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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Екстрагування цінних компонентів із рослинної 

сировини є важливою технологічною операцією, яка застосовується в різних 

галузях промисловості, насамперед в харчовій, хімічній, фармацевтичній тощо. 

Для інтенсифікації процесів екстрагування на сьогодні застосовують апарати, в 

яких реалізуються методи імпульсної та вібраційної обробки, зокрема, різного 

типу кавітаційні реактори, що дозволяє активно впливати на кінетику 

протікання внутрішніх процесів переносу в клітинному і міжклітинному 

просторі всередині сировини. Важливою проблемою є пошук і обґрунтування 

шляхів підвищення ефективності методів екстрагування за рахунок посилення 

потужності динамічного імпульсного впливу при зменшенні енергетичних 

витрат з метою покращення техніко-економічних показників виробництва. 

В Інституті технічної теплофізики Національної академії наук України на 

основі узагальнення наукового і практичного досвіду було висунуто концепцію 

принципово нового підходу до інтенсифікації гідромеханічних та 

тепломасообмінних процесів у гетерогенних дисперсних середовищах, 

відомого як принцип дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). У 

розвиток фундаментальних засад ідеології ДІВЕ і створення на цій основі 

інноваційних технологій і високоефективного обладнання для різних галузей 

промисловості вагомий внесок зроблено колективом вчених та спеціалістів 

Інституту під керівництвом академіка А. А. Долінського, серед них: Б. І. Басок, 

Г. К. Іваницький, О. І. Чайка, О. А. Корчинський, А. І. Накорчевський, 

М. П. Новіцька, М. В. Матюшкін та інші. Принцип ДІВЕ обґрунтовує 

можливість суттєвого підвищення продуктивності технологічних процесів при 

мінімальних витратах питомої енергії. 

Таким чином, проведення досліджень спрямованих на вивчення і практичне 

застосування найбільш потужних механізмів ДІВЕ, таких як кавітація, аналіз 

кавітаційного впливу на середовище в процесі його обробки і створення на цій 

основі нових високоефективних апаратів ДІВЕ – кавітаційних екстракторів і 

диспергаторів є певним кроком у загальне вирішення вкрай важливої 

актуальної для нашої країни задачі – збереження енергетичних ресурсів. 

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

Дисертаційна робота виконувалася у відповідності з науковою тематикою 

ІТТФ НАН України за напрямом: 1.7.1.852 «Розробка способів інтенсифікації 

процесів гідратації, гідролізу і екстракції на основі використання механізмів 

дискретно-імпульсного введення енергії» (2011 – 2014 рр., № 0715U004286, 

виконавець); 1.7.1.856 «Наукові основи комплексної переробки торфу на 

паливо з вилученням гумінової складової для використання в сільському 

господарстві» (2011 – 2014 рр., № 0112U001931, виконавець); НДР молодих 

вчених НАН України за договором № 55/2015 «Дослідження впливу 

кавітаційних ефектів в апаратах ДІВЕ на фізико-хімічні властивості водних 

систем» (2015 – 2016 рр., № 0115U005178, виконавець). 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає у розробці 

кавітаційного реактора пульсаційного типу для інтенсифікації технологічних 
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операцій екстрагування і диспергування та вивченні особливостей протікання 

гідродинамічних та тепломасообмінних процесів при екстрагуванні цільових 

компонентів з рослинної сировини при ініціюванні кавітаційних ефектів. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні завдання: 

1. Модифікація конструкції створеного в ІТТФ НАН України пульсаційного 

апарата ударного типу для максимальної реалізації кавітаційних ефектів. 

2. Створення лабораторного стенду для дослідження роботи кавітаційного 

екстрактора пульсаційного типу і розробка методики проведення досліджень. 

3. Розробка математичної моделі ініціювання кавітаційних ефектів в 

рідинному тракті кавітаційного екстрактора пульсаційного типу. 

4. Визначення на базі математичної моделі оптимальних режимів роботи 

кавітаційного реактора в процесах екстрагування з рослинної сировини. 

5. Розроблення алгоритму лабораторних досліджень по визначенню ступеня 

екстрагування з рослинної сировини. 

6. Виведення рівняння залежності швидкості екстрагування від типу 

рослинної сировини, а також від форми та розміру частинок сировини. 

7. Проведення порівняльних досліджень по екстрагуванню з рослинної 

сировини на створеному кавітаційному екстракторі та апараті ударного типу. 

Об’єкт дослідження: гідродинамічні та тепломасообмінні процеси при 

екстрагуванні цільового компонента з рослинної сировини. 

Предмет дослідження: фактори впливу кавітаційних механізмів на 

кінетику протікання внутрішніх та зовнішніх процесів екстрагування з 

рослинної сировини. 

Методи дослідження – теоретичні методи, що засновані на 

фундаментальних законах та здатні адекватно описувати процеси із 

застосуванням фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання; 

експериментальні методи при дослідженні процесів екстрагування на 

лабораторному зразку кавітаційного реактора та при проведенні аналізу 

цільового компоненту та екстрагента в хімічній лабораторії із застосуванням 

сучасних вимірювальних пристроїв.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

- вперше розроблено фізичну та математичну моделі, які адекватно 

відображають кавітаційні ефекти, що виникають в трубі пульсатора після 

миттєвого перекриття мембраною каналу і, яка застосовується при розрахунку 

апаратів та оптимальних режимів обробки залежно від продуктивності та виду 

рослинної сировини; 

- на базі створеної моделі вперше розглянуто характер просторової та 

часової зміни тиску в трубі пульсатора і проходження в ній затухаючої хвилі 

розрідження-стиснення після миттєвого перекриття каналу; 

- вперше створено дослідно-промисловий зразок кавітаційного реактора 

пульсаційного типу для проведення операцій диспергування та екстрагування; 

- запропоновано алгоритм проведення необхідних лабораторних досліджень 

по визначенню ступеня екстрагування з рослинної даної сировини. 

- виведено рівняння кінетики екстрагування, яке дозволяє із застосуванням 

запропонованого алгоритму розрахувати ефективні коефіцієнти масопереносу і 
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порівняти швидкість екстрагування в залежності від методу обробки; 

- на основі експериментальних та теоретичних досліджень визначено 

оптимальні режими кавітаційного впливу при екстрагуванні залежно від виду 

рослинної сировини та екстрагенту для підвищення енергоефективності 

кавітаційного апарата і забезпечення високої якості отримуваного продукту. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються: 

- положення та висновки дисертаційної роботи базуються на 

фундаментальних фізичних законах, для підтвердження достовірності 

проведено порівняння основних результатів розрахунків та експериментальних 

досліджень з експериментальними даними інших авторів; 

- експериментальні дослідження визначення ступеня екстрагування 

рослинної сировини виконано із застосуванням стандартної методики фізико-

хімічного методу аналізу та програмного забезпечення для їх обробки; 

- експериментальні дослідження кавітаційного впливу на властивості 

торфу низинного типу, як одного з об’єктів рослинної сировини, а також 

обробку результатів досліджень проведено за стандартними методиками; 

- точність і надійність результатів експериментів зумовлена використанням 

сучасних прецизійних приладів і відтворенням результатів; 

- достовірність теоретичних результатів забезпечується застосуванням 

відомих рівнянь тепломасообміну і гідродинаміки та чисельними методами їх 

вирішення за допомогою програмного забезпечення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному: 

- На основі створеної математичної моделі розроблено алгоритм та 

комп’ютерну програму розрахунку гідродинамічних і тепломасообмінних 

процесів в пульсаційному апараті для максимально енергоефективного 

використання механізмів ДІВЕ. 

- Розроблено нове енергоефективне обладнання для інтенсифікації процесів 

диспергування, гомогенізації та екстрагування в рідинних багатокомпонентних 

дисперсних середовищах з покращеними технічними показниками у порівнянні 

з існуючими апаратами аналогічного призначення. За результатами досліджень 

створено дослідно-промисловий зразок кавітаційного екстрактора 

пульсаційного типу, який успішно апробовано на рослинній сировині різних 

категорій за морфологічними ознаками. 

- На створеному кавітаційному екстракторі напрацьовано дослідні партії 

концентрованого продукту з насіння льону, який включено в рецептуру хліба. 

Якісні показники покращеної рецептури, одержаним продуктом, підтверджено 

відповідним актом пробної випічки хліба, проведеної в спеціалізованій 

лабораторії кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів 

НУХТ. Розроблений склад напою на основі насіння льону захищено патентом 

України на корисну модель. 

- Напрацьовано дослідні партії гумінові речовини з фрезерного та сушеного 

торфу низинного типу, отримані кавітаційною обробкою лужним розчином, які 

досліджено за стандартними методиками в хімічній лабораторії відділу 

нестаціонарного теплопереносу в процесах сушіння 
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(НТПС) ІТТФ НАН України. На основі проведених досліджень визначено 

оптимальні режими вилучення гумінової складової для подальшого 

використання одержаного продукту в сільському господарстві при комплексній 

переробці торфу на паливо, що підтверджено відповідним актом в 

НТУУ «КПІ». 

Особистий внесок здобувача полягає у огляді і аналізі наукових публікацій 

по темі дисертації, у проведенні експериментальних і теоретичних досліджень, 

аналізі й узагальненні отриманих результатів, оформленні висновків і 

рекомендацій, підготовці матеріалів до публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

представлено на VIII та IX міжнародних конференціях «Проблеми промислової 

теплотехніки» (м. Київ, 2013, 2015 рр.); IV і V міжнародних науково-

практичних конференціях «Інноваційні енерготехнології» (м. Одеса, 2013, 

2015 рр.); XIV і XV міжнародних науково-практичних конференціях 

«Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв» 

(м. Одеса, 2012, 2014 рр.); міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в промышленности и 

АПК» (м. Іваново, 2014); II міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та 

автоматики в АПК (м. Київ, 2014); V, VI та VII міжнародних науково-

практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (м. Київ, 2013–2015 рр.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 друкованих праць, з 

них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, в т. ч. 4 – у науковому 

виданні, що індексується міжнародною наукометричною базою даних 

WorldCat; 1 стаття у закордонному науковому фаховому виданні, що 

індексується міжнародною наукометричною базою даних РИНЦ; 9 тез і 

матеріалів, що представлені на міжнародних науково-практичних 

конференціях; 1 патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

п’яти розділів, висновків, переліку літературних джерел – 138 найменувань, 

додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 158 сторінок, 

42 рисунки, 2 таблиці та 2 додатки на 6 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі висвітлено стан проблеми, обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовано мету і завдання досліджень, відображено загальну 

характеристику роботи, наукову новизну та практичну цінність отриманих 

результатів, наведено основну інформацію про апробацію роботи, публікації, 

що відображають основну суть виконаних в роботі досліджень та зв’язок з 

науковими програмами. 

У першому розділі представлено огляд літературних джерел сучасного 

стану проблеми інтенсифікації процесу екстрагування з рослинної сировини. 

Наведено визначальні параметри процесу екстракції відповідно до установленої 
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термінології. Встановлено, що для інтенсифікації екстракції використовуються 

вібраційно-імпульсні методи, в яких ефективно застосовуються кавітаційні 

механізми. Розглянуто умови ініціювання кавітації як найпотужнішого 

динамічного механізму методу ДІВЕ. Проаналізовано переваги та недоліки 

застосування існуючих кавітаційних екстракторів в процесі обробки сировини. 

В результаті детального аналізу принципу дії апаратів із знакоперемінним 

тиском запропоновано створення принципово нового кавітаційного реактора на 

базі раніше розробленого в ІТТФ НАНУ і впровадженого у виробництво 

двомембранного пульсаційного апарата (рис. 1а), який надалі в роботі буде 

називатися пульсаційним апаратом ударного типу. 

У другому розділі описано принципову схему і принцип роботи 

пульсаційного апарата ударного типу, який зображено на рис. 1а. Апарат 

складається із завантажувальної ємності, робочої камери пульсатора, розділеної 

двома гнучкими мембранами на три змінні об’єми, з яких два зовнішні 

відносяться до газового тракту апарата, а середній, тобто внутрішній – до 

рідинного тракту. Зовнішні об’єми через трубопровід та електромагнітний 

клапан періодично з’єднуються з ресивером високого тиску (РВТ) 

(pg=0,2…0,4 МПа) та з ресивером низького тиску (РНТ) (pg=0,01…0,02 МПа), а 

внутрішній об’єм через отвір в камері з’єднаний з трубою, нижня частина якої 

занурена в завантажувальну ємність. При з’єднанні зовнішніх об’ємів 

пульсатора з РНТ гнучкі мембрани розходяться, створюючи в середньому 

об’ємі пульсатора розрідження, в результаті чого суміш з ємності по трубі 

всмоктується в середню частину пульсатора. При наступному з’єднанні 

зовнішніх об’ємів пульсатора з РВТ гнучкі мембрани сходяться і з великою 

швидкістю виштовхують суміш через трубу з середнього об’єму пульсатора у 

завантажувальну ємність. Далі цикл багаторазово повторюється з частотою 

0,5…1,5 Гц (для даної конструкції апарата). 

У пульсаційному апараті ударного типу реалізуються такі динамічні ефекти: 

інтенсивне турбулентне перемішування суміші у завантажувальній ємності 

внаслідок динамічної дії струменя, що виштовхується з труби; гідравлічні 

удари, які виникають в робочій камері внаслідок гальмування на поверхні 

мембран зворотного потоку, що в свою чергу, супроводжується періодичною 

зміною високочастотних імпульсів стиснення та розрідження в камері й трубі. 

Модифікація представленого апарата полягає в заміні двомембранної 

робочої камери на одномембранну з її конструктивним горизонтальним 

розташуванням. Розроблена конструкція апарата забезпечує можливість 

миттєвого перекриття гнучкою мембраною, яка розділяє газовий та рідинний 

тракти, нижнього отвору робочої камери на стадії її з’єднання з РВТ. 

Під час роботи внаслідок миттєвого перекриття мембраною нижнього 

отвору робочої камери в потоці рідини в трубі створюються кавітаційні ефекти, 

зокрема: формування і зростання великої кількості парових бульбашок з 

наступним їх захлопуванням, що ініціює виникнення дискретних локальних 

високоамплітудних імпульсів тиску по всьому об’єму рідини в трубі (рис. 1б). 

Запропонована конструкція дозволяє розглядати пульсаційний апарат як 

кавітаційний реактор принципово нового типу, який може застосовуватись для 
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інтенсифікації процесів диспергування, гомогенізації та екстракції. При цьому, 

в даній конструкції апарата відтворюються всі ті ж динамічні ефекти, які 

реалізуються в пульсаційному апараті ударного типу. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. а) – принципова схема двомембранного пульсаційного апарата ударного типу,  

б) – основні стадії роботи та базові процеси, що відбуваються в кавітаційному реакторі 

На основі запропонованої схеми кавітаційного реактора пульсаційного типу 

створено лабораторний стенд, на базі якого визначено раціональну конструкцію 

апарата, розроблено методику проведення досліджень та відпрацьовано 

оптимальні режими роботи (на модельних об’єктах). 

У третьому розділі сформульовано основні положення моделювання 

кавітаційних процесів у трубі пульсаційного апарата. Представлено результати 

чисельного розрахунку за рівняннями моделі та проведено їх аналіз для вибору 

раціональної конструкції апарата і оптимальних режимних параметрів. 

Нижче розглянуто принципи побудови фізичної та математичної моделі, що 

описує умови ініціювання кавітаційних ефектів в трубі пульсаційного 

диспергатора, розрахункову схему якого представлено на рис. 2. 

Рідина з робочої камери 1 під дією тиску з боку мембрани 4 виштовхується 

з великою швидкістю в трубу 2, через яку надходить у ємність 3. В певний 

момент поршень миттєво перекриває отвір з камери, внаслідок чого рідина 

відривається від поршня і рухається в трубі по інерції до повного зупинення, а 

потім під дією різниці тиску починає прискорено рухатися в сторону мембрани. 

Цей процес можна описати за допомогою раніше розробленої в ІТТФ НАНУ 

математичної моделі гідродинамічних та теплообмінних процесів в 

пульсаційному диспергаторі, в якій рідина вважається в’язкою і нестисливою 

[1], що не дозволяє проаналізувати утворення кавітаційних ефектів. Очевидно, 

в момент перекриття отвору мембраною відбувається різке гальмування потоку 

в робочій камері і ініціювання там гідравлічного удару. Як відомо, при точному 

аналізі явищ гідравлічного удару рідина не може вважатися нестисливою. 

Запропонована фізична модель, яка схематично показана на рис. 3, вперше 

розглядає процеси, що відбуваються при виникненні гідравлічного удару в 



7 

потоці рідини з іншого боку засувки, яка миттєво перекриває канал. У 

запропонованій фізичній моделі і створеній на її основі математичній моделі 

рідина вважається в’язкою і стисливою. 

Розглядається потік рідини через циліндричну трубу з діаметром d  і 

площею поперечного перерізу 42dS  , який надходить у велику ємність, 

заповнену тією ж рідиною. Тиск над поверхнею рідини в ємності дорівнює 

атмосферному тиску ap . Перед перекриттям отвору швидкість потоку в трубі 

дорівнює 0v . Внаслідок втрати напору при переході потоку із труби в ємність 

швидкість потоку в ємності 0v . 

                                  

В момент часу 0  потік рідини в трубі миттєво перекривається засувкою, 

розташованою на відстані L  від входу труби в ємність. Рідина перед засувкою 

гальмується, і внаслідок гідравлічного удару в об’ємі рідини перед засувкою 

розповсюджується імпульс високого тиску. Рідина з іншої сторони засувки 

продовжує рухатись в трубі по інерції, намагаючись відірватись від поверхні 

засувки. Під дією сил інерції рідина розтягується і в рідині на границі із 

засувкою відбувається різке спадання тиску. Після відриву рідини між 

засувкою і вільною поверхнею стовпа рідини утворюється вакуумна 

порожнина, яка поступово заповнюється парою завдяки випаровуванню рідини. 

В процесі руху стовпа рідини в трубі тиск всередині порожнини не може 

перевищувати тиску насиченої пари  lsat Tp . Відрив рідини з утворенням 

вакуумної порожнини ( 0p ) можливий тільки за умови, що тиск в рідині на 

границі із засувкою стає нижче нуля ( 0p ). Від’ємний тиск, що виникає у 

верхньому шарі рідини при її відриві, розповсюджується у вигляді імпульсу 

розрідження вниз по потоку до самого його переходу із труби в ємність. 

Нестаціонарний одномірний рух стисливої рідини в циліндричній трубі та 

розповсюдження збурень в циліндричних координатах ( ,,rz ) описує система 

Рис. 2. Схема пульсаційного апарата  

1 – робоча камера, 2 – труба, 

3 – завантажувальна ємність, 

4 – мембрана 

Рис. 3. Фізична модель реалізації 

кавітаційного механізму в трубі 

пульсаційного апарата при 

миттєвому перекритті каналу 
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рівнянь, що включає рівняння нерозривності (1а), руху (1б), а також рівняння 

стану (1в), яке для стисливої рідини представлено у вигляді закону Гука 
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Система рівнянь розглядається в одномірній постановці з просторовою 

координатою z , спрямованою вздовж осі каналу. Початок координати 0z  

збігається з площею поперечного перерізу внутрішньої поверхні засувки. 

Для розв’язання системи рівнянь умовно розділимо стовп рідини в трубі 

між засувкою і ємністю поперечними перерізами на велику кількість 

елементарних зон з однаковими масами (рис. 4). При стисненні або 

розтягуванні будь-якої з цих зон змінюється об’єм і густина рідини в межах 

зони, а маса зони im  залишається постійною ( const im ). В якості рівняння 

стану для рідини використовується співвідношення p , в якому 

коефіцієнт стисливості const  вважається незалежним від тиску. 

Застосовуючи умову збереження маси const ii zSm , і враховуючи, 

що constS , рівняння стану відносно рідини в елементарній зоні набуває 

вигляду: izzp  , де iz  – ширина елементарної зони. 

 

Рис. 4. Схематичне представлення розбиття труби на елементарні розрахункові зони 

При стисненні або розтягуванні рідини в зоні під дією тиску p , ширина 

зони iz , відповідно, скорочується або зростає на величину z . При відсутності 

силового впливу на зону ( 0p , 0z ), коли тиск рідини в зоні 0ip , ширина 

зони const0  lzi  вважається вихідним параметром моделі. Стандартна 

ширина зони 0l  визначається як NLl 0 , де L  – відстань між засувкою і 

ємністю, N  – число елементарних зон на даній ділянці. Силовий вплив на зону 

p  визначається тиском рідини усередині зони ( ii pp  ) і рівняння стану 

рідини кожної i -ї зони можна записати у наступному вигляді 
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В момент перекриття каналу 0  статичний тиск в рідині на межі із засувкою 

відомий і рівний 0p . Тиск в кінці труби при вході в ємність ap = const. Падіння 

тиску на ділянці труби між засувкою і вихідною ємністю визначається за 

формулою Дарсі-Вейсбаха 

 
2

2
0

0
v

d

L
ppp aLfr  .        (3) 

В момент 0  швидкість потоку в трубі 0v 10 м/с, так що навіть при 

відносно високій в’язкості оброблюваного середовища значення 310Re  . 

Коефіцієнт опору   визначається за формулою Блазіуса для турбулентного 

потоку в гладких трубах: 25,0Re3164,0 . У довільному перерізі каналу z  

тиск у момент 0  розраховується за формулою     Lzpppzp aa  10 .  

Будь-яка зона з координатою iz  знаходиться під тиском   0izp , і внаслідок 

стиснення ширина зони 0lzi  . Через те, що рідина в усіх зонах знаходиться в 

стисненому стані загальна довжина всіх N зон Lz
N

i 
1

. Ступінь стиснення i -ї 

зони, і, отже, її ширина ii pllz 00  . Рекурсивні співвідношення 

iii zzz 1  дозволяють розрахувати початкові координати кожної зони з 

урахуванням, що 1z =0. На рис. 4 видно, що в початковий момент між зоною N  

і вихідним перетином труби розташовується дуже вузький проміжок шириною 

0lz  , яка розглядається як зона 1N , і в якій відбувається різка зміна 

швидкості від 0vv   в трубі до 0v  в ємності. Очевидно, що в процесі руху 

рідини в трубі після відриву від засувки зона N , а потім і наступні за нею зони 

поступово переміщаються в ємність, що враховується в моделі. 

Швидкість переміщення i -ї зони   fvi  визначається рівнянням 
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яке є аналогом рівняння руху у формі (1б). Друга складова в правій частині 

рівняння відповідає дисипативній складовій в рівнянні Навьє-Стокса і враховує 

втрати напору на в'язке тертя на ділянці iz , тобто на довжині елементарної 

зони. Тоді рівняння руху для елементарного об’єму рідини в i -й зоні матиме 

вигляд 
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При вирішенні рівнянь приймається, що координата i -ї зони визначається 

координатою її лівої межі, яка розглядається як центр маси m  даної зони. 

Координата правої межі зони ii zz   визначає координату ( 1i ) -ї зони, а 

координата 1 ii zz  відповідає координаті прилеглої зліва ( 1i ) -й зоні. 

Переміщення i -ї зони обумовлено різницею тисків iii ppp  1 . З 

урахуванням рівняння (2) поточне значення тиску i -ї зони запишемо у вигляді 
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Швидкість руху i -ї зони   fvi  і поточне положення її координати 

  fzi  визначається системою рівнянь 
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Очевидно, що для опису руху всіх 1N  зон необхідно використовувати 

систему з 22 N  диференціальних рівнянь, в яких координата z  розглядається 

як змінна Лагранжа. 

Для 1N  зони рівняння руху записується у вигляді 
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Для першої зони 1z , яка межує із засувкою або з вакуумною порожниною, 

рівняння руху записується у вигляді 
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де  vp  – поточний тиск всередині порожнини між засувкою і вільною 

поверхнею рідини. 

Тиск пари vp  пов'язаний з густиною пари рівнянням: vlvv MTRp
~

 . 

Густина пари в порожнині       vvv Vm , де vm  – маса пари в порожнині, 

а vv zSV   – об’єм порожнини. Очевидно, що ширина порожнини vz  

чисельно дорівнює значенню координати першої зони 1z . Зміна густини пари в 

порожнині з часом описується рівнянням 
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Перша складова в дужках в правій частині рівняння (10) – швидкість 

випаровування рідини з одиниці поверхні, яка для кінетичного режиму 

випаровування в парове середовище розраховується за формулою 

  vlsatsm Tvj
d

dm

S




1
,      (11) 

де m  – коефіцієнт випаровування; vls MTRv  2
~

 – середньоарифметична 

швидкість молекул пари при температурі lT , а  lsat T  – густина насиченої 

пари при температурі lT . У другій складовій в дужках параметр ddz1 , що 

визначає швидкість розширення порожнини, чисельно дорівнює швидкості 

переміщення першої зони 1v . Тоді рівняння зміни густини пари в порожнині 

можна представити у вигляді 
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d
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.         (12) 

Рівняння (12), що замикає систему диференціальних рівнянь даної моделі, 

дозволяє оцінити поточний тиск пари в порожнині. 

Система рівнянь моделі має бути доповнена відповідними початковими і 

граничними умовами. Для цього використовується створена раніше в 

ІТТФ НАНУ математичну модель, що описує аеро- та гідродинамічні процеси і 

теплообмін в пульсаційному диспергаторі [1]. Ця модель дозволяє при заданих 

режимних  і конструктивних параметрах визначати швидкість і тиск в рідині на 

вході в трубу в будь-який момент часу, зокрема в момент перекриття отвору. 

Це дає можливість задавати початкові та граничні умови для моделі кавітатора.  

Проходження імпульсів розрідження та стиснення в рідині вздовж каналу 

описується залежністю   ,zfp . Рішення системи 22 N  рівнянь руху 

дозволяє для будь-якого моменту часу розрахувати координати всіх зон iz , 

ширину кожної зони і визначити за рівнянням (6) розподіл тиску і швидкості по 

довжині каналу  ip  для довільного моменту часу. 

На рис. 5 наведено результати теоретичних розрахунків по рівнянням 

моделі кавітації процесу розповсюдження імпульсів розрідження та стиснення в 

трубі апарата після раптового перекриття отвору з робочої камери для одного з 

режимів роботи кавітаційного реактора пульсаційного типу. 

 
Рис. 5. Динаміка проходження фронту хвилі розрідження-стиснення в трубі 

пульсатора протягом одного періоду роботи пульсатора 

В момент відриву потоку від засувки і раптового розтягнення рідини вздовж 

по трубі проходить імпульс від’ємного тиску, що зумовлює формування та 

зростання сукупності парових бульбашок в об’ємі рідини в трубі впродовж 
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часу, за який імпульс розрідження досягне вихідного перерізу труби. 

Наступний імпульс стиснення, що розповсюджується в напрямку камери 

приводить до захлопування бульбашок і створення потужних кавітаційних 

ефектів в об’ємі рідини в трубі. На рис. 5 видно що при заданому тиску газу в 

РВТ gp =4 атм абсолютні амплітудні значення імпульсів розрідження і 

стиснення в трубі досягають 3 атм. При наближенні імпульсу розрідження до 

вихідного перерізу його амплітуда зростає і, як наслідок, зростає інтенсивність 

закипання рідини. Амплітуда імпульсу стиснення у другому півциклі зростає з 

наближенням імпульсу до засувки і, відповідно, зростає інтенсивність колапсу 

кавітаційного кластера. При цьому швидкість спадання тиску у фіксованому 

перетині труби досягає величини 5 ГПа/с, а швидкість стиснення – 12-13 ГПа/с. 

Тривалість циклу проходження імпульсів розрідження - стиснення становить 

близько 800 мкс. За цей час стовп рідини в трубі переміщується лише на 1 см. 

Протягом часу перекриття отвору відбувається близько 5-7 циклів затухаючих 

осциляцій тиску в трубі.  

 
Рис. 6. Зміна тиску з часом в довільному 

поперечному перерізі труби 

На рис. 6 показано, що в кожному 

перерізі труби пульсатора виконуються 

умови виникнення кавітації – швидкий 

спад тиску нижче тиску насиченої пари 

для ініціювання процесів формування і 

зростання бульбашкового кластеру і 

наступне різке збільшення тиску вище 

значення  lsat Tp , що веде до колапсу 

бульбашок зі створенням потужних 

динамічних ефектів 

Визначення в аналітичному вигляді зміни тиску рідини з часом в будь-

якому перерізі труби (рис. 6) дає можливість розрахунку поведінки 

кавітаційного кластеру протягом часу його існування і оцінки амплітуди 

локальних імпульсів від окремих бульбашок та від кластеру в цілому. Для 

проведення такого роду розрахунків застосовувалися створені в ІТТФ НАНУ 

моделі динаміки одиничних бульбашок та бульбашкових ансамблів [2]. 

Проведення розрахунків по цим моделям показали, що величини локальних 

мікроімпульсів, що випромінюються при колапсі кавітаційного кластеру, і, 

відповідно, ефективність кавітаційної обробки в процесах диспергування та 

екстракції, прямо пропорційні амплітудним значенням тисків розрідження та 

стиснення. impp . Величини impp , в свою чергу, залежать від геометричних 

розмірів робочої камери та труби кавітатора, а також і від режимних параметрів 

його роботи: тисків в РВТ та в РНТ, частоти переключень електромагнітного 

(е/м) клапану, температури рідини тощо. Це дає можливість обґрунтувати за 

допомогою застосованих моделей раціональну геометрію апарата та оптимальні 

режими обробки стосовно конкретної задачі. На рис. 7 як приклад 

прогнозування оптимальних режимів наведено розрахункові дані по 
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залежностям амплітудних значень тисків impp  та масової витрати mG  від 

діаметра труби і від тиску в компресорі РВТ. В якості модельної рідини 

вибрана вода при температурі 20 С. 

 
а)       б) 

Рис. .7 Залежність амплітуди імпульсів розрідження та стиснення impp  і величини 

масової витрати mG  від діаметра труби кавітатора (а) та від величини тиску в 

компресорі  РВТ (б) 

Із збільшенням діаметра труби зростає масова витрата mG , але при цьому 

зменшується інтенсивність імпульсів (рис. 7а ). Збільшення тиску в РВТ сприяє 

підвищенню обох показників – impp  і mG  (рис. 7б ), але, як показали 

розрахунки, при цьому значно зростають питомі енергетичні витрати. 

На рис. 8 показано як впливає температура рідини на умови реалізацій 

ефектів кавітації в апараті. Із підвищенням lT  від 20 С до 70 С величина 

імпульсів impp  практично не змінюється (рис.8а). 

а)       б) 

Рис. 8. Залежності від температури рідини амплітудних значень тисків розрідження-

стиснення impp  (а) та відносного тиску пари satv pp  в вакуумній порожнині (б) 

Встановлено, що із зміною температури в інтервалі lT =2070 С відносна 

величина тиску в порожнині залишається постійною (  lsatv Tpp 0,32). 

Беручи до уваги те, що тиск насиченої пари  lsat Tp  зростає в цьому інтервалі 

температур більш ніж в 13 разів. Це, згідно рівнянню (10), пояснюється 
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швидким зростанням об’єму порожнини внаслідок великої швидкості потоку 

рідини  в трубі 0v . 

Отже, для ініціювання кавітації в екстракторі необхідно, щоб в об’ємі 

рідини з початковим тиском 0lp  і температурою lT , тиск швидко знизився від 

0lp  до  lsatl Tpp 1 , а потім різко зріс до значення  lsatl Tpp 2 , Виділена в 

імпульсі питома потужність тим вища, чим швидше відбувається скидання 

тиску із наступним його підвищенням. 

Четвертий розділ присвячено опису методики попереднього лабораторного 

визначення вихідних даних, необхідних для оптимального проведення процесів 

екстрагування з конкретного виду рослинної сировини, а також розробці моделі 

кінетики екстрагування. 

Вихідні параметри для алгоритму визначення: маса сухої сировини – sm ; 

величина гідромодуля (відношення маси екстрагента до маси сировини) – 

sll mmm 00
~  ; необхідний об’єм екстрагента – lsll mmV  00

~ . Масова 

концентрація сухої речовини визначається як  00
~1 lssls mmmmc  . 

Методика базується на попередньому визначенні параметрів процесу 

набухання: тривалість набухання наб ; об’єм сировинного екстрагента lsV ; 

об’єм вільного екстрагента lsllf VVV  0 ; питомі величини sll mVV 00
~

 , 

slsls mVV 
~

, slflf mVV 
~

 з наступним визначенням параметрів екстрагування: 

рівноважна концентрація ЦР apaspalp ccc  ; маса ЦР у вільному екстрагенті 

lfapalp Vcm  ; маса ЦР у сировинному екстрагенті lsapasp Vcm  ; початкова 

маса ЦР в сировині aspalpas mmm 0 ; початкова концентрація ЦР в сировині 

lsmas Vmc
as0

0  ; коефіцієнт вилучення ЦР –  00
~~

1 llsasafpextr VVmm  ; 

ступінь виснаження сировини в процесі екстракції – 00
~~
llsasasp VVmm  . 

Термін “сировинний екстрагент” відноситься до екстрагента, що міститься 

всередині диспергованих частинок рослинної сировини, “вільний екстрагент” – 

неперервний об’єм екстрагента, який містить в собі частинки сировини. 

На основі визначених параметрів виводиться рівняння кінетики 

екстрагування залежно від виду сировини. 

Швидкість масопереносу ЦР із частинки сировини 

dx

dc
D

d

dm
j A

A
A

m 


 .       (13) 

Приймаючи, що   xccdxdc alasA  , запишемо 
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cc
SD

d

dm aa
A
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21 ,       (14) 

В рамках прийнятих позначень, враховуючи, що 21dx  , запишемо 

    


alas
efas cc

d

SD

d

dm

21

11 .      (15) 
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де 1asm  – маса ЦР всередині частинки; 1d , 1S , 1V  – розмір, площа поверхні та 

об’єм набряклої частинки;  asc  і  alc  – поточне значення концентрації ЦР в 

сировинному та у вільному екстрагенті; efD  – ефективний коефіцієнт дифузії. 

Кількість частин в питомому об’ємі набряклої сировини: 1
~~

VVN wsws  , тоді 

швидкість масопереносу ЦР із частинок набряклої сировини з питомим об’ємом 

wsV
~

 в перерахунку на одиницю маси сухої сировини визначається рівнянням 
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wsefas cc

Vd

VSD
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d

NSD

d

md

11

1

1

1
~

2

2

~~
. (16) 

Підставляючи в (18) значення lsasas Vcm
~~  , отримаємо 
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Із рівняння масового балансу lsaslfallsas VcVcVc
~~~

0  випливає, що 

 

lf

lsasas
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V

Vcc
c ~
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0  .        (18) 

Підставляючи отримане значення alc  в рівняння (18), одержимо 
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. (19) 

Враховуючи, що 0
~~~
llslf VVV 

,
 рівняння масопереносу запишемо у вигляді 
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Використовуючи позначення 0
~~
lls VV  і   10llf VV , отримаємо 

остаточне рівняння масопереносу 
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З використанням позначення 
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kSD
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рівняння масопереносу зводиться до простішої форми 

 


0asasef
as ccK

d

dc
.       (23) 

При початковій умові   00 asas cc   рішення рівняння (23) має вигляд 

   




 

 
 efK

asas ecc 10 .      (24) 

Поточне значення концентрації цільової речовини у вільному екстрагенті 
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На кінцевому етапі  визначається коефіцієнт вилучення цільової речовини 

extr , який є мірою ефективності даного методу екстрагування. За оцінкою 

ступеня виснаження 0asasp mm  визначається величина гідромодуля 0
~

lm , на 

основі якої розраховується оптимальний робочий об’єм кавітаційного реактора. 

В якості об’єктів дослідження по ступеню вилучення ЦР за розробленим 

алгоритмом попередніх лабораторних досліджень було взято різні за клітинною 

структурою і за формою види рослинної сировини, а саме:  

- цілі висушені плоди шипшини; подрібнені корені з кореневищами 

валеріани, плоди калини і трава звіробою.  

В якості екстрагента використовували воду при кімнатній температурі. 

Співвідношення фаз тверде “тіло–рідина” становило:  

- для плодів шипшини, калини і трави звіробою – 1:10, для валеріани – 1:30. 

Розрахунки проводилися відповідно до наведеної вище методики. Результати 

експериментальних досліджень представлено в таблиці. 

Таблиця  

Результати попередніх лабораторних досліджень 

Рослинна 

сировина 
0

~
lV , 

л/кг 
lsV

~
, 

л/кг 

apc , 

% ваг 

0asc , 

% ваг 
0

~
asm , 

кг/кг 
afpm~ , 

кг/кг 

extr , 

% 

Калина 10 0,75 0,45 6,0 0,045 0,0416 93 

Звіробій 10 2,8 1,62 5,78 0,162 0,116 73 

Шипшина 10 1,2, 1,81 15,8 0,181 0,1593 88 

Корінь 

валеріани 
30 1,4 0,97 20,7 0,291 0,277 95 

Для порівняння енергоефективності кавітаційного впливу у пульсаційних 

апаратах при екстрагуванні у подальших експериментальних дослідженнях 

використовувалися шипшина та корінь валеріани. 

У п’ятому розділі обговорюються результати експериментальних 

досліджень по визначенню енергоефективності кавітаційного методу вилучення 

цільових речовин з рослинної сировини. Лабораторні дослідження проводилися 

як на кавітаційному екстракторі (рис. 1б), так і для порівняння на 

двомембранному пульсаційному апараті ударного типу (рис.1а). 

Результати експериментальних досліджень представлено на рис. 9. При 

проведенні екстрагування в кавітаційному реакторі рівноважна концентрація 

для плодів шипшини встановилася через 20 хв, для кореневищ із коренями 

валеріани – через 10 хв. При екстрагуванні плодів шипшини в апараті ударного 

типу рівноважна концентрація не встановлювалася протягом часу більше 30 хв. 

При екстрагуванні з коренів валеріани в апараті ударного типу рівновагу 

концентрацій в сировинному та у вільному екстрагенті не було досягнуто 

навіть через 50 хв обробки. Дослідження показали, що величини рівноважних 
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концентрацій, визначених в лабораторних умовах для вибраної сировини, 

співпадають із значеннями рівноважних концентрацій у відібраних пробах 

залежно від тривалості обробки в кавітаційному реакторі. 

 

    а)      б) 

Рис. 9. Залежність виходу кількості сухих речовин від тривалості екстрагування в 

апараті ударного типу (1) і розробленому кавітаційному реакторі (2). 

а) – плоди шипшини; б) – кореневища із коренями валеріани 

Отримані експериментальні дані залежності виходу сухих речовин від 

тривалості обробки поясняються біологічною структурою сировини та 

фізичною природою процесу екстрагування. У висушеній сировині з клітинною 

структурою, яка підлягає екстрагуванню, після капілярного просочення 

екстрагенту та утворення первинного соку відбуваються явища переносу 

речовин всередині сировини у сформованих клітинному та міжклітинному 

середовищах. Внутрішньоклітинний цільовий компонент, який просочився 

через клітинну оболонку, дифундує через міжклітинний простір до поверхні 

сировини (пристінного дифузійного шару) з відповідним коефіцієнтом дифузії. 

Інтенсифікація рухомого екстрагента сприяє перенесенню речовини за рахунок 

зменшення товщини граничного дифузійного шару в рідині і збільшенню 

коефіцієнта конвективної дифузії. 

Завдяки одержаним результатам досліджень обробки цілого та розмеленого 

насіння льону (рис. 10) встановлено раціональні режими ведення процесу. 

 
   а)       б) 

Рис. 10. Залежність виходу кількості сухих речовин від тривалості екстрагування в 

апараті ударного типу (1) і в кавітаційному реакторі (2) для цілого (а) та 

розмеленого (б) насіння льону 

Кількість виходу сухих речовин при застосуванні кавітаційного механізму 

збільшено приблизно в 2 рази. Аналіз одержаних результатів доводить, що 
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застосування кавітаційного механізму значно пришвидшує процес 

екстрагування порівняно з навіть потужними перемішуючими пристроями. 

Сумісне проведення процесів диспергування та екстрагування в даному 

кавітаційному екстракторі реалізовано в технології вилученні гумінової 

складової з торфу низинного типу. Спосіб вилучення гумінових речовин у 

створеному реакторі полягає в обробці лужним розчином торфу без 

попереднього подрібнення торф’яної суміші. Процес диспергування торфу 

здійснюється безпосередньо в кавітаторі одночасно з проведенням процесу 

екстрагування. На рис. 11 представлено залежності ступеня подрібнення 

твердої фази при диспергуванні торфу в процесі вилучення  з нього гумінової 

складової при різних масових концентраціях сировини (гідромодулях), а також 

зміна питомих енерговитрат за час обробки водо-торф’яної суміші   fE . 

 

 

 

Рис.11. Зміна середнього розміру частинок 

торфу   fd  при різних значеннях 

масової концентрації сухих речовин sc :  

1 – 10%, 2 – 15%, 3 – 20%, 4 – 50, 5 – 30%, а 

також питомих енерговитрат   fE  в 

залежності від часу обробки водо-торф’яної 

суміші. 

Дисперсність зразків водо-торф’яної суміші, після обробки в кавітаційному 

екстракторі, визначено методом оптичної мікроскопії (збільшення у 640 разів). 

В усіх зразках спостерігається задовільний ступінь подрібнення Однак 

найкращий результат одержано для фрезерного торфу з масовою 

концентрацією 30 % після 25 хв обробки, що підтверджується наявністю 

частинок торфу переважно з середніми діаметрами 1d  10 мкм. 

Результати досліджень процесу вилучення гумінових речовин у з торфу при 

обробці в кавітаційному екстракторі (рис. 12) свідчать про достатність 20 хв 

обробки торфу для одержання максимальної кількості ЦР. Тривалість обробки 

більше 40 хв призводить до часткового руйнування структури сировини та 

зменшенню виходу ЦР. 

 

 

Рис. 12 –Вихід гумусової складової в 

залежності від часу екстрагування торфу при 

різних температурах екстрагента. 

Гідромодуль 1:15; концентрація лугу 1 %. 

1 – «сухий» торф при  20 С;  

2 – фрезерний торф при  20 С;    

3 –сухий» торф при  60 С;  

4 – фрезерний торф при   60 С 
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Отже, аналіз даних залежності вилучення гумінових речовин у створеному 

реакторі показав енергоефективність кавітаційного впливу на сировину з 

абразивними властивостями – торф. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Проведений огляд літературних джерел сучасного стану проблеми 

інтенсифікації процесу екстрагування з рослинної сировини показав 

доцільність використання вібраційно-імпульсних методів, в яких ефективно 

застосовуються кавітаційні механізми. 

2. Вперше запропоновано та обґрунтовано фізичну модель, що розглядає 

протікання гідродинамічних процесів в потоці рідини за засувкою, яка миттєво 

перекриває канал, утворюючи явища гідравлічного удару. Показано, що в 

потоці рідини за засувкою при певних режимах можуть реалізуватися умови 

виникнення кавітації. 

3. На базі розробленого в ІТТФ НАНУ пульсаційного апарата ударного типу 

створено лабораторний зразок нового типу кавітаційного реактора, в основі 

роботи якого лежать основні положення запропонованої фізичної моделі. 

Проведені тестові дослідження показали, що даний апарат може ефективно 

застосовуватися як кавітаційний диспергатор, так і кавітаційний екстрактор при 

чому температурний режим обробки до 40 С сприяє одночасному проведенню 

процесів диспергування і екстракції. 

4. Розроблено математичну модель, що адекватно описує процеси кавітації у 

в’язких стисливих рідинах, і на її основі створено спеціальну комп’ютерну 

розрахункову програму. Проведено чисельне моделювання процесів кавітації в 

трубі пульсаційного диспергатора в широкому діапазоні зміни конструктивних 

та режимних параметрів із застосуванням критеріїв ефективності методу ДІВЕ. 

5. За допомогою математичної моделі кавітації проведено порівняння різних 

режимів обробки, що дозволяє оптимізувати процеси екстрагування з  

рослинної сировини залежно від її морфологічної структури. Визначено 

раціональні геометричні параметри апарата та оптимальні режими  його роботи 

стосовно конкретних задач екстрагування з рослинної сировини. 

6. Розроблено алгоритм попереднього лабораторного визначення ступеня 

вилучення цільової речовини відповідно до заданих параметрів процесу 

екстрагування, що дозволяє обґрунтувати раціональну величину гідромодуля. 

7. Вперше виведено рівняння залежності швидкості екстрагування від 

форми та розміру елементарної частинки рослинної сировини, на основі якого 

проведено вибір раціонального методу екстрагування та тривалості обробки 

рослинної сировини. 

8. Проаналізовано результати експериментальних порівняльних досліджень 

екстрагування з рослинної сировини на апараті ударного типу та на 

кавітаційному екстракторі. Підтверджено ініціювання кавітаційного механізму 

в трубі кавітаційного екстрактора що сприяє максимальному вилученню 

цільової речовини з рослинної сировини. Питомі енерговитрати при проведенні  
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екстрагування на кавітаційному екстракторі у порівнянні з апаратом ударного 

типу знижуються від 2 до 8 разів залежно від структури рослинної сировини. 

9. Відпрацьовано оптимальні режими роботи кавітаційного екстрактора за 

критеріями продуктивності та мінімізації енерговитрат в процесі вилучення 

гумінових речовин з фрезерного та з висушеного торфу. Визначена 

концентрація лужного розчину для максимального вилучення гумінових 

речовин з даної сировини у створеному реакторі складає 1 %. 

10. Використання кавітаційного екстрактора при обробці насіння льону для 

одержання концентрованого продукту дозволило зменшити питомі 

енерговитрати на 17 % у порівнянні із застосовуваними раніше режимами 

обробки. 

Перелік умовних позначень: c  – концентрація; acc  – швидкість звуку;  

M  - молекулярна маса; p  – тиск рідини; gp  – тиск газу в; vp  – тиск пари; 

 lsat Tp  – тиск насиченої пари; R


 - газова стала; lT  – температура;  

v  – швидкість потоку рідини; z  - ширина елементарної зони;   – густина;  

  – час. 

Скорочення: ДІВЕ – дискретно-імпульсне введення енергії; РВТ – ресивер 

високого тиску; РНТ – ресивер низького тиску; ЦР – цільова речовина. 
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АНОТАЦІЯ 

Гоженко Л. П. Інтенсифікація тепломасообмінних та гідродинамічних 

процесів при екстрагуванні рослинної сировини із застосуванням методу 

дискретно-імпульсного введення енергії. – На правах рукопису. 

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. – 

Київ, 2016. 

Дисертація присвячена проведенню наукового аналізу гідродинамічних і 

тепломасообмінних процесів в пульсаційному апараті з метою розроблення 

принципово нового кавітаційного реактора пульсаційного типу з подальшим 

його застосуванням для інтенсифікації процесу екстракції цільових речовин з 

рослинної сировини. 

В роботі представлено результати досліджень реалізації кавітаційних 

ефектів в пульсаційному апараті. На основі яких розроблено математичну 

модель, що описує часові та просторові характеристики розповсюдження 

імпульсів розрідження та стиснення в рідинному тракті кавітаційного реактора, 

що забезпечують періодичне виникнення, зростання та захлопування 

кавітаційного кластера. Розроблена модель дозволяє оптимізувати режимні 

параметри роботи апарата. 

На основі експериментальних досліджень за розробленим алгоритмом 

проведення попередніх лабораторних досліджень розроблено математичну 

модель кінетики екстрагування. Це дозволило обґрунтувати оптимальні режими 

ведення процесу екстрагування залежно від структури рослинної сировини. 

Проведено експериментальні дослідження екстрагування рослинної 

сировини різної структури на розробленому кавітаційному реакторі 

пульсаційного типу та пульсаційному екстракторі ударного типу. Отримані 

результати дозволили встановити, що реалізація кавітаційних ефектів в 

пульсаційному екстракторі інтенсифікує процес екстрагування на мікрорівні. 

Ключові слова: гідродинамічні процеси, інтенсифікація, кавітація, 

кавітаційний кластер, екстрагування, рослинна сировина, коефіцієнт 

масопереносу, цільова речовина. 
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Гоженко Л. П. Интенсификация тепломассообменных и 

гидродинамических процессов при экстрагировании растительного сырья с 

применением метода дискретно-импульсного ввода энергии. – На правах 

рукописи. 

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. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена проведению научного анализа гидродинамических 

и теплообменных процессов в пульсационном аппарате с целью разработки 
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принципиально нового кавитационного реактора пульсационного типа с 

последующим его применением для интенсификации процесса экстракции 

целевых веществ из растительного сырья. 

В работе представлены результаты исследований инициирования 

кавитационных эффектов в пульсационном аппарате. На основе которых 

разработана математическая модель, описывающая временные и 

пространственные характеристики распространения импульсов разрежения и 

сжатия в жидкостном тракте кавитационного реактора, которые обеспечивают 

периодическое возникновение, рост и захлопывания кавитационного кластера. 

Модель позволяет оптимизировать работу аппарата в зависимости от вида 

данного растительного сырья. 

Рассмотрен алгоритм проведения предварительных лабораторных 

исследований для оценки исходной массы сырья и концентрации целевого 

вещества в клетках растительного сырья, степени набухания сырья, 

коэффициента извлечения целевого вещества из данного сырья. 

Выведена математическая модель кинетики экстрагирования, которая на 

основе данных предварительных лабораторных исследований позволила 

определить содержание целевого вещества в экстрагенте в зависимости от 

времени обработки, а также оценить эффективный коэффициент диффузии 

сырья. Обоснованы оптимальные режимы экстрагирования данного 

растительного сырья. 

Приведены результаты сравнительных экспериментальных исследований 

экстрагирования растительного сырья различной структуры на разработанном 

кавитационном реакторе пульсационного типа и пульсационном экстракторе 

ударного типа. Установлено, что кавитационное влияние интенсифицирует 

процесс экстрагирования на микро- и наноуровне. 

Ключевые слова: гидродинамические процессы, интенсификация, 

кавитация, кавитационный кластер, экстрагирование, растительное сырье, 

коэффициент массопереноса, целевое вещество. 

ABSTRACT 

L. Gozhenko. The intensification of heat and mass transfer and hydrodynamic 

processes at the extraction of plant raw material using the method of discrete input 

pulse energy. – The manuscript. 

The thesis for scientific degree of candidate of technical sciences by speciality 

05.14.06 – engineering thermophysics and industrial heat and power engineering / 

The Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of 

Ukraine. – Kiev, 2016. 

The dissertation is devoted to the scientific analysis of hydrodynamic and heat 

transfer processes in a pulsating apparatus for the development of a fundamentally 

new type of pulsating cavitation reactor, followed by its application for an 

intensification of the extraction process of target substances from plant raw material. 

The paper presents the results of research initiation of cavitation effects in the 

pulsating apparatus. Based on which the mathematical model describing the spatial 
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and temporal characteristics of pulse propagation in vacuum and compression of the 

liquid path cavitation reactor, which provide periodic emergence and collapse of 

cavitation cluster. The model allows optimizing the operation of the apparatus 

depending on the type of plant raw materials. 

The mathematical model extraction kinetics are concerned, which is based on an 

algorithm developed by preliminary laboratory studies. It is grounded optimum 

conditions of extraction depending on the structure of plant material. 

The results of comparative experimental studies of the extraction of plant raw 

materials with different structures on the designed cavitation reactor type when 
compared with the existing impingement type of pulsation extractor are presented. It 

was found that the cavitation effects would intensify the extraction processes at the 

micro- and nano scale. 

Keywords: hydrodynamic processes, intensification, cavitation, the cavitation 

cluster, extraction, plant raw material, the mass transfer coefficient, the target 

substance. 


