовій швидкості РВ: ▲ – 

38,2 об/с; ■  - 47,75 об/с; ♦ – 52,52 об/с. 

 

Результати експериментальних досліджень показали, що на процес 

розчинення кисню впливає ряд факторів, котрі в експериментальних дослідженнях 

були факторами варіювання, а саме: частота пульсацій, швидкість зсуву, вміст сухих 

речовин (СР), тривалість процесу обробки (рис.6 та рис.7).  
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Рис. 6. Залежність концентрації розчиненого 

кисню від часу обробки при частоті пульсацій  

в РПА:  ♦ – 2,865 кГц;  ■  –  2,483 кГц; ▲  – 2 

кГц. (n = 47,75 об/с, зазор – 150 мкм), 

пунктирна лінія – барботування. 

Рис. 7. Залежність концентрації розчиненого 

кисню від часу обробки при швидкості зсуву 

в РПА: ♦ – 114 × 10 
3
 с 

-1
;  ■  – 85,5 × 10 

3
 с 

-1
;  ▲  

– 57 × 10 
3
 с 

-1
 (n = 47,75 об/с, кількість прорізів 

- 60), пунктирна лінія – барботування. 

 

Зважаючи на те, що швидкість розчинення кисню дорівнює швидкості його 

споживання клітинами, в основі визначення швидкості масопереносу кисню лежить 

процес накопичення  біомаси дріжджів. За умови, що весь розчинений кисень, 

споживаний клітиною витрачається на  збільшення біомаси, загальний приріст 

біомаси, отриманий за час культивування є пропорційним кількості споживаного 

кисню. Динаміку  накопичення дріжджів при конкретних умовах обробки з метою 

визначення приросту біомаси показано на рис. 8. 

  
Рис.8. Динаміка накопичення дріжджів 

при швидкості зсуву 114∙10
3
 с

-1
 , СВ – 10%  

Світлим тоном позначено погодинний 

приріст біомаси. 

Рис.9.  Залежність питомої швидкості 

росту дріжджів від швидкості зсуву при 

концентрації СР в культуральному 

середовищі  : ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 3%.  

На підставі отриманих даних були обчислені значення питомих швидкостей 

росту дріжджів при вмісті СР від 3 до 10%. Результати розрахунків представлені на 

рис.9. 

Отримані результати свідчать про збільшення питомої швидкості накопичення 

біомаси дріжджів із збільшенням швидкості зсуву до 114∙10
3
 с

-1
. Підтверджено, що 
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зменшення концентрації СР в культуральному середовищі сприяє збільшенню 

питомої швидкості зростання біомаси. 

Експериментально визначено вплив частоти пульсацій , що є добутком 

кількості щілин РВ на швидкість обертання РВ, на швидкість масопереносу кисню 

при концентрації СР  10%, 5%  та 3%. Представлені на рис.10 залежності свідчать, що 

зростання біомаси дріжджів, а значить, зростання споживання кисню збільшується  

до частоти 2,865 кГц. Подальше підвищення частоти пульсацій вищє цієї межі 

призводить до зменшення споживання кисню. 

Варіювання  характеристикою швидкості  зсуву, яка враховує вплив товщини 

міжциліндрового зазору, засвідчило, що збільшення швидкості  зсуву, а значить 

зменшення товщини міжциліндрового зазору, веде до  збільшення швидкості 

масопереносу кисню в культуральне середовищє при всіх досліджуваних 

концентраціях СР. Збільшення відбувається до значення швидкості  зсуву 114∙10
3
 с

-1
 

(рис.11). 
 

  
Рис.10. Залежність швидкості масо 

переносу кисню від  частоти пульсацій при 

концентрації СР: ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 3%. 

Рис.11.  Залежність  швидкості 

масопереносу кисню від швидкості  зсуву при 

концентрації СР: ▲  – 10%; ■  – 5%;  ♦ – 3%. 

 

Пояснення зменшення споживання кисню дріжджовими клітинами при 

збільшенні частоти пульсації  та швидкості зсуву  вище наведених значень вдалося 

зробити за рахунок підрахунку кількості пошкоджених клітин впродовж періоду 

культивування. Збільшення швидкості зсуву  вище граничного значення призводить 

до зростання кількості пошкоджених клітин.  

Був проведений аналіз теплообмінних процесів при культивуванні 

дріжджових клітин в установці з ДІВЕ. В загальному вигляді тепловий баланс 

установки може бути представлений у вигляді 

                                  bio уст sub air вх air вых SQ Q Q Q Q Q                                 (14) 

де,    Qbio     – кількість теплоти, що виділяється  клітинами, Вт; Qуст   – кількість 

теплоти, що виділяється в установці при обробці живильних середовищ, Вт;  Qsub – 

кількість теплоти, що вноситься із живильним середовищем, Вт;  Q air вх  – кількість 

теплоти, що поступає з повітрям на аерацію, Вт; Q air вых – кількість теплоти, що 

відводиться відпрацьованим повітрям, Вт;  QS – кількість теплоти, що відводиться 

через теплопередавальну поверхню, Вт. 
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Визначальними теплопритоками при культивуванні є кількість теплоти, що 

виділяється клітинами (біологічне тепло) і кількість теплоти, що виділяється в 

установці при обробці живильного середовища. Значення Qуст залежить зокрема від  
кутової швидкості РВ (рис 12). Введення повітря в живильне середовище значно 

зменшує інтенсивність тепловиділень.  Основним тепловідтоком є теплота, відведена 

через теплопередавальну поверхню. 

Необхідність підтримування оптимальної для накопичення біомаси дріжджів 

температури впродовж всього періоду культивування викликає потребу в постійному 

відведенні теплоти за рахунок пуску холодоагенту в сорочку.  Витрата холодоагенту 

пов’язана із кількістю теплоти, що відводиться через теплопередавальну поверхню 

наступним співвідношенням 

 

                                             0( )S m охл охл охлк охлQ G с T T     ,                                    (15)
    

           
 

де    Gm охл – масова витрата холодоагенту, кг/с; с охл – питома теплоємність 

холодоагенту, Дж/кг ∙ 
о
С; Тохл к – температура холодоагенту на виході із сорочки

 о
С;  

Т охл 0 – температура холодоагенту на вході в сорочку, 
 о
С. 

 

  
Рис. 12. Динаміка збільшення температури 

живильного середовища при обробці в 

установці  при кутовій швидкості РВ: ▲ - 38,2 

об/с; ■ - 47,75 об/с. 

Суцільна лінія - без підсосу повітря; 

пунктирна - з підсмоктуванням повітря. 

Рис.13. Зміна об'ємної витрати холодоагенту 

при обробці в установці при кутовій 

швидкості РВ: ▲ - 38,2 об/с; ■ - 47,75 об/с. 

Суцільна лінія - витрата при обробці 

культурального середовища, пунктирна - 

витрата при обробці живильного середовища. 
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Таким чином, 

визначивши значення 

витрати холодоагенту при 

обробці живильного 

середовища та при 

культивуванні дріжджів і 

зробивши поправку на 

збільшення в’язкості 

культурального середовища 

впродовж культивування, 

були отримані значення 

біологічної теплоти при 

обробці культурального 

середовища в установці з 

ДІВЕ із кутовою швидкістю 

РВ  38,2 об/с і  47,75 об/с  

(рис.14). 

 
Рис. 14. Динаміка зміни виділення біологічного тепла 

при обробці в установці при кутовій швидкості РВ: ♦ - 38,2 

об/с; ■ - 47,75 об/с. 

 

Отримані дані біологічної теплоти можуть бути використані для визначення 

погодинного приросту біомаси дріжджів за наступною формулою: 

 

                                            
3600

1

bio
bm

Q
m

q


   ,                                     (16) 

де  Δmbm  - погодинний приріст біомаси, кг; q1 – кількість теплоти, що виділяється 

в культуральне середовище при  вирощуванні 1 кг дріжджів 3952 кДж/кг. 

 

 

 
Рис.15. Залежність динамічної в’язкості культурального 

середовища від концентрації дріжджів при вмісті  СР:▲ – 

вода; ■ – 5%; ♦ - 10%. 

Визначено динамічну 

в’язкість води та 

культурального 

середовища з 

концентрацією СР 5 та 

10% в залежності від 

концентрації  дріжджів. 

Встановлено, що при 

збільшенні концентрації 

дріжджів від 0 до 120 г/л, 

в’язкість зростає в 1,8 

разів, досягаючи в воді 

значення 2,8∙10
-3

 Па∙с 

(рис. 15).  

 



 

15 

 

 

З метою визначення впливу аерації на приріст біомаси дріжджів, були 

проведені дослідження по вирощуванню дріжджеподібних грибів виду Candida СК4 

на зерновій барді при різній частоті пульсацій. Встановлено, що при збільшенні 

частоти пульсацій до 2,87 кГц досягнення швидкості масопереносу кисню, рівного 

2,1 г/л годину досягається вже при витраті повітря, 13 л/л культуральної рідини в 

годину, в той час, як при барботуванні така швидкість досягається при витраті 

повітря не менш, як 60 л/л∙год (рис. 16). Зі зменшенням частоти пульсацій 

збільшується витрата повітря до 18 л/л годину при частоті пульсацій 2,48 кГц і 24 

л/л∙год при частоті пульсацій 2 кГц. Визначено, що обробка концентрованої барди з 

частотою пульсацій 2,87 кГц при витраті повітря 60 л/л∙год дозволяє отримувати 

такий самий приріст біомаси, як і обробка розбавленої (1:1) барди (рис.17). 

 

 

  

Рис.16. Залежність швидкості масопереносу 

кисню від витрати повітря при частоті 

пульсацій:  

♦ - барботаж; × - 2 кГц; ▲ - 2,48 кГц; ■ - 

2,87кГц. 

 

Рис.17 Динаміка накопичення біомаси 

дріжджів від тривалості  культивування при 

частоті пульсацій:  ♦ -барботаж; × - 2 кГц; ● - 

2,48 кГц; ▲ - 2,87кГц;  

■  - розбавлена барда (1 ÷ 1) в перерахунку на 

8,5% СР. 

 

У п’ятому розділі  роботи представлено технологію та обладнання  для 

отримання кормових дріжджів. Перевагою вирощування кормових дріжджів є 

можливість отримання багатої протеїном кормової добавки до кормів для худоби і 

водночас  вирощування кормових дріжджів є способом утилізації  відходів  ряду 

виробництв, зокрема спиртового. 

Реалізація метода ДІВЕ відбувається в апаратах різних конструкцій. Досвід 

використання апаратів з ДІВЕ в процесах, подібних до процесів аерації культуральної 

рідини дозволяє порівняти ефективність роботи апаратів в подібних умовах, виявити 

переваги і недоліки кожної з схем, а також оцінити перспективність використання 

кожної з них в конкретних умовах виробництва. Поряд з апаратами роторно – 

пульсаційними в технологіях, пов’язаних з розчиненням газів в рідинах, 

використовуються апарати роторно – дискового типу. Основними відмінностями в 

роботі апаратів обох типів є те, що апарати роторно – дискового типу не створюють 
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насосного ефекту. Таким чином, циркуляція рідини може відбуватися лише за 

допомогою окремого приладу.  

Порівняння масообмінних установок з РПА і абсорбером відбувалось як з 

точки зору енергетичних витрат на процес культивування, так з точки зору швидкості 

масопереносу кисню в культуральне середовище.   

 

 

 
Рис. 18. Апаратурно – технологічна схема 

масообмінної установки з абсорбером: 1 – 

ємність-накопичувач; 2 – абсорбер; 3 – заслінка; 4 – 

відцентровий насос; 5 – компресорна установка; 6 – 

сорочка охолодження; 7 - електродвигун; 8 – 

витратомір рідини; 9 - манометр; 10 –термометр; 11 - 

триходовий кран; 12 – витратомір повітря; БУК – 

блок управління і контролю. 

Рис.19 Дослідно – промислова 

тепломасообмінна установка з 

абсорбером:  

1 – ємність-накопичувач; 2 – абсорбер; 

3 – заслонка; 4 – відцентровий насос; 5 

– компресорна установка; 6 – сорочка 

охолодження. 

 

Апаратурно - технологічна схема масообмінної установки із застосуванням 

абсорбера представлена на рис.18. Установка включає в себе ємність - накопичувач 1, 

корисним об'ємом 60 л, забезпечений охолоджуючої сорочкою 6. Усередині бункера 

розташовується внутрішня циліндрична ємність. Нижня частина бункера за 

допомогою трубопроводу з'єднана зі всмоктуючим патрубком відцентрового насоса 

4. Напірний трубопровід з'єднаний з вхідним патрубком корпусу абсорбера. 

Патрубок з протилежного боку абсорбера з'єднаний з трубопроводом, по якому 

газорідинна суміш повертається в бункер. Сам абсорбер 2 являє собою циліндричну 

камеру, в донній частини якої розташовується пульсаційний вузол, який представляє 

собою три диска діаметром 210 мм і товщиною 5 мм, двох нерухомих статора і 

рухомого ротора. Кожен з дисків має по три ряди наскрізних отворів діаметром 3 мм, 

розташованих уздовж умовних концентричних кіл. Загальна кількість отворів - 160 

шт. Повітря на аерацію надходить в газову камеру, розташовану під пульсаційним 

вузлом. Ротор обертається електродвигуном. Частота обертів ротора регулюється 

зміною частоти обертання ведучого вала. Повітря подається а абсорбер від 

компресора. Установка забезпечена контрольно - вимірювальною апаратурою. 
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Порівняння установок з РПА і абсорбером як масообмінних пристроїв в 

процесі отримання біомаси кормових дріжджів дозволило зробити висновок, що 

енерговитрати на аерацію культурального середовища при культивуванні кормових 

дріжджів в установці з абсорбером на 25% вище, ніж в установці з РПА. 

Таблиця 2  

Енергетичні затрати на виробництво дріжджової біомаси в масообмінних 

установках із РПА і абсорбером. 

 

Погодинний приріст, кг/год Питомі енерговитрати, кВт год/кг 

РПА абсорбер 

0,85 2,11 2,64 

1,09 2,29 2,87 

1,04 3,36 4,2 

Розроблена технологія та обладнання для інтенсифікації процесу абсорбції в 

культуральних середовищах із використанням ДІВЕ  можуть бути використані в 

фермерських господарствах для виробництва білкової кормової добавки. Виходячи зі 

специфіки процесу в рамках фермерського господарства, в основу економічного 

розрахунку ефективності впровадження ферментаційної установки було покладене 

порівняння вартості вироблених дріжджів до ціни на них, що пропонуються на ринку. 

Визначено, що за 6 - годинною схемою культивування 1 кг вироблених кормових 

дріжджів коштує в 3,8 рази дешевше продукції крупних підприємств, котра в даний 

час  реалізуються в торговій мережі. Встановлено, що з технологічної точки зору 

доцільно вести процес отримання біомаси дріжджів при засіві 13,5 г/л протягом 6 

годин. Даний режим дозволяє отримати мінімальну собівартість продукту.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Визначені основні напрямки інтенсифікації процесу абсорбції в системі 

газ - рідина, особливості масообміну в культуральних середовищах, проаналізовані 

перспективи дискретно-імпульсного введення енергії як методу, який інтенсифікує 

процес масообміну. Визначено, що для інтенсифікації масообмінних процесів в 

культуральних середовищах можливо використовувати  роторно-пульсаційні 

апарати, в яких реалізується комплекс факторів впливу на оброблюване середовищ.  

2. Сформульовано основні положення для теоретичного аналізу умов 

поставки необхідної кількості кисню культурам аеробних мікроорганізмів. 

Встановлено, що основним напрямком інтенсифікації процесу аерації при 

вирощуванні аеробних мікроорганізмів є забезпечення збільшення площі поверхні 

контакту фаз за рахунок збільшення газовмісту та зменшення розмірів спливаючих 

бульбашок. На основі проведеного аналізу проведено чисельний розрахунок 

параметрів абсорбції, отримано рівняння для розрахунку об'ємного коефіцієнта 

масовіддачи. 
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3. Розроблено і впроваджено дослідно-промислове обладнання і 

відпрацьовані методики проведення досліджень, яки дозволили визначити 

кінематичні, масообмінні і технологічні характеристики процесу обробки 

культуральних середовищ, а також особливості дискретно-імпульсного введення 

енергії при обробці культуральних середовищ в РПА. 

4. Експериментально встановлено, що використання РПА в технології 

отримання біомаси дріжджів Saccharomyces cerevisia дозволяє збільшити швидкість 

масопереносу кисню до 4,065 г / л год при вмісті СР – 10%, що в 2,7 рази вища, ніж в 

традиційних установках. Отримана швидкість масопереносу дозволяє досягти 

концентрації біомаси 107 г / л за 8 годин культивування. 

5. При аерації культуральних середовищ на основі зернової барди при 

отриманні біомаси дріжджів Сandida tropicalis СК4 встановлено, що зі збільшенням 

частоти пульсацій  до 2,78 кГц дозволяє знизити витрату повітря на аерацію із 80 до 

20 г / л годину. Встановлено, що швидкість масопереносу кисню при даній частоті 

пульсацій  зростає до 2,5 г / л∙годину. 

6. Експериментально встановлено, що збільшення частоти пульсацій вище 

2,86 кГц та швидкості зсуву вище 114∙10
3
 с

-1
 призводить до зростання числа 

пошкоджених клітин в культуральному середовищі. 

7. Порівняння масообмінних установок з РПА і абсорбером, як 

масообмінних пристроїв, в процесі отримання біомаси кормових дріжджів дозволило 

зробити висновок, що в установці з РПА питомі енерговитрати на 20% менше, ніж в 

установці з абсорбером. 

8. Встановлено, що основними теплопритоками в процесі накопичення 

біомаси дріжджів є  біологічне тепло та кількість теплоти, що виділяється при 

обробці живильного середовища, основним тепло відтоком – кількість теплоти, що 

відводиться через теплопередавальну поверхню. Розроблена методика визначення 

біологічного тепла при обробці культурального середовища в тепломасообмінній 

установці з ДІВЕ.  

9. Розроблено технологію й устаткування з ДІВЕ для отримання кормових 

дріжджів для фермерських господарств. Собівартість кілограму кормових дріжджів, 

виготовлених за запропонованою технологією в 3,8 разів нижча за оптову ціну на 

дріжджі, що пропонуються на ринку. 

Позначення: ДІВЕ – дискретно – імпульсне введення енергії, РПА – роторно – 

пульсацій ний апарат, СР – сухі речовини, РВ – роторний вузол, n – кутова швидкість 

обертання РВ, об/с,  Ql – витрата рідини, м
3
/год, Qg – витрата газу, м

3
/год,  N – 

потужність, кВт 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сидоренко В.В. Особливості аерації і тепломасопереносу в 

культуральних середовищах методом дискретно – імпульсного введення енергії. 
– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, м. Київ, 2016  

В роботі наведено результати досліджень по впливу дискретно – імпульсного 

введення енергії (ДІВЕ) на процес розчинення кисню при обробці культуральних 

середовищ в технології культивування аеробних мікроорганізмів. 

Визначено, що використання роторно – пульсаційного апарату (РПА) в якості 

аеруючого та перемішуючого пристрою дозволяє інтенсифікувати  процес 

масопереносу кисню в культуральне середовище. 

Проведені теоретичні дослідження параметрів, яки визначають величину 

об’ємного  коефіцієнту масопереносу та швидкості масопереносу  кисню. Зроблено 

чисельний розрахунок цих параметрів .   

В результаті проведення експериментальних досліджень визначені  значення 

швидкості масопереносу кисню в культуральному середовищі шляхом визначення 

швидкості споживання кисню дріжджовими клітинами та погодинному приросту 

дріжджової біомаси в залежності від інтенсивності обробки культурального 

середовища в РПА.   Визначено вплив цієї обробки на фізіологічний стан дріжджових 

клітин. 

Зроблено аналіз теплових явищ при обробці культурального середовища та 

експериментально визначено кількість біологічної теплоти при культивуванні 

дріжджів в тепломасообмінній установці з ДІВЕ. 

Визначені гідродинамічні та енергетичні характеристики тепломасообмінної 

установки з ДІВЕ. Проведено порівняння ефективності аерації та перемішування 

культуральних середовищах в тепломасообміних установках з пристроями, що 

реалізують метод ДІВЕ.           
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   За результатами проведених досліджень запропоновано енергоефективну 

технологію та обладнання для отримання біомаси кормових дріжджів. 

 

Ключові слова: масоперенос, абсорбція, дискретно – імпульсне введення енергії, 

роторно – пульсацій ний апарат, культуральне середовище. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сидоренко В.В. Особенности аэрации и тепломассопереноса в культуральных 

средах методом дискретно - импульсного ввода энергии. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.06 - техническая теплофизика и промышленная 

теплоэнергетика, Институт технической теплофизики Национальной академии наук 

Украины, г.. Киев, 2016. 

     В работе приведены результаты исследований по влиянию дискретно – 

импульсного ввода энергии (ДИВЭ) на процесс растворения кислорода при 

обработке культуральных сред в технологии культивирования аэробных 

микроорганизмов. 

Создана тепломассобменная установка, основным рабочим устройством 

которой явсляется роторно - пульсационный аппарат  (РПА), совмещающий в себе 

функции насоса, смесителя и аэратора. Установка снабжена средством 

регулирования интенсивности воздействия рабочих органов РПА  на 

обрабатываемую культуральную среду. Поддержание температуры, оптимальной для  

культивирования дрожжей осуществлялось за счёт охлаждающей рубашки. 

  Определено, что использование РПА в качестве аэрирующего и 

перемешивающего устройства позволяет интенсифицировать процесс массопереноса 

кислорода в культуральную среду. 

  Проведены теоретические исследования параметров, определяющих величину 

объемного коэффициента массопереноса и скорости массопереноса кислорода.  

Проведен  численный расчет этих параметров. 

В результате проведения экспериментальных исследований определены 

значения скорости массопереноса кислорода в культуральную среду путем 

определения скорости потребления кислорода дрожжевыми клетками и почасового 

прироста дрожжевой биомассы в зависимости от интенсивности обработки 

культуральной среды в РПА. Определено влияние этой обработки на 

физиологическое состояние дрожжевых клеток. 

  Проведен анализ тепловых явлений при обработке культуральной среды и 

экспериментально определено количество биологической теплоты при 

культивировании дрожжей в тепломассообменной установке с ДИВЭ. 

  Создана тепломассобменная установка для  обработки культуральных сред, в 

которой в качестве аэрирующего и перемешивающего устройства применено 

альтернативное аэрирующее устройство. Определены гидродинамические и 

энергетические характеристики тепломассообменных установок с ДИВЭ. Проведено 

сравнение эффективности аэрации и перемешивания культуральных средах в 

тепломассообменных установках с устройствами, реализующих метод ДИВЭ. 
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По результатам проведенных исследований предложено энергоэффективную 

технологию и оборудование для получения биомассы кормовых дрожжей. 

 

Ключевые слова: массоперенос, абсорбция, дискретно - импульсное введение 

энергии , роторно - пульсационый аппарат, культуральная среда. 

 

SUMMARY 

 

Sidorenko VV Features aeration and heat and mass transfer in the culture media by 

discrete - pulse energy input. - The manuscript. 

The thesis for a Degree of “Candidate of technical sciences”, specialty 05.14.06 – 

“Engineering Thermophysics and Industrial Heat – and – Power Engineering”. - Institute of 

Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. 

  The results of studies on the effect of discrete - pulse energy input (DPEI) in the 

process of dissolving oxygen in the processing of culture media in an aerobic microbial 

cultivation technology are presented.. 

   It has been determined that the use of rotary - pulsating apparatus (RPA) as a aerating 

and mixing device allows to intensify the process of mass transfer of oxygen into the culture 

medium. 

   Theoretical study of parameters that determine the value of the volumetric mass 

transfer coefficient and rate of mass transfer of oxygen are conducted. The numerical 

calculation of these parameters has done. 

   As a result of experimental studies, the values of the mass transfer rate of oxygen into 

the culture medium by determining the rate of oxygen consumption of the yeast cells and 

yeast biomass hourly increase in intensity depending on the processing of the culture 

medium in the RPA are determined. The effect of this treatment on the physiological state of 

the yeast cells is determined. 

   Thermal phenomena in the processing of the culture medium and the number of 

experimentally determined biological heat by culturing yeast in mass exchange apparatus 

with DPEI has analyzed . 

   Hydrodynamic and power characteristics of the heat and mass transfer plants with 

DPEI are determined. A comparison of the efficiency of aeration and mixing culture media 

in  heat and mass transfer systems with devices that implement the DIVE method has done. 

  According to results of the study the energy-efficient technology and equipment for 

producing fodder yeast biomass is suggested. 

 

Keywords: mass transfer, absorption, discrete - pulsed energy input, rotary - pulseting 

apparatus, the culture medium. 
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