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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

compp  – тиск в ресивері високого тиску (РВТ); 

vacp  – тиск в ресивері низького тиску (РНТ); 

comp  – тривалість підключення до РВТ; 

vac  – тривалість підключення до РНТ; 

gp  – тиск газу; 

l  – густина рідинної суміші; 

lV  – об’єм рідини; 

z  – координата; 

z  – ширина зони; 

2h  – довжина труби, що відповідає рівню виходу з робочої камери; 

S  – площа поперечного перерізу;  

gG  –  масова витрата газу; 

Rp  – тиск газу в ресивері; 

gT  – температура газу в ресивері; 

pv – зовнішній тиск; 

i  – коефіцієнт опору; 

iv  – середня по перерізу швидкість рідини; 

 lsat Tp  – тиск насиченої пари; 

m  – маса зони; 

 – коефіцієнт стиснення рідини;  

lT  – температура;  

v  – швидкість потоку рідини;  

z  – ширина елементарної зони;  

c  – концентрація; 

M  – молекулярна маса;  
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p  – тиск рідини;  

R


 - газова стала;  

  – густина;  

  – час; 

acc  – швидкість звуку;  

d – діаметр каналу;  

f – частота переключення клапана;  

j – швидкість випаровування;  

L  – довжина каналу;  

0l  – ширина недеформованої зони;  

Lfrp  – перепад тиску на ділянці труби між засувкою і вихідною 

ємністю; 

m  – маса;  

N  – число елементарних зон;  

  – коефіцієнт гідравлічного опору;  

 – густина; 

  – в’язкість; 

 vp  – поточний тиск; 

m  – коефіцієнт випаровування; 

impp  – величина імпульсу; 

sm  – маса сухої сировини, що завантажується в ємність; 

0
~

lm  – гідромодуль; 

0lV  – об’єм екстрагента; 

l  – густину екстрагента; 

lfV
~

 – питомий об’єм вільного екстрагента; 

0sm  – початкова маса сухої сировини; 

0lV  – об’єм екстрагента; 
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0lh  – висота рівня; 

lfV  – об’єм вільного екстрагента; 

wsV  – об’єм набряклої сировини; 

wsV
~

 – питомий об’єм набряклої сировини; 

lsV  – об’єм сировинного екстрагента; 

lsV
~
 – питомий об'єм сировинного екстрагента; 

lsm  – маса сировинного реагенту, що знаходиться в порах сировини; 

0asc  – початкове значення концентрації цільового компонента; 

am   – масова кількість цільового компонента; 

alpc  – рівноважна концентрація цільового компонента у вільному 

екстрагенті; 

aspc  – рівноважна концентрація цільового компонента у сировинному 

екстрагенті; 

efD  – ефективний коефіцієнт дифузії; 

efK  – коефіцієнт масопереносу; 

Е1 – питомі енерговитрати в апараті ударного типу; 

Е2 – питомі енерговитрати в кавітаційному екстракторі пульсаційного  

типу. 

Нижні індекси 

comp –  компресор; 

vac – вакуум; 

max – максимальне значення;  

min – мінімальне значення; 

ef – ефективний; 

imp – імпульс; 

as – сировинний екстрагент; 

al – рідинний екстрагент 
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Скорочення 

ДІВЕ – дискретно-імпульсне введення енергії; 

РВД – ресивер високого тиску;  

РНД – ресивер низького тиску; 

ЦР – цільова речовина; 

БАР – біологічно активні речовини. 
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ВСТУП 

 

Однією із головних задач ресурсо- та енергозбереження в Україні є 

створення нових, високоефективних апаратів. Пошук і обґрунтування шляхів 

інтенсифікації гідродинамічних і тепломасообмінних процесів в обладнанні є 

основною проблемою покращення техніко-економічних показників 

виробництва. 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. 
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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 

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. 
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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 
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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 

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. 
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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 

(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 
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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. 

Для загального бачення структури і обсягу дисертаційної роботи 

зображено її схему (рис. 1) у відповідності до розв’язання поставлених завдань і 

етапів. 
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Рисунок 1 – Схема умовної структури дисертаційної роботи 
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Структура дисертаційної роботи складається з двох умовних частин: 

«Розробка кавітаційного екстрактора» на основі взаємопов’язаних 

експериментальних та теоретичних досліджень та «Дослідження процесів 

екстрагування» на цьому апараті, яка теж складається із взаємопов’язаних 

експериментальних та теоретичних досліджень. Вирішення представлених 

задач на схемі структури дозволяє провести дослідження по екстрагуванню з 

рослинної сировини у порівнянні з іншими апаратами. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ І АПАРАТИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 

ТЕПЛОМАСООБМІНУ ТА ГІДРОДИНАМІКИ В  

ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

 

Незалежно від способу ведення процесу диспергування для подальшого 

проведення процесу екстрагування рослинної сировини в системі «тверде тіло – 

рідина», і його апаратурного оформлення використовується один з видів енергії: 

теплова, електрична, механічна, акустична, або поєднання цих видів енергії. При 

перемішуванні і гомогенізації сумішей і суспензій в тій чи іншій мірі 

використовуються всі ці види енергетичного впливу. При розробці конкретних 

технологій і апаратів слід враховувати, застосування якого саме механізму 

забезпечує найбільшу продуктивність і ефективність, який спосіб енергетичного 

впливу дозволяє досягати максимально можливих ККД, а також який спосіб 

проведення технологічної операції найбільшою мірою знижує собівартість 

продукції. Конкурентний вплив цих факторів визначає вибір енергетичного впливу. 

Поряд з цим нові наукові розробки та більш повне розуміння механізму процесу і 

фізичної природи визначальних явищ дозволяють вибрати для здійснення 

технологічної операції оптимальний спосіб енергетичного впливу. Внаслідок того, 

що проведення процесу диспергування за допомогою електричної і теплової енергії 

не набули широкого поширення, то будуть розглянуті фізичні основи за допомогою 

механічної і акустичної енергії, механізми і апаратурне оформлення для 

інтенсифікації процесів гідродинаміки і масообміну, зокрема при екстракції. 

Особливість процесу екстрагування рослинної сировини полягає в тому, що 

фізичні властивості сировини значно змінюються в процесі екстрагування, і це 

суттєво впливає на всі стадії технологічного процесу. Технологія переробки 

рослинної сировини потребує максимального збереження біоактивних компонентів, 

що може забезпечити проведення екстрагування при невисоких температурах. При 

цьому необхідним є попереднє замочування сировини, тривалість якого залежить 

від швидкості витіснення повітря з клітини. 
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1.1. Механічне перемішування 

Механічна енергія зазвичай реалізується в апараті за допомогою різноманітних 

мішалок, які передають до рідини або обертальний, або зворотньо-поступальний рух 

[1–3]. При відносно повільному русі тіла у в'язкому середовищі на його поверхні 

утворюється ламінарний пристінний шар, товщина якого залежить від відносної 

швидкості руху і форми тіла. Зі збільшенням відносної швидкості, відбувається 

відрив пристінного шару від поверхні тіла і утворення турбулентного пристінного 

шару, виникнення внаслідок цього значних зсувних напружень, що приводять до 

деформації і руйнування поверхні розділу фаз. По пристрою лопатей розрізняють 

мішалки лопатеві, пропелерні, турбінні та спеціальні (барабанні, дискові, вібраційні 

та ін.) [2]. В залежності від пристрою вони забезпечують тангенціальний, 

радіальний, осьовий і змішаний потік. При високих швидкостях обертання мішалок 

навколо вала утворюється воронка, глибина якої збільшується зі зростанням числа 

оборотів і зменшенням щільності і в'язкості середовища. Воронка зменшує 

інтенсивність перемішування, для запобігання її виникнення в апарат поміщаються 

відбивальні перегородки, або апарат виготовляється прямокутної форми. 

Перемішування можна здійснити також за допомогою барботування газу крізь шар 

рідини. Цей вид перемішування малоінтенсивний і поглинає велику кількість енергії 

[4]. Перемішування в трубопроводах є найпростішим способом перемішування 

рідин. Для поліпшення перемішування рідини в трубопроводах туди поміщають 

спеціальні насадки [5]. В цілому механічне перемішування характеризується 

низькою інтенсивністю масообмінних процесів з огляду на те, що енергія, що 

вводиться в систему, непродуктивно витрачається на макроперемішування всього 

об’єму системи. 

1.2. Акустичний вплив 

При випромінюванні  в рідину звуку з амплітудою звукового тиску, що 

перевершує деяку порогову величину, під час напівперіодів розрідження виникають 

бульбашки кавітацій на так званих зародках кавітацій, якими найчастіше є газові 

включення, що містяться в рідині і на поверхні акустичного випромінювача, що 
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коливається. Тому поріг кавітації підвищується у міру зниження вмісту газу в 

рідині, при збільшенні гідростатичного тиску, після обтискання рідини високим 

гідростатичним тиском і при охолодженні рідини, а крім того, при збільшенні 

частоти звуку і при скороченні тривалості озвучування. Бульбашки закриваються 

під час напівперіодів, створюючи короткочасні імпульси тисків, що здатні 

зруйнувати міцні матеріали. Таке руйнування спостерігається на поверхні потужних 

акустичних випромінювачів, що працюють в рідині. Тиск при закритті бульбашок 

кавітацій підвищується при зниженні частоти звуку і при підвищенні 

гідростатичного тиску. Закриття бульбашок супроводжується адіабатичним 

нагрівом газу в бульбашках до температури близько 104 С, чим і викликається 

свічення бульбашок при кавітації (звуколюмінесценція). 

Якщо рідина насичена газом, то газ дифундує в бульбашки і повного закриття 

їх не відбувається. Спливаючи, такі бульбашки відносять газ і зменшують вміст газу 

в рідині. Інтенсивні коливання газонаповнених бульбашок як у вільній рідині, так і 

поблизу поверхні твердих тіл створюють мікропотоки рідини. 

Ефективність впливу звукової енергії на фізико-хімічні процеси залежить як від 

параметрів звукового поля, так і від особливостей апаратів і технології виробництва 

[6-8]. До параметрів акустичного поля відносяться об’єм і форма області 

озвучування; властивості поверхні, що обмежує акустичне поле; втрати акустичної 

енергії в середовищі, потужність випромінювання, частота коливання; час 

озвучення. Ці параметри в окремих точках акустичного опромінення середовища 

непостійні і характеризуються звуковим тиском, амплітудою, швидкістю і 

прискоренням частинок середовища, інтенсивністю звуку і щільністю енергії. За 

діапазоном частот акустичні коливання поділяються на інфразвукові (0-20 Гц), 

звукові (20-2104 Гц); ультразвукові (2104 - 108 Гц) і гіперзвукові (понад 108 Гц). 

Більшість закономірностей, характерних для звукових коливань, можуть бути 

перенесені і на ультразвукові коливання. Однак з підвищенням частоти змінюється 

ряд властивостей пружних коливань, і відповідно їх взаємодія на речовину. Енергія, 

що передається через одиницю площі в одиницю часу знаходиться за рівнянням [9]: 
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nav 222   , 

де v – швидкість проходження хвиль;  w – частота;   – густина дисперсного 

середовища, а – амплітуда 

Енергію дисперсної фази можна збільшити роздільним або комплексним 

збільшенням параметрів  v  і  n . 

Швидкість поширення звукових хвиль залежить від фізичних властивостей 

речовини і визначається наступною залежністю: 

rel

E
v






 , 

де  E  – модуль пружності;   – коефіцієнт в’язкості;   – густина; rel  –  час 

релаксації. 

В [10] і [11] розглядаються питання утворення дрібнодисперсних суспензій як 

результат кавітації на поверхні розділу «рідина – тверда фаза» при впливі 

акустичних коливань. Існують й інші пояснення ефективності акустичного впливу в 

процесах руйнування дисперсій. Автори роботи [12] пояснюють, наприклад, 

диспергуючу дію ультразвуку тим, що акустична хвиля пронизує диспергувальну 

частку і створює всередині деформаційні напруги. Однак більшість дослідників 

руйнівну дію ультразвуку пов’язують все-таки з явищем кавітації [9 – 11,13 – 49]. 

1.3. Кавітаційний механізм впливу на середовище 

Вважається, що досить потужна пружна хвиля викликає кавітацію на поверхні 

розділу фаз і під дією великих ударних напруг від кавітаційних каверн відбувається 

дроблення частинок дисперсної фази. При ослабленні кавітації в області високих 

тисків, або при зниженні потужності хвилі нижче порога кавітації диспергування 

припиняється. У роботах [16, 17] досліджено характер збурень, що викликають 

інтенсивність диспергування фази суспензії, і встановлені наступні закономірнності. 

У широкому діапазоні ультразвуку збурення міжфазної поверхні дисперсій має 

однакову природу. Формування збурень починається з певної порогової 

інтенсивності хвилі. Дія окремих збурень на певній частоті практично не залежить 

від інтенсивності ультразвуку. Зі збільшенням інтенсивності ультразвуку 
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збільшується не потужність, а кількість збурень. Дія окремого збурення на 

диспергувальний об’єм направлено в сторону кавітаційного пухирця. Енергетично 

найбільш доцільне виникнення збурень на межі розділу «рідина - тверде тіло». В 

принципі, на думку автора цих робіт, «поверхнево-капілярні» хвилі можуть брати 

участь в утворенні дисперсної фази, однак, ці дані не підтверджені досвідом. Як 

вважають багато дослідників [17-20], час схлопування кавітаційної бульбашки в 

кілька разів менше часу його розширення. При цьому радіальна швидкість 

скорочення бульбашки значно перевищує швидкість звуку. Там же показано, що 

радіальне прискорення рідини в околиці схлопувальних бульбашок може досягати 

величин порядку 107. При схлопуванні бульбашки кінетична енергія радіального 

руху рідини трансформується в енергію ударної хвилі. В роботі [17] постулюється 

наступний механізм диспергування при схлопуванні кавітаційних бульбашок. При 

розширенні в гетерогенному середовищі, що містить тверді частки, бульбашка 

злегка деформує поверхню твердої дисперсії. Потім в початковій щодо повільної 

стадії схлопування бульбашка захоплює за собою з дисперсної частинки частину 

маси, тим меншу, чим більша швидкість схлопування. В останній стадії схлопування 

невелика частина цієї відокремлюваної маси переходить в рідину. Таким чином, 

відривається та частина дисперсної частинки, якій вдалося придбати кінетичну 

енергію, достатню для подолання сил зчеплення з рештою маси. Для розрахунку 

розміру утвореної частки, мабуть, потрібно знати енергію силового поля, що 

виникає при схлопуванні бульбашок і міжфазний поверхневий натяг. 

В роботі [21] наводяться додаткові аргументи, що вказують на зв'язок 

ультразвукового диспергування з кавітацією.  

1. Для ініціювання процесу кавітації і для диспергування вимагається подолати 

однаковий поріг інтенсивності звуку. 

2. Для обох процесів спостерігається одна і та ж залежність порогу 

інтенсивності звуку від частоти, а саме –  зі зростанням частоти порогове значення 

інтенсивності збільшується. 

3. Зі збільшенням інтенсивності звуку число зародків кавітації збільшується і 

розміри таких бульбашок - зародків певним чином залежать від зміни інтенсивності. 
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Аналогічна залежність розмірів дисперсної фази від інтенсивності передбачається 

теорією. 

4. Між розмірами зародків кавітації, в момент їх утворення, і довжиною 

поверхневих хвиль не спостерігається кореляції. 

5. Встановлено, що утворення суспензій в легких рідинах, таких як вода, 

спирти, масла залежить від вмісту розчиненого газу і величини зовнішнього тиску. 

Від цих же самих чинників залежить і виникнення кавітації. 

При вивченні дії акустичного поля на частинки різних розмірів було показано 

[22], що частинки, розмір яких можна порівняти з довжиною хвилі в воді, при 

опроміненні ультразвуком деформуються тільки в безпосередній близькості від 

вібруючої поверхні. Великі частинки повільно руйнуються на більш дрібні. 

Частинки, розмір яких на 2 порядки менше довжини хвилі у воді, потрапляючи в 

зону опромінення, починають різко і безладно вібрувати. По всій поверхні частинки 

в напрямку дії ультразвукової хвилі достатньо з'являються дрібномасштабні 

пульсації утворень, які прагнуть зруйнувати частку. 

У роботах [23 – 26. 32 – 49] показано, що при обтіканні струменем рідини 

поверхні колоїдної частинки виникають хвилі, що поширюються уздовж осі 

струменя. Коливальний процес в цьому випадку виникає завдяки відновлювальній 

дії капілярних сил. При певних амплітудах коливань відбувається руйнування 

поверхні однієї з фаз. 

1.4. Метод дискретно-імпульсного введення енергії як інтенсифікуючий 

фактор тепломасообмінних та гідродинамічних процесів 

1.4.1. Інтенсифікація тепломасообмінних та гідродинамічних процесів по 

принципу ДІВЕ 

Традиційні методи інтенсифікації, як показано вище, пов'язані переважно з 

прагненням до максимальної турбулізації рідкого середовища або шляхом 

використання обертових механічних перемішуючих пристроїв, або за рахунок 

досягнення великих швидкостей течії в каналах. У будь-якому випадку істотна 

частина введеної енергії непродуктивно витрачається на подолання  сил в’язкості та  
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сил тертя об стінки апарату і рухомі поверхні мішалки. Наприклад, робота таких 

традиційних емульгуючих і диспергуючих пристроїв, як міксери або пропелерні 

мішалки пов'язана з необоротними втратами енергії на макроперемішування всього 

об'єму рідини в апараті тільки для того, щоб забезпечити достатні умови 

подрібнення дисперсій в невеликій локальній зоні поблизу лопатей пропелера. Це 

веде до істотного зниження ККД апарату. 

Відомий принципово інший підхід до інтенсифікації тепломасообмінних і 

гідромеханічних процесів в дисперсних середовищах [27-29]. Цей підхід, який 

названий принципом дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), базується на 

корисному використанні згаданих вище та інших фізичних ефектів, що виникають в 

парорідинних середовищах при швидкій зміні зовнішнього тиску. Практична 

реалізація цього принципу передбачає існування або створення досить великої 

кількості бульбашок, так самомірно розподілених в рідкій фазі. При різкому 

підвищенні тиску в дисперсній системі кожен пухирець стискається і потім 

схлопується. При цьому виділяється імпульс високого тиску в формі сферичної 

ударної хвилі або, якщо поблизу знаходиться жорстка поверхня, утворюється 

кумулятивна мікроструминка в напрямку цієї поверхні. В процесі схлопування 

бульбашки можлива її високочастотна осциляція з випромінюванням в навколишню 

рідину акустичної енергії в ультразвуковому діапазоні. При швидкому скиданні 

зовнішнього тиску виникають ефекти вибухового скипання, які супроводжуються 

випромінюванням імпульсу тиску великої амплітуди і турбулізацією прилягаючих 

шарів рідини. Як наслідок, в просторі між бульбашками можливі інтенсивні 

мікротечії з високими миттєвими значеннями локальної швидкості, прискорення і 

тиску.  

В роботі [29] описано ефективність методу ДІВЕ, зокрема, кавітаційного 

механізму. Для досягнення явища кавітації необхідно, щоб тиск в системі став 

меншим тиску насиченої пари при даній температурі (в цей момент утворюються 

бульбашки), а потім швидко зріс та перевищив тиск насиченої пари (відбувається 

захлопування бульбашок, як наслідок кавітація). Виконуються критерії ефективності 

ДІВЕ. Ця схема умови ініціювання кавітації зображена на рис.1.1. 
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Рисунок 1.1 – Умови виникнення кавітаційного механізму 

Безліч динамічно зростаючих бульбашок можна розглядати як свого роду 

мікротрансформатори, що перетворюють акумульовану в системі потенційну 

енергію в кінетичну енергію рідини, розподілену дискретно в просторі і в часі. 

При реалізації методів ДІВЕ використовується відомий принцип ударного 

впливу, який лежить, наприклад, в основі роботи оптичного лазера або в дії 

направленого вибуху – повільне накопичення порівняно невеликої кількості енергії і 

реалізація її в перебігу короткого часу в малій області простору. Таким чином, за 

рахунок одночасного зменшення просторової і тимчасової області локалізації енергії 

досягається істотно високе значення питомої потужності в зоні обробки. 

1.4.2. Основні механізми ДІВЕ 

Загальний принцип інтенсифікації гідродинамічних і тепломасообмінних 

процесів в дисперсних середовищах полягає в динамічному впливі інтенсивно 

зростаючих або стискуються бульбашок на навколишнє середовище. 

Нижче коротко аналізуються основні механізми ДІВЕ і вказуються напрямки їх 

переважного застосування. 

Проведення деяких технологічних операцій в рідких середовищах, таких як 

гомогенізація, емульгування, розчинення, рідинна екстракція потребує 
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обов'язкового подрібнення рідких або твердих включень. При вирішенні такого роду 

завдань доцільно використовувати жорсткі кавітаційні механізми. Для реалізації 

таких механізмів слід спочатку шляхом скидання тиску ініціювати появу в рідині 

парових бульбашок, а потім різко підвищити зовнішній тиск. Це призводить до 

схлопування бульбашок і виділення короткочасного потужного імпульсу в формі 

сферичної ударної хвилі. 

Кавітаційний механізм можна ініціювати шляхом акустичного випромінювання 

рідини або за рахунок створення оптимальних гідродинамічних умов у потоці. 

Явище кавітації і супутні йому динамічні ефекти можна спостерігати і при 

барботуванні в холодну рідину перегрітої пари. При цьому відпадає необхідність в 

досягненні високих швидкостей потоку і не потрібні спеціальні пристрої для 

швидкої зміни тиску в потоці. 

При схлопуванні бульбашки поблизу жорстких поверхонь або твердих 

дисперсій енергія радіального руху рідини перетворюється в кінетичну енергію 

рідкої кумулятивної мікроструминки, що вилітає із об’єму з екстремально великою 

швидкістю в напрямку твердої поверхні. Товщина струменя не перевищує кілька 

мікрометрів, швидкість її досягає сотень метрів в секунду, а час дії мікроструминки 

на тверду поверхню складає частки мікросекунд. 

Кумулятивний механізм є відповідальним, зокрема, за подрібнення частинок, 

коли нагріте до дуже високої температури твердий або висококиплячий рідкий 

матеріал диспергується в холодну рідину з низькою температурою кипіння. 

Бульбашки кавітацій утворюються, зростають і схлопуются безпосередньо на 

поверхні перегрітих дисперсій. 

Кумулятивний механізм дуже точно відображає основний принцип дискретно-

імпульсного введення енергії: локалізація енергії в дуже короткий час і в дуже 

малих просторових областях і спрямована ударна дія сконцентрованої енергії у 

формі імпульсу. 

Якщо рідина нагріта до температури, яка істотно перевищує температуру її 

кипіння при нормальному тиску і при цьому знаходиться під дуже високим тиском, 

то раптове зниження тиску в такій системі призводить до вибухового закипання 
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рідини, що супроводжується інтенсивним зростанням парових пухирців. У 

початковій стадії росту бульбашки випромінюють імпульси тиску такої ж 

інтенсивності, як і колапсуючі кавітаційні бульбашки. Застосування такого 

механізму ефективно при створенні стабільних емульсій, коли дисперсною фазою є 

легколетуча рідина, а безперервної – жидкість з високою температурою кипіння. 

Вибухове закипання крапель легколетучої рідини призводить до їх руйнування і 

суттєвого подрібнення. Експериментально зафіксоване значення амплітуди імпульсу 

тиску від вибуху краплі сягає 1200 МПа. 

При швидкому підвищенні зовнішнього тиску парової бульбашка в нагрітій 

рідині до повного схлопування встигає зробити високочастотні коливання. Це 

пояснюється тим, що в момент максимального стиснення в бульбашці залишається 

несконденсована пара і частина кінетичної енергії рідини переходить в потенційну 

енергію стисненої пари. 

При осциляції бульбашок амплітудні значення прискорення рідини поблизу 

бульбашки можуть досягати 108, а амплітудні значення тиску складають сотні 

мегапаскаль, причому такий перепад тисків відбувається за долі мікросекунди. 

Кожну осцилюючу бульбашку можна трактувати як мікрогенератор ультразвукових 

коливань, питомі характеристики якого можна порівняти з показниками 

промислових акустичних генераторів, використовуваних для інтенсифікації 

технологічних процесів. 

З урахуванням сукупної дії інших пульсуючих бульбашок в рідині 

спостерігається складна надзвичайно мінлива інтерферентна картина. Підбираючи 

відповідні умови осциляції, можна ініціювати будь-які механізми інтенсифікації. 

Ідеологія ДІВЕ має на увазі наявність в рідині великої кількості рівномірно 

розподілених бульбашок. Поведінка будь-якої окремої бульбашки в такому ансамблі 

визначається впливом на нього найближчих сусідів, а динамічні характеристики в 

локальній точці рідини розглядаються з урахуванням колективного впливу всіх 

бульбашок ансамблю. Це призводить до того, що всередині ансамблю зростаючих 

або схлопуючих бульбашок спостерігається хаотична, безперервно змінна в часі і в 
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просторі картина полів швидкостей і тисків, а мікротечія в міжбульбашковому 

просторі має вихровий характер. 

Ансамбль динамічно розвиваючихся бульбашок формує поля тисків і 

швидкостей, що нагадують за своїм характером відповідні поля у турбулізованому 

потоці рідини. Принципова відмінність полягає у тому, що в даному випадку 

високий рівень турбулентності досягається в системі, яка знаходиться в макропокої, 

і відпадає необхідність у застосуванні гідравлічних пристроїв, що забезпечують 

турбулізацію потоку і поглинаючих для цього більшу частину енергії. 

1.4.3. Практичне застосування методів ДІВЕ 

Розглянемо деякі типи диспергуючих апаратів, в яких в тій чи іншій мірі 

реалізуються зазначені механізми ДІВЕ і які можуть успішно використовуватися для 

перемішування і гомогенізації суспензій і емульсій при екстрагуванні рослинної 

сировини. 

Один із способів ініціювання широкого спектру механізмів ДІВЕ можливий 

при використанні роторно-імпульсних апаратів [30]. Як і в трубчатих пульсаторах, в 

цих апаратах застосовується принцип раптового гальмування або прискорення 

потоку рідини, що забезпечує різкі перепади тиску в робочому об'ємі рідини і 

створення умов кавітації. 

Основними елементами роторно-імпульсних пристроїв є нерухомий статор з 

великим числом отворів малого розміру і ротор з аналогічними отворами, що 

обертається навколо нього. При суміщенні отворів статора і ротора, потік рідини з 

великою швидкістю переміщається по каналу і раптово гальмується при перекритті 

отворів. Таким чином рідина всередині апарату здійснює пульсуючий рух і кожен її 

елемент піддається поперемінному впливу стиснення і розтягування. Швидкість 

обертання ротора регулює частоту і амплітуду імпульсів тиску, що дозволяє 

управляти рівнем інтенсифікації. Незважаючи на те, що проміжок часу між 

сусідніми імпульсами може становити соті частки секунди, за цей короткий інтервал 

встигають повністю реалізуватися мікромасштабні кавітаційні процеси з супутніми 

ефектами ударних хвиль і кумулятивних струменів. Конструктивне виконання 
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роторно-імпульсних апаратів може бути різним: ротор і статор можуть бути 

виготовлені у вигляді плоских дисків, або у вигляді циліндричних поверхонь і т.п., 

отвори можуть бути круглими, квадратними або щілинними. Однак принцип 

ініціювання механізмів ДІВЕ в цих пристроях і методика розрахунку таких апаратів 

є  загальними. 

В Інституті технічної теплофізики розроблені різні модифікації роторно-

імпульсних апаратів, що відрізняються продуктивністю, габаритами і цільовим 

призначенням [31, 32]. Ці пристрої призначені для отримання тонкодисперсних 

емульсій та виробництва гомогенізованих сумішей. На основі цих апаратів створено 

ряд ефективних енергозберігаючих технологій для різних галузей промисловості. 

Використання принципів дискретно-імпульсного введення енергії зробило 

можливим створення устаткування аналогічного цільового призначення, в якому 

при тому ж рівні продуктивності і якості кінцевого продукту витрачається істотно 

менше енергії, і виключає застосування енергоємних способів введення енергії та 

дорогих комплектуючих. 

Принцип роботи апаратів, в яких одночасно беруть участь відразу кілька 

механізмів ДІВЕ, полягають в наступному. 

Суміш двох взаємонерозчинних рідин, одна з яких має су-громадської муттєво 

меншу температуру кипіння, через канал із спеціальним соплом надходить з ємності 

з тиском близько 100 кПа в робочу камеру, де за допомогою вакуумного насоса 

підтримується низький тиск близько 10-20 кПа. Компонент з низькою температурою 

кипіння (зазвичай це несуча фаза) становиться перегрітою, якщо тиск в вакуумній 

камері нижче тиску насиченої пари компонента при температурі суміші. Внаслідок 

різкого перепаду тиску проходження рідкої суміші через сопло супроводжується 

скипанням легколетучого компонента і інтенсивним зростанням бульбашок. 

Колективний ефект зростаючих бульбашок призводить до сильної турбулізації 

міжбульбашкового простору з високими значеннями флуктуацій локального тиску і 

швидкості в просторі і часі. Це забезпечує деформацію і дроблення крапель іншої 

рідини в міжбульбашковому просторі. При проходженні рідини через сопло 

ініціюються також кавітаційні механізми, стимулюючі подрібнення дисперсної 
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фази. Вибираючи температуру суміші, тиск на вході в сопло, тиск в вакуумній 

камері, можна в кожному конкретному випадку підібрати оптимальні режими 

емульгування. У різних галузях промисловості використовуються ефективні 

технології, основою яких є пульсації апарати з періодичною зміною тиску в робочій 

камері. Загальний принцип роботи апаратів цього типу полягає в наступному [33, 

35]. У ємність порівняно великого обсягу, що містить гетерогенну рідинну суміш, 

що підлягає обробці, занурений один з кінців труби. Верхній кінець цієї труби через 

швидкодіючий клапан може поперемінно з'єднуватися або з резервуаром, де 

знаходиться газ з під високим тиском, або з резервуаром з газом, тиск в якому 

істотно нижче атмосферного. При стаціонарній роботі такого апарата внаслідок 

періодичної зміни тиску над поверхнею рідини в трубі рідка суміш періодично 

виштовхується з труби в ємність, а потім нова порція суміші втягується з ємності в 

трубу. Для того, щоб суміш з вузької труби через клапан не потрапляла в газовий 

тракт, між верхнім кінцем труби і клапаном розміщується циліндрична або конічна 

ємність зі значно більшим, ніж у труби, середнім діаметром. У деяких технологіях 

резервуар, що містить газ зі зниженим тиском може бути відсутнім і газ з труби 

через клапан випускають безпосередньо в атмосферу. 

Внаслідок періодичної зміни швидкості руху всередині труби і по величині і по 

напрямку протягом дуже короткого часу, яке визначається частотою роботи 

клапана, амплітуди прискорення рідини всередині труби можуть досягати дуже 

великих значень, що веде до високої швидкості відносного руху частинок 

дисперсної фази і, як наслідок , до сильної динамічному взаємодії дисперсії з 

навколишнім середовищем і до інтенсивності пасивного перемішування суміші. При 

цьому перемішування здійснюється на мікрорівні, коли відносного взаємному 

переміщенню піддаються всі сусідні частинки, а невеликі обсяги рідини в цілому. 

Виникаючі в таких апаратах механізми досить м'які, тому руйнуванню можуть 

підлягати тільки нестійкі агрегатні утворення в суспензіях і великі краплі в 

емульсіях. Завдяки високим амплітудам швидкості імпульсного струменя на виході 

з труби на стадії виштовхування рідини в ємність, в останній відбуваються процеси 
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інтенсивного перемішування, як на макро- так і на мікрорівні і додатковий вплив на 

дисперсні частинки. 

Апарати цього класу зазвичай використовуються як ефективні перемішуючі 

пристрої або в якості високопродуктивних масообмінних апаратів при проведенні 

операцій екстрагування або розчинення, коли вирівнювання концентраційних полів 

у системі шляхом перемішування відіграє визначальну роль. Швидкість обробки 

окремих дисперсних частинок (при їх розчиненні або під час добування з них 

розчинних компонентів) при використанні апаратів цього класу незрівнянно вище, 

ніж при використанні механічних мішалок лопатневого і пропелерного типу. 

Відповідно, набагато вища продуктивність таких апаратів, що, відповідно, веде до 

зниження питомих енерговитрат, завдяки скороченню тривалості обробки. Однак 

більш високі ККД в таких апаратах в порівнянні з традиційними мішалками 

досягаються також і більш раціональним використанням введеної енергії, оскільки 

істотно знижуються енерговитрати на непродуктивність перемішування великих 

обсягів зазвичай вельми високов'язких сумішей. 

Якщо за умовами технології обробляєма суміш не може контактувати з 

окислюючим газом, в тому числі з повітрям, то для зміни тиску в імпульсних 

пульсаторах використовують нейтральний газ (як, наприклад, аргон в технології 

швидкої кристалізації металевих розплавів). У деяких випадках рідку і газову фазу 

розділяють непроникною діафрагмою, розміщеною в проміжній ємності між трубою 

і клапаном. 

Як показує досвід створення і експлуатації подібного класу імпульсних 

апаратів, використання діафрагми, крім того, що вона при необхідності виконує 

згадані вище ізолюючі функції, дозволяє спричиняти всередині апарату механізми 

ДІВЕ, що сприяють сильним стимулюючим гідромеханічним впливам, практично, 

без додаткових затрат енергії. Завдяки цьому відкривається можливість 

використовувати імпульсні перемішуючі пристрої в якості високоефективних 

диспергаторів і гомогенізаторів різного призначення. 

Масообмінний пристрій (рис. 1.2) складається з ємності 1, джерела стисненого 

газу 2 (компресор РМ-3102.00), джерела вакууму 3 (насос вакуумний рідино 
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кільцевого типу ВВН-1,5/0,4) і пульсатора 4, розділеного двома гнучкими 

мембранами 5 на три ємності, крайні з яких за допомогою трубопроводу 6 і клапанів 

7, 8 (електромагнітні трьохходові клапани УЕ 24/1-2) з’єднані з джерелом 

стисненого газу 2 та джерелом вакууму 3, а середня ємність обладнана трубою 9, 

нижня частина якої занурена в ємність 1. 

Клапани 7 і 8 відкриваються почергово. Якщо клапан 7 закритий, то клапан 8 – 

відкритий, і крайні ємності пульсатора 4 з’єднуються з джерелом вакууму 3, під 

дією якого гнучкі мембрани 5 «розходяться», створюючи в середній ємності 

пульсатора 4 розрідження, в результаті чого суміш з ємності 1 по трубі 9 втягується 

в середню ємність пульсатора 4. Потім клапан 8 закривається, а клапан 7 

відкривається і з’єднує крайні ємності пульсатора 4 з джерелом стисненого газу 2, 

під дією якого в крайніх ємностях пульсатора 4 створюється надлишковий, 

порівняно з середньою ємністю пульсатора 4, тиск, і гнучкі мембрани 5 «сходяться» 

та із зусиллям виштовхують суміш по трубі 9 з середньої ємності пульсатора 4 в 

ємність 1. Далі цикл багаторазово повторюється. 

Підвищення інтенсивності тепломасообміну в такому апараті зумовлено 

появою в ньому при різких зміненнях об’єму робочого органа нестаціонарної 

гідродинамічної обстановки, при цьому в системі виникають високочастотні 

коливання, відмінні від коливань, що визиваються зміненням об’єму рідини, 

причому ці коливання не поглинаються суцільним середовищем, а дисипуються біля 

міжфазної поверхні, визиваючи довготривалу інтенсифікацію тепломасообміну. 

Фактором, що також викликає інтенсифікацію міжфазного перенесення є поява 

великих відносних швидкостей між дисперсною і суцільною фазами. Таким чином, 

основна відмінність просторово-часової структури потоку при імпульсному 

введенні енергії від структури потоку при традиційних способах її введення 

(турбулізації) є утворення поблизу поверхні розділу фаз концентрованих зон 

дисипації енергії, що перевищують дисипацію енергії при звичайних способах 

проведення процесу на декілька порядків. Внаслідок цього в приграничному шарі 

розвиваються такі потужні фактори, які інтенсифікують перенесення тепла і маси, 

як ударні хвилі та кавітаційні явища. Все це приводить до підвищення 
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інтенсифікації тепломасообміну на 1-3 порядки. Апарати ДІВЕ характеризуються 

високою питомою продуктивністю на одиницю енерговитрат, низькою 

металоємністю і порівняно простотою конструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ємність; 2 – джерело стисненого газу; 3 – джерело вакууму; 4 – пульсатор; 

5 – гнучкі мембрани; 6 – трубопровід; 7, 8 – клапани; 9 - труба 

Рисунок 1.2 – Імпульсний екстрактор-змішувач 

Переробка різної рослинної сировини з метою довготривалого зберігання та 

використання як натурального продукту, що містить комплекс біологічно активних 

речовин, передбачає необхідність розробки таких технологій, які забезпечуватимуть 

максимальне зберігання цінних складових і ефективне використання енергоресурсів 

при їх виробництві. Великого поширення набуває ринок лікувально-профілактичних 

харчових продуктів, збагачених пектином, а особливими є напої, з яких пектин 

засвоюється краще порівняно з іншими продуктами. При добуванні соку з яблук 

норма одержаних вичавок становить в середньому 34 % від витрати сировини, які 

містять 21-23 % сухих речовин, в т.ч. 4-6 % цукрів, 1,5-3,5 % пектинових речовин, 

0,5 % мінеральних речовин, 3,2-5 % клітковини, 0,2-0,4 % органічних кислот, 1,4 % 

білків, золу, ліпіди [50]. У порівнянні із свіжими яблуками у вичавках міститься 

розчинних речовин, цукрів і кислот менше, пектинових речовин, клітковини, білків, 

ліпідів – більше. Значна кількість клітковини у вичавках затруднює їх використання 
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без додаткової обробки для виробництва звичайних харчових продуктів. Вичавки, 

що одержуються на підприємствах сокової промисловості представляють собою 

вельми цінну сировину для виробництва пектинів або спирту, слугують кормом для 

тварин та птахів, а також використовуються для виробництва теплової енергії. 

Виноградні вижимки зброджують для одержання спирту або екстрагують водою для 

одержання екстрактів. Екстрагування розчинних речовин з рослинної сировини, 

зокрема біоактивних речовин, потребує спеціальних умов для термолабільних 

матеріалів. В наш час є актуальним створення та використання нових ефективних 

технологій в Україні, що передбачають мінімізацію термічного впливу на 

термолабільні компоненти при переробці продуктів харчування. 

В результаті детального аналізу принципу дії апаратів, в яких застосовуються 

методи інтенсифікації процесів екстрагування пов’язані із застосовуванням 

ультразвукових, гідродинамічних та електророзрядних пристроїв стає зрозумілим, 

що за рахунок реалізації ефектів кавітації ми можемо впливати на швидкість 

внутрішнього масопереносу в клітинній структурі рослинної сировини [62, 81 – 95, 

110 – 116]. Ультразвукові та електроімпульсні методи екстрагування практично не 

застосовуються в промислових виробництвах через відносно малу продуктивність та 

високі енерговитрати. При застосуванні в технологіях екстрагування таких 

гідродинамічних кавітаторів, як роторно-пульсаційні апарати, відцентрові насоси, 

трубки Вентурі та інші, слід брати до уваги структурно-механічні та абразивні 

властивості сировини. До гідродинамічних пристроїв відносяться також пульсаційні 

апарати з активною діафрагмою, створені в ІТТФ НАНУ на основі принципу 

дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), які застосовуються у виробництві в 

якості ефективних гомогенізаторів, диспергаторів, екстракторів [66 – 75]. Загальний 

огляд переваг і недоліків апаратів, в яких застосовуються вібраційно-імпульсні 

методи представлено на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Переваги і недоліки кавітаційних пристроїв 

Апарати пульсаційного типу відрізняються високою зносостійкістю та 

відсутністю вузлів, які труться або обертаються, що дозволяє обробляти гетерогенні 

суміші з твердими частками, незалежно від їх форми, розміру та абразивних 

властивостей.  

На базі пульсаційного апарата з активними діафрагмами, схему якого показано 

на рис. 1.2, запропоновано створення високоефективного кавітаційного реактора для 

застосування в технологічних процесах диспергування та екстракції при обробці 

рослинної сировини з широким спектром структурно-механічних та реологічних 

властивостей оброблюваних сумішей при порівняно невисоких енерговитратах. 

Отже, 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. 1.4), який надалі в роботі буде 

називатися пульсаційним апаратом ударного типу. 
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Рисунок 1.4 – Пульсаційний апарат ударного типу 

Пульсаційний двомембранний апарат відноситься до класу пульсаційних 

апратів, які детально представлені в роботі [75]. 

1.5. Сутність процесу екстрагування рослинної сировини 

Екстракти являють собою концентровані витяжки з рослинної сировини. 

Розрізняють рідкі екстракти, густі екстракти - в'язкі маси з вмістом вологи не більше 

25%, сухі екстракти - сипучі маси з вмістом вологи не більше 5%. Всі існуючі 

способи екстрагування класифікують на: статичні і динамічні. При використанні 

статичних способів екстрагування сировину періодично заливають екстрагентом і 

настоюють протягом певного часу. Динамічні методи припускають постійну зміну 

або тільки екстрагента, або спільно екстрагента і сировини. І при статичних і при 

динамічних способах екстрагування може використовуватися періодичний режим 

ведення процесу – коли екстрагування однієї або декількох порцій сировини 

проводиться протягом певного часу. При цьому введення сировини (екстрагента і / 

або рослинного матеріалу) в екстракційний апарати здійснюється періодично. 

Статичні періодичні способи екстрагування діляться на одноступінчасті (мацерація); 

багатоступінчасті прямоточні (ремацерація, циркуляція з періодичним зливом), а 
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також багатоступінчасті протиточні (Реперколяція з періодичним зливом по 

Чулкову). 

До динамічних періодичним способам екстрагування відносяться 

одноступінчасті методи (перколяції) і багатоступінчасті (Реперколяція із закінченим 

і незакінченим циклами). 

Серед динамічних способів особливо виділяють безперервні методи 

екстрагування, що передбачають безперервну подачу сировини. До них відносяться 

безперервні прямоточні методи (екстрагент і матеріал переміщаються в одному 

потоці) і безперервні протиточні (реалізується активне зустрічний рух екстрагента і 

рослинного матеріалу).Коротко проаналізуємо особливості окремих способів 

екстрагування. 

Найпростішими способами екстрагування є статичні, в першу чергу, найбільш 

простий з них – метод настоювання, або мацерація, який зазвичай використовують 

при виготовленні настоянок і екстрактів в побутових умовах. Більш складними 

вважаються ремацераціонние методи, які передбачають неодноразове наполягання, 

зокрема, метод бісмацераціі, широко застосовуваний при виробництві густих і сухих 

екстрактів. Основною перевагою мацерації є простота самого методу і обладнання. 

До числа головних недоліків можна віднести неповноту екстракції активних 

речовин (менш 90%); надмірно велику тривалість процесу; Підвищений вміст 

баластних речовин в витягах (ВМС, пектини, білки та ін.). а також трудомісткість 

(подвійне пресування, промивка шроту). Крім того, при використанні цього методу 

багаторазово знижується кількість біологічно-активних компонентів екстракті 

внаслідок їх розкладання або загибелі в процесі кип'ятіння або настоювання в 

гарячому екстрагенті. Існуючі раніше такі методи екстрагування, як перколяції і 

мацерація, досягли своєї природної межі і не дають можливості підвищити 

швидкість переробки лікарської рослинної сировини і збільшити вихід цільового 

продукту. Тому йде пошук нових методів і обладнання для проведення процесу 

екстракції. Сьогодні методи мацерації в класичному уявленні не відповідають 

вимогам сучасного виробництва, і використовується в рідкісних випадках. В даний 

час дослідники і фахівці проводять широкі дослідження з пошуку і впровадження 



38 

різних форм модифікації методу мацерації з максимальною інтенсифікацією 

масообмінних процесів. До числа такого роду модифікацій можна віднести: 1. 

відцентрову екстракцію; 2. акустичну екстракцію із застосуванням ультразвукової 

обробки; 3. вихревую екстракцію (турбоекстрація); 4. імпульсний методи імпульсної 

обробки сировини; 5. подрібнена мацерація і ін. 

Основними факторами інтенсифікації процесу екстракції, по суті, є інтенсивні 

зміни температури і тиску оброблюваної середовища. У зазначених вище 

модифікаціях ведення процесу зміна цих параметрів досягається за рахунок 

використання різного роду фізичних прийомів, таких, наприклад, як організація 

відносного руху фаз і активна турбулізація несучої фази (екстрагента), акустичне 

випромінювання, вплив імпульсного електричного розряду або імпульсного 

магнітного поля, що забезпечує величину перепаду тиску в суміші до 103 МПа. 

Розглядається можливість інтенсифікації процесів екстракції з використанням 

термічного і механічного впливу лазерного променя на екстрагент з сировиною. 

Відцентрова екстракція здійснюється з використанням фільтрує центрифуги. За 

рахунок дії відцентрових сил первинний сік видаляється з клітинного матеріалу, на 

його місце подається свіже екстрагент, який потім знову віддаляється з матеріалу. 

Екстрагент циркулює до граничного насичення, а потім замінюється новим. Такий 

метод забезпечує помітне прискорення процесу екстракції. 

З динамічних (періодичних) методів у виробництві широко використовується 

одноступінчатий періодичний спосіб – перколяція. Перколяція –  це безперервна 

фільтрація, проціджування екстрагента крізь шар сировини. Здійснюється в 

спеціальних ємностях, що представляють собою циліндр з помилковим дном і 

краном внизу. Перколяція ведеться настільки вилучення, коли в сировині 

залишається настільки мала кількість активних речовин, що подальше вилучення 

стає економічно недоцільним. Ступінь виснаження сировини визначають візуально 

по знебарвлення перколята (вилучення) або якісними реакціями на діючі речовини - 

алкалоїди, глікозиди, кислоти і т.п. Після цього витяг розбавляється чистим 

екстрагентом, якщо його обсяг вийшов менше розрахункового або утримання 

діючих речовин вище стандарту. Якщо ж вміст в екстрагенті витягнутих активних 
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компонентів менше необхідної норми, то екстракті ні в якому разі не може бути 

сконцентрований шляхом упарювання. В такому випадку настоянка готується 

повторно, але з підвищеним вмістом діючих речовин (більш якісну сировину, 

менший обсяг витраченого екстрагента, занижена швидкість перколяції і ін.). 

При використанні у виробництві операції перколяції часто застосовуються 

періодичні багатоступінчасті методи реперколяції (із закінченим або незакінченим 

циклами) сутність яких полягає у використанні батарей дифузорів (перколяторів). 

При цьому витяг з одного перколятора використовується для перколяції сировини в 

наступному перколяторі (дифузорі). Таким чином, екстрагент, проходячи через таку 

батарею дифузорів з сировиною, насичується діючими речовинами в необхідній 

кількості. Свіжий екстрагент надходить завжди в екстрактор з найбільш виснаженим 

сировиною, а витяжку отримують з екстрактора зі свежезагруженним сировиною. 

Ультразвукові методи. Ультразвук прискорює процес екстрагування сировини, 

забезпечуючи більш повне вилучення корисних речовин. Ультразвукові хвилі 

створюють коливання тиску, кавітацію і акустичні течії. В результаті швидше 

відбувається набухання матеріалу і розчинення вмісту клітини, збільшується 

швидкість обтікання частинок сировини, у пограничному дифузійному шарі 

виникають турбулентні і вихрові потоки. Молекулярна дифузія усередині частинок 

матеріалу і в прикордонному дифузійному шарі практично замінюється 

конвективного, що призводить до інтенсифікації масообміну [98–104]. Завдяки 

ініціювання явища кавітації відбувається руйнування клітинних структур, що 

прискорює процес переходу корисних речовин в екстрагент за рахунок їх 

вимивання. 

У середовищі поширення звукових хвиль спостерігається частотне, 

равнопеременное чергування зон стискання і розрідження, в коливальний рух 

втягується весь вміст екстрактора. При цьому з'являються сильні турбулентні течії, 

гідродинамічні потоки, що сприяють переносу мас, розчиненню речовин, 

відбувається інтенсивне перемішування вмісту навіть всередині клітини, чого 

неможливо досягти іншими способами екстракції. Крім того, зміна тиску при 

стисненні і розрядження, може викликати ефект губки, при якому поліпшується 
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проникнення екстрагента в матеріал. Ефект інтенсифікації процесу екстракції 

заснований на збільшенні масообміну в порах твердої фази під дією ультразвуку при 

багаторазовій деформації скелета частинок сировини і виникненні конвенції в 

клітинах. УЗ екстракція дозволяє витягувати практично всі відомі сполуки, які 

продукують рослинами, а також отримувати біологічно активні речовини з 

сировини тваринного походження. Екстракція за допомогою ультразвуку дозволяє 

не тільки інтенсифікувати процес на 1-2 порядки, а й збільшити вихід основних 

активних компонентів в порівнянні з іншими способами. За допомогою ультразвуку 

можна отримати багато біологічно активні речовини тваринного походження: 

ферменти, гормони, вітамінні препарати й ін. Тому найбільшого поширення 

ультразвукова екстракція отримала у фармацевтичній промисловості. 

На вихід діючих речовин впливають інтенсивність і тривалість ультразвукового 

опромінення, температура екстрагента, співвідношення сировини і екстрагенту. При 

ультразвуковому екстрагуванні у виробництві настоїв і екстрактів необхідно 

враховувати наступні загальні вимоги: 1. Забезпечити необхідну дисперсність 

вихідної сировини. Дисперсність сировини впливає на ефективність процесу 

екстрагування, тому перед екстракцією сировину слід подрібнювати. Для рослин, 

що мають тонку рихлу листову пластинку, розмір часток не відіграє суттєвої ролі і 

може коливатися від 2 до 8 мм. Для екстрагування сировини з задерев'янілими 

клітинами щільної структури (коріння або кореневища) розмір часток повинен бути 

0,25-1,0 мм. Оптимальний розмір часток для екстрагування кори, товстої шкірки 

становить 0,5-1,5 мм. 2. Після подрібнення висушене рослинна сировина необхідно 

замочити. Процес замочування, на який витрачається зазвичай від 4 до 10 годин, 

залежить від швидкості витіснення повітря з клітки, утримуваного до тих пір, поки 

не відбудеться його розчинення в екстрагенті. Крім того, частина повітря 

залишається всередині клітини. При застосуванні ультразвуку має місце 

звукокапілярний ефект, який не тільки прискорює витіснення бульбашок повітря, а 

й створює умови для їх розчинення в рідині. В результаті процес замочування різко 

прискорюється. Використання ультразвукових коливань протягом 10-30 хвилин 

дозволяє значно скоротити час замочування. 3. Ретельне перемішування. При 
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проведенні екстрагування необхідно забезпечити доступ екстрагента і 

ультразвукових хвиль до кожній частинці. Це досягається перемішуванням під час 

обробки ультразвуком, а також зменшенням співвідношення сировина - екстрагент. 

4. Попередній підігрів Для інтенсифікації екстрагування рекомендується підігрів до 

30-40 ° C. Не слід перегрівати екстрагент, оскільки зі збільшенням температури 

починається інтенсивне утворення газових бульбашок і інтенсивність передачі 

ультразвукової енергії падає. Також необхідно враховувати нагрів екстрагента за 

рахунок поглинання ультразвукової енергії і стежити за тим, щоб температура не 

перевищувала допустимих значень. 5. Тривалість ультразвукової обробки залежить 

від величини частинок матеріалу, що екстрагується сировини. Ультразвукова 

обробка повторюється з інтервалами 20-24 години до досягнення необхідних 

показників. У проміжках між озвучуванням рекомендується перемішування 

протягом 1-2 години. Не слід занадто довго проводити озвучування, оскільки велика 

тривалість майже не підвищує вихід діючих речовин, але помітно впливає на їх 

стабільність. 

Порівняння різних методів екстракції підтверджує високу ефективність 

ультразвукового екстрагування природної сировини. Оптимальна частота - 21-

22 кГц. Підвищення інтенсивності, як правило, призводить до зменшення виходу. 

Щільність опромінення - не більше 2-2,2 Вт / см2. Концентрація твердої фази - не 

більше 10%, тобто оптимальне співвідношення сировина -екстрагент має становити 

1:10. У США [95] використовується спосіб швидкого вилучення цінних компонентів 

з висушеної рослинної сировини шляхом екстрагування водою при температурі 40-

60 ° С і створення в суміші ультразвукових коливань з частотою в межах 100-150 

кГц. Цей спосіб забезпечує отримання екстракту високого ступеня прозорості без 

втрат смако-ароматичних з'єднань і без компонентів з неприємним гірким або 

терпким смаком. Одночасно здійснюється стерилізація екстракту завдяки дії 

ультразвукових хвиль. Перевагою ультразвукових методів екстракції є високий 

ступінь вилучення, а також можливість впливати і руйнувати навіть дуже тверді 

структури. До числа основних недоліків слід віднести порівняно малі обсяги 

оброблюваної середовища, високу вартість обробки, використання дорогої 
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апаратури, недовговічність акустичних випромінювачів через їх руйнування в 

процесі роботи, необхідність в висококваліфікованому персоналі при експлуатації і 

ремонті устаткування. 

Імпульсні методи. До фізичних способів впливу на процес екстракції можна 

віднести і електромагнітну імпульсну обробку лікарської сировини, зокрема, 

використання електрогідравлічних ефектів. При електроімпульсному способі 

інтенсифікації екстракції [103 – 105] коливальний рух рідини (екстрагента) 

забезпечується за рахунок при створенні в ній високовольтного розряду і виділення 

потужного електромагнітного випромінювання в дуже короткі проміжки часу, тобто 

ініціювання ефекту мікровибухи. Високе значення миттєвої потужності, яка 

виділяється в імпульсному електричному пробої рідини при розряді конденсатора 

створює електрогідравлічний ефект в десятки тисяч атмосфер і переміщення рідини 

зі швидкістю сотень метрів в секунду. При пробої рідини спеціально сформованим 

високовольтним імпульсним розрядом в її товщі виникають надвисокі ударні 

гідравлічні тиску і динамічні кавитационні процеси. Цей метод дозволяє створювати 

потужні гідравлічні удари із заданою частотою - від часткою Гц до декількох 

десятків кГц. Тривалість кожного удару порядку 50-100 мкс. 

При використанні магнітноімпульсного ефекту в екстракторі під дією і з 

частотою зміни електромагнітного поля коливається рухлива електропровідних 

мембрана передає імпульсний рух екстрагенту. В результаті її коливального руху 

утворюється плоский імпульс знакозмінного тиску, який і сприяє екстракції, перш за 

все, за рахунок ініціювання в екстрагенті явищ кавітації. 

Електроімпульсні методи екстракції вважаються дуже перспективними і 

енергетично вигідними, оскільки ККД перетворення електроенергії в цих 

установках перевищує 90%, а ефективність вилучення компонентів вельми висока. 

До переваг цього методу відноситься висока надійність, стабільність і можливості 

автоматизації. 

Разом з тим метод не позбавлений таких недоліків, як ймовірність 

механокрекінга молекул, велика гучність за рахунок гідравлічних ударів при пробої. 

собівартість продукту вище, ніж в разі використання стандартних методів мацерації. 
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Аналогічно електрогідравлічному ефекту сильні гідравлічні хвилі виникають 

всередині рідини при поглинанні нею світлового променя квантового генератора 

(лазера). При цьому відзначається розрив клітин сировини, викликаний 

виникненням надлишкового тиску в ударній хвилі - близько мільйона атмосфер. 

Ефект проявляється в ще більш короткі проміжки часу, ніж при електричному 

розряді, що обумовлено малою тривалістю світлового імпульсу, що несе заряд 

енергії великої потужності. 

Інтенсивність вилучення активних компонентів з рослинної клітини або з 

частинки рослинної сировини визначається швидкостями внутрішнього та 

зовнішнього процесів переміщення речовини під дією різниці потенціалу 

масопереносу зовнвн ccc   –  різниці між концентрацією компоненту внc  в 

розчині усередині клітини або в мікропорах часток сировини та концентрацією 

компоненту в об’ємі  екстрагента поза клітиною зовнc . Інтенсивність масопереносу 

в процесах екстракції описується рівнянням 

cSJ  , 

де J  –  інтенсивність масопереносу;  

  –  коефіцієнт масопередачі;  

S  –  площа поверхні розділу контактуючих фаз;  

c  –  потенціал переносу. 

Процес екстрагування з рослинної сировини складається з трьох стадій. 

Стадія 1. Внутрішня дифузія, яка охоплює усі явища переносу речовини 

усередині окремої клітини або частинки сировини. Швидкість переносу на цій стадії 

кількісно оцінюються величиною коефіцієнта  внутрішньої дифузії внD  

Стадія 2. Дифузійний перенос речовини в межах рідинного граничного шару на 

поверхні твердої частки. Швидкість переносу на цій стадії кількісно оцінюються 

величиною коефіцієнта  молекулярної дифузії мD . 

Стадія 3. Зовнішній конвективний перенос речовини з потоком екстрагенту , 

Швидкість переносу на цій стадії кількісно оцінюються величиною коефіцієнта 

масовіддачі конвk . 
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Зв’язок між коефіцієнтом масопередачі і коефіцієнтами усіх трьох видів 

масопереносу визначається рівнянням  

конвмвн

eq

kDnD

d 1

1






 , 

де eqd  –  характерний розмір частинки рослинної сировини;  

n  –  емпіричний коефіцієнт;  

внD  – коефіцієнт внутрішньої дифузії;  

мD  – коефіцієнт молекулярної дифузії.;  

  – товщина дифузійного граничного шару;  

конвk  –  коефіцієнт масовіддачі. 

Друга і третя стадії дифузійного переносу, в принципі, можуть бути відсутніми, 

але наявність першої стадії - внутрішнього переносу - невіддільна від самої суті 

процесу екстракції. Коефіцієнт внутрішньої дифузії внD  на два-три порядки менші 

від коефіцієнтів молекулярної дифузії і тому доволі невелика швидкість 

внутрішнього переносу речовини є головним лімітуючим фактором в процесах 

екстрагування [74 – 79, 82, 98]. 

Розуміння механізму екстракції дає можливість ефективно проводити 

технологічний процес з метою забезпечення повного вилучення активних речовин за 

короткий час. 

При екстракції з рослинної сировини стадія внутрішнього дифузійного 

переносу полягає в проникненні розчинника (екстрагента) до внутрішніх клітинних 

структур. При цьому можливий або безпосередній контакт екстрагента з вмістом 

зруйнованих клітин, або дифузія екстрагента через пористу оболонку клітини, яка 

уповільнює швидкість процесу екстрагування. Для кожного виду рослинної 

сировини  величина опору клітинної оболонки масопереносу залежить від фізико-

хімічної природи і структури екстрагованого матеріалу. Внутрішня дифузія трудно 

піддається зовнішнім діянням, але, як довели численні експериментальні 

дослідження і практичний досвід, її швидкість можна суттєво збільшити шляхом 
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застосування знакозмінного тиску при  акустичному та гідродинамічному діянні на 

сировину з ініціюванням кавітаційних ефектів. На рис. 1.5 схематично зображено 

клітину рослинної сировини. 

 

Рисунок 1.5 – Схематичне представлення клітини рослинної сировини 

При екстрагуванні з рослинної сировини інтенсивність процесу визначається 

різницею концентрацій цільового компонента в клітині та екстрагенті та сумою 

внутрішніх та зовнішніх опорів.  
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де С1 – концентрація цільової речовини в клітині, кг/м3; 

С2 – концентрація цільової речовини в екстрагенті, кг/м3; 

Rкл – опір клітинного простору, м/с; 

Rмкл – опір міжклітинного простору, м/с; 

Rдш – опір пристінного дифузійного шару, м/с; 

  - коефіцієнт конвективної дифузії, с/м. 

Зовнішні опори зумовлені умовами конвекції в екстрагенті навколо частинок 

сировини. Внутрішні опори, які на порядки перевищують зовнішні, складаються з 

опорів клітинної стінки та міжклітинного простору. Традиційні методи 

інтенсифікації екстракції пов’язані зі зменшенням тільки зовнішніх опорів. Проте це 

не дозволяє повністю вилучити цільову речовину. В останні роки застосовуються 
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перспективні методи, які спрямовані на інтенсифікацію внутрішніх процесів. Це 

насамперед кавітація, або створення знакозмінного тиску в середовищі [79 – 84,  

97 – 121]. 

Застосування кавітаційних методів обробки сировини сприяє суттєвому 

прискоренню внутрішнього переносу і забезпечує більш повне вилучення потрібних 

речовин. Періодична зміна тиску в екстрагенті при стисненні і розрідженні 

полегшує проникання екстрагента в рослинний матеріал і наступний його вихід з 

матеріалу. Внаслідок ініціювання процесів акустичної або гідродинамічної кавітації, 

яка розглядається як основний фактор інтенсифікації внутрішнього масопереносу, 

відбувається також руйнування клітинних структур, що прискорює процес переходу 

активних речовин в об’єм екстрагента. Але застосування таких методів 

екстрагування в деяких випадках може приводити до небажаного переходу в 

екстрагент  надмірної кількості баластних речовин (пектинів, білків, слизу) що 

утворюють стійку каламуть, яку дуже важко усунути. Загальний вигляд клітини 

рослинної сировини показано на рис. 1.6 [Режим доступу на сторінці 

http://biol102.blogspot.com ]. 

При екстракції із застосуванням кавітації [84, 93] необхідний доступ 

екстрагента до кожної частинки сировини досягається за рахунок інтенсивного 

перемішування суміші завдяки періодичному бурхливому зростанню і колапсу 

кавітаційних бульбашок в процесі обробки при оптимальному співвідношенні 

сировина – екстрагент. Таким чином, при  застосування кавітаційних методів 

одночасно відбувається також суттєва інтенсифікація процесів на другій і третій 

стадіях екстрагування.  

 

http://biol102.blogspot.com/
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Рисунок 1.6 – Клітина рослинної сировини 

 

Створення умов для виникнення ефектів кавітації в різного типу пристроях є 

одним з ефективних способів управління гідродинамічними, термічними і хімічними 

процесами, які проходять як на макро-, так і на мікро- і нанорівні. В теорії ДІВЕ 

кавітація розглядається як жорсткий механізм, що здатний забезпечити в дискретних 

локальних точках середовища в процесі його обробки надзвичайно високу питому 

потужність в імпульсі при мінімальних витратах введеної енергії [29, 71]. Для 

ініціювання механізму кавітації необхідно, щоб в об’ємі рідини з тиском 0lp  і 

температурою lT  тиск швидко знизився від 0lp  до  lsatl Tpp 1 , а потім різко 

підвищився до значення  lsatl Tpp 2 , де  lsat Tp  – тиск насиченої пари. Питома 

потужність в імпульсі тим вище, чим швидше відбудеться скидання і наступне 

підвищення тиску. Ці умови обов’язково виконуються у всіх апаратах, що 

використовуються як кавітаційні реактори. 

Критерії ефективності кавітаційної дії, сформульовані на основі принципу 

ДІВЕ, можна представити у вигляді: max1010  ll pp  і 

max2112  ll pp  [71]. При розробці ефективних кавітаційних реакторів 

необхідно керуватися саме цими критеріями ефективності механізмів ДІВЕ. 
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В переважній більшості сучасних методів інтенсифікації екстракції -  

ультразвукових, гідродинамічних, електро-імпульсних, вібраційних та ін. - 

використовуються саме фізико-хімічні ефекти акустичної або гідродинамічної 

кавітації із використанням відповідного обладнання. Як показує практичний досвід, 

застосування у виробничих умовах більшості подібних методів, насамперед 

акустичних, не завжди є раціональним, перш за все, з точки зору надзвичайно 

високих енерговитрат. В деяких випадках широко впроваджені на сьогодні методи 

роторно-пульсаційної обробки з використанням гідродинамічної кавітації не 

прийнятні через специфічні абразивні та реологічні показники сировини. 

Застосування роторно-пульсаційних апаратів недоцільно і в тих випадках, коли 

екстрагування біоактивних компонентів бажано проводити без подрібнення 

клітинної структури внаслідок того, що надмірно висока дисперсність матеріалу 

може привести  до зменшення швидкості процесу і погіршення його техніко-

економічних показників. 

 

Висновки до розділу 1 

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. Інтенсифікація процесів гідродинаміки і тепломасообміну відбувається при 

досягненні явища кавітації. Для цього необхідно, щоб тиск в системі став меншим 

тиску насиченої пари при даній температурі (в цей момент утворюються 

бульбашки), а потім швидко зріс та перевищив тиск насиченої пари (відбувається 

захлопування бульбашок, як наслідок кавітація). Виконуються критерії ефективності 

ДІВЕ. 

3. Проаналізовано і узагальнено властиві переваги та недоліки пристроїв, в яких 

реалізуються кавітаційні ефекти. Зокрема для роторних – це недостатня абразивна 

стійкість робочих вузлів. 
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4. Інтенсивність процесу екстрагування з рослинної сировини визначається 

різницею концентрацій цільового компонента в клітині та екстрагенті та сумою 

внутрішніх та зовнішніх опорів. Зовнішні опори зумовлені умовами конвекції в 

екстрагенті навколо частинок сировини. Внутрішні опори, які на порядки 

перевищують зовнішні, складаються з опорів клітинної стінки та міжклітинного 

простору. Традиційні методи інтенсифікації екстракції пов’язані зі зменшенням 

тільки зовнішніх опорів, що не дозволяє повністю вилучити цільову речовину. В 

наш час застосовуються методи, які спрямовані на інтенсифікацію внутрішніх 

процесів, і це, насамперед, кавітація, або створення знакозмінного тиску в 

середовищі. 

5. Для створення нового енергоефективного кавітаційного реактора 

запропонована модернізація пульсаційного апарата ударного типу. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [126 – 128]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ТЕПЛОМАСООБМІННИХ 

ПРОЦЕСІВ В КАВІТАЦІЙНОМУ РЕАКТОРІ 

2.1. Принципова схема двомембранного апарата ударного типу 

Принципова схема двомембранного апарата ударного типу і принцип його 

роботи представлені на рис. 2.1. 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 РВТ 

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

тиску) (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). 

В ході проведенння досліджень передбачається вимірювання зміни з часом 

тисків в газовому і в рідинному трактах апарата за допомогою спеціального 

датчика в зонах підключення датчика тиску і передачі отриманого сигналу на 

екран осцилографа. Вимірювальний вузол включає серійний тензорезисторний 

датчик динамічних тисків типу ВТ 206, вимірювальний перетворювач 

динамічних тисків і реєструючий прилад – осцилограф С8-17. Межі 

вимірювання тиску датчиком ВТ 206 від 0 до 0,6 МПа, частота датчика не 

більше 100 Гц. На екрані осцилографа в координатах «тиск – час» 
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відтворюється крива залежності тиску у вимірюваному резервуарі від часу. При 

визначенні зміни тиску в газовому тракті датчик підключається до каналу, що 

з'єднує робочу камеру апарата з керованим клапаном, так що на екрані 

осцилографа реєструється тиск газу (повітря) на межі з верхньою поверхнею 

діафрагми. При визначенні тиску в рідинному тракті датчик встановлюється 

або в робочій камері поблизу входу в трубу, або безпосередньо у верхній 

частині труби. 

 

Рисунок 2.1 – Принципова схема двомембранного пульсаційного апарата 

ударного типу 

При вимірюваннях величина тиску pg в РВТ підтримується постійною за 

допомогою компресора і контролюється мановакууметром ГОСТ 2405-80 (ціна 

поділки 0,01 МПа). Тиск в РНТ підтримується на заданому рівні за допомогою 

вакуумнасоса та контролюється вакуумметром зразковим ГОСТ 6521-60 (ціна 

поділки 0,0005 МПа). За допомогою керуючого реле задається визначена 

частота спрацьовування клапана. 

Модифікація представленого апарата полягає в заміні двомембранної 

робочої камери на одномембранну з її конструктивним горизонтальним 

розташуванням. Розроблена конструкція апарата забезпечує можливість 
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миттєвого перекриття гнучкою мембраною, яка розділяє газовий та рідинний 

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

Геометричні розміри пульсаційного апарата визначають той проміжок 

часу, який потрібно рідині або рідкій суміші, що знаходиться в контакті з 

верхньою поверхнею робочої камери, щоб під дією тиску pg витіснитися з 

камери, надійти в трубу, утворюючи в ній вакуумну порожнину, піднятися 

вгору по трубі і знову заповнити робочу камеру, досягнувши її верхньої 

поверхні, ініціюючи явище гідравлічного удару до подальшого впливу високого 

тиску pg. 

2.2. Основні стадії роботи кавітаційного реактора 

Робоча камера модифікованого пульсаційного апарата (рис. 2.2) 

представляє собою короткий циліндр, верхня та нижня торцева поверхні якої 

мають форму шарового сегменту. Через круглий отвір на нижній поверхні 

камера через вертикальну трубу з’єднується з завантажувальною ємністю, яка 

містить суміш екстрагента з рослинною сировиною. Рідинна суміш в ємкості 

знаходиться під атмосферним тиском ap  при заданій температурі lT , яка 

підтримується постійною в процесі обробки сировини. Круглий отвір на 

верхній поверхні з’єднує робочу камеру з газовим трактом. Швидкодіючий 

електромагнітний клапан дозволяє періодично через задані інтервали часу 

підключати камеру або до РВТ, який з’єднаний з компресором, або до РНТ, 

який з’єднаний з вакуумним насосом. 

В процесі екстрагування величини тиску в ресиверах високого і низького 

тиску підтримуються постійними в інтервалах значень compp = 0,2…0,4 МПа і 

vacp =0,001…0,003 МПа. Тиски в ресиверах compp  і vacp  разом з тривалістю 

підключення ресиверів до робочої камери comp  та vac  – є головними 

режимними параметрами апарата. 

Усередині робочої камери розміщена виготовлена зі стійкої резини 

діафрагма, жорстко з’єднана по периметру з боковою поверхнею камери. Під 
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дією тиску центральна частина діафрагми щільно прилягає поперемінно до 

верхньої або нижньої поверхні камери, перекриваючи при цьому, відповідно, 

верхній чи нижній отвір. 

  

Рисунок 2.2 – Принципова схема кавітаційного реактора пульсаційного 

типу та основні динамічні ефекти: а) стадія впуску рідини в робочу камеру;  

б) стадія виштовхування рідини з камери 

На стадії підключення камери до РВТ діафрагма переміщується до 

нижньої поверхні, інтенсивно виштовхуючи рідину з камери через трубу в 

завантажувальну ємність. До моменту повного перекриття діафрагмою 

нижнього отвору швидкість витікання стає максимальною (порядку 10 м/с) і 

рідина продовжує рухатися вниз по трубі за інерцією – вже без контакту з 

діафрагмою. 

Основні динамічні ефекти, що реалізуються в кавітаційному реакторі 

показані на рис. 2.2 (а і б). До них відносяться: динамічний вплив струменя, що 

витікає з труби в резервуар і сприяє інтенсивному турбулентному 

перемішуванню суміші; вплив гідравлічного удару, що виникає внаслідок 

гальмування зворотного потоку на поверхні мембрани, який супроводжується 

високочастотним зміненням стиснення та розрідження в камері і трубі і, як 

наслідок, виникненням вторинних кавітаційних ефектів. Але найбільш потужні 

кавітаційні ефекти виникають після виходу рідини з камери в трубу. 
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Розглянуті основні стадії роботи та базові процеси, що відбуваються в 

кавітаційному реакторі дозволяють розглядати запропоновану конструкцію 

пульсаційного апарата як кавітаційний реактор принципово нового типу, який 

може застосовуватись для інтенсифікації процесів диспергування, гомогенізації 

та екстракції. 

2.3. Принцип роботи кавітаційного екстрактора 

У ємність завантажують у заданому співвідношенні рослинну суміш та 

екстрагент. Під час з’єднання камери пульсатора з РВТ суміш по трубі 

виштовхується з камери в ємність до повного перекриття мембраною вихідного 

отвору робочої камери. При цьому в рідинному тракті пульсатора виникають 

наступні гідродинамічні ефекти. 

При інерційному русі суміші вниз по трубі відбувається відрив рідини від 

мембрани із створенням області глибокого вакууму над поверхнею рідини. Як 

наслідок, в об’ємі рідини в трубі інтенсивно зростає сукупність кавітаційних 

бульбашок і формується кавітаційний кластер. Під дією ефектів кавітації в 

об’ємі рідини в трубі відбувається руйнування твердої дисперсної фази, 

вилучення компонентів з клітин рослинної сировини, а також 

мікроперемішування суміші. Одночасно в ємності під дією потужного струменя 

з труби створюється інтенсивне турбулентне макроперемішування. 

Внаслідок зміни різниці тиску рідина в трубі швидко гальмується і 

змінює напрямок руху на зворотній. За короткий час тиск в рідині в трубі 

зростає, що приводить до миттєвого захлопування кавітаційних бульбашок 

кластера із створенням потужних динамічних імпульсів і кумулятивних 

мікроструменів. На цій стадії електронний клапан підключає робочу камеру до 

РНТ, завдяки чому мембрана відкриває отвір з камери в трубу і перекриває 

отвір з камери до газового тракту. 

При русі суміші вверх по трубі відбувається різке гальмування рідинного 

потоку на верхній поверхні камери, до якої прилягає діафрагма, внаслідок чого  

ініціюються потужні ефекти гідроудару всередині камери і в трубі. На цій стадії 
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камера знову підключається до ресивера високого тиску, що визначає 

завершення чергового циклу роботи пульсатора. 

Таким чином за період одного циклу в рідинному тракті апарата 

ініціюється сукупність потужних механізмів ДІВЕ: адіабатне скипання, 

кавітація, гідравлічний удар, дія зсувних напружень, а також інтенсивна 

турбулізація суміші. 

2.4. Технічна характеристика лабораторного стенду кавітаційної 

обробки 

Експериментальні дослідження проводилися на лабораторному стенді 

кавітаційної обробки, показаного на рис. 2.3. Кавітаційний реактор (кавітатор) 

призначено для дослідження процесів гідродинаміки та тепломасообміну в 

операціях гомогенізації, перемішування та екстрагування при обробці 

рослинної сировини для вилучення біологічно активних речовин. 

Технічна характеристика лабораторного стенду кавітаційної обробки 

Робоча ємність, л – 10.  

Ємність камери пульсатора , л – 1. 

Довжина труби пульсатора, м – 0,6.  

Діаметр труби пульсатора, м – 0,025. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Лабораторний стенд кавітаційної 

обробки 
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Продуктивність компресора, л/хв – 500. 

Тиск компресора, ата – 1…10. 

Продуктивність вакуумного насоса, л/хв – 750. 

Тиск вакуумного насоса, ата –0,1…1. 

Частота спрацьовування електро-магнітних клапанів, с – 0,1; 

max  інтервал впуску до камери пульсатора: 

стисненого повітря, с – 100,  вакууму, с – 100. 

На базі представленого лабораторного стенда визначається раціональна 

конструкція апарата, розробляється конкретна методика проведення досліджень 

залежно від виду сировини та екстрагента і відпрацьовуються оптимальні 

режими роботи (на модельних об’єктах). 

2.5. Методика проведення експериментальних досліджень 

В ході проведення експериментальних досліджень строго фіксуються 

геометричні характеристики газового тракту, характеристики мембрани, 

розміри робочої камери і вертикальної труби апарата. Для візуалізації 

кавітаційних ефектів встановлюється прозора труба. Всі ці параметри 

визначають характеристики діючого лабораторного стенду, на якому 

проводилися вимірювання. 

Для проведення досліджень варіюються визначеними значеннями 

величини тиску в РВТ і РНТ, а при фіксованих значеннях compp  та vacp  

варіюються частотні характеристики клапана comp  і vac , які встановлювалися 

за допомогою керуючого приладу – електронного реле. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Описано принципову схему і принцип роботи пульсаційного 

апарата ударного типу. Розглянуто реалізацію динамічних ефектів: 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 
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зворотного потоку, що в свою чергу, супроводжується періодичною зміною 

високочастотних імпульсів стиснення та розрідження в камері й трубі. 

2. Представлено модифікацію апарата пульсаційного типу, що 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. 

3. Наведена технічна характеристика створеного лабораторного 

стенду кавітаційної обробки. На основі якого визначається раціональна 

конструкція апарата, розробляється методика проведення досліджень залежно 

від виду рослинної сировини та екстрагента і відпрацьовуються оптимальні 

режими роботи (на модельних об’єктах). 

Результати даного розділу опубліковані у роботах [ 124 – 127]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОДИНАМІКИ І ТЕПЛООБМІНУ 

В ТРУБІ КАВІТАЦІЙНОГО РЕАКТОРА ПУЛЬСАЦІЙНОГО ТИПУ 

3.1. Моделювання гідродинамічних процесів в пульсаційному апараті 

Принцип роботи пульсаційного апарата покладено в основу побудови 

математичної моделі, призначеної для аналізу гідродинамічних процесів в 

апаратах пульсаційного типу. 

При створенні моделі застосовано такі припущення: 

- рідина є однорідною  в’язкою і нестисливою; 

- в процесі обробки температура рідини залишається незмінною; 

- переміщення рідини в рідинному тракті розглядається як одномірний 

потік в’язкої в каналі змінного перерізу в напрямку вертикальної осі z ; 

- дією гравітаційної сили можна знехтувати. 

На рис. 3.1. представлено розрахункову схему пульсаційного апарата. 

Індекси 1, 2 і 3 відносяться, відповідно, до робочої камери, труби та 

завантажувальної ємності. Площі поперечного перерізу цих елементів апарата – 

21, SS  і S3  вважаються постійними. 

Початок координати z  знаходиться в перерізі нижнього кінця труби. 

Координата z h2 2 , де h2  – довжина труби, відповідає рівню виходу з робочої 

камери. 

Координата  

z z h1 2 1  ,       (3.1) 

де h1 – висота робочої камери, яка визначає рівень від початку координат отвору 

із камери в газовий тракт. 

Координата  33 hz   – верхній рівень рідини у відкритій 

завантажувальній ємності 3 відносно початку координат. Величина   bhh 3  

характеризує висоту рідини в ємності відносно її днища. 
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1 – робоча камера, 2 – труба, 3 – завантажувальна ємність, 4 – мембрана 

Рисунок 3.1 – Розрахункова схема пульсаційного апарата 

Умову збереження  всієї маси рідини в апараті можна записати у вигляді 

співвідношення  

   const332211  ShhShShVm bllll ,  (3.2) 

де l  – густина рідинної суміші, 

lV  – об’єм рідини. 

3.2. Газовий тракт 

Рух повітря в газовому тракті апарата розглядається в квазістаціонарному 

наближенні, вважаючи повітря ідеальним газом. 

Масова витрата газу gG  при його течії на ділянці від РВТ до робочої камери 

або на ділянці від камери до РНТ через трубу довжиною L  і діаметром gd  при 

заданих величинах тиску Rp  і температури gT  газу в ресивері та відомому 

зовнішньому тиску pv  описується формулами 
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   ggvvRg dLTpppSG  176,0  при ( Rv pp 5,0 ; 

 gg

R
g

dLT

p
SG




1
38,0  при ( Rv pp 5,0 ),   (3.3) 

де 42
gdS  ,  

  – коефіцієнт опору тертя газу об стінку труби. 

Ці формули визначають швидкість надходження газу з РВТ в камеру або 

швидкість відведення газу з камери в РНТ. 

Зміна тиску газу в камері за умови constTg   описується рівнянням 
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3.3. Рідинний тракт 

Розглядається рівняння руху рідини в рідинному тракті екстрактора. 

Нестаціонарна одномірна течія нестисливої рідини з використанням 

інтегралу Лагранжа-Коші для двох будь-яких перерізів каналу з координатами 

z1  і z2  записана у вигляді 

,Q+
22

2-122

2
22

11

2
11 gzp

v
zgp

v
l

z
ll

z
ll 









  (3.6) 

де Q1 2  – втрати механічної енергії на ділянці між z1  і z2 . 

Втрати напору на кожній ділянці із опорів визначаються за загальною 

формулою  

22
iii vq  ,  

де i  – коефіцієнт опору,  

iv  – середня по перерізу швидкість рідини на ділянці каналу з постійним 

перерізом. 
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Втрати напору на локальних гідравлічних опорах складаються з втрат 

напору на ділянці переходу рідини з камери в трубу 22
22121 vq    та втрат 

напору на ділянці переходу рідини з труби в ємкість 22
23232 vq   . При 

02 v  (рідина рухається вверх по трубі) опір на ділянці переходу рідини з труби 

в камеру трубу пов’язаний з раптовим розширенням потоку, а на ділянці 

переходу з ємності в трубу – з раптовим стисненням потоку. Навпаки, коли 

02 v  (рідина рухається вниз по трубі), то опір на ділянці переходу рідини з 

камери в трубу, пов’язаний з раптовим стисненням потоку, а на виході з труби в 

ємкість – з раптовим розширенням потоку. Коефіцієнти 21  та 32  можна 

виразити в аналітичному вигляді,  якщо відомі площі поперечних перерізів 

каналу до і після перешкоди. 

  2
1

2
2121 2SSS    при ;02 v   

 
12121 25,0 SSS    при v2 0 ;                        (3.7) 

  32332 25,0 SSS    при v2 0 ;  

  2
3

2
2332 2SSS    при v2 0 ;  

Втрати напору, зумовлені тертям потоку рідини об стінку каналу, 

складаються  з опорів стінки робочої камери 22
111 vq  , труби q v2 2 2

2 2   

і ємності q v3 3 3
2 2  . Тут   121 dzzl   і 222 dzl   (при z z 2 ); 

01   і 22 dzl  (при 2zz  );  333 dzl . 

З умови неперервності випливає, що 2221 SSvv   і 3223 SSvv  . Ці 

співвідношення зв’язують швидкості рідини в камері  1v  та в ємкості  3v  із 

швидкістю рідини в трубі  2v . Тому втрати напору в кожному з 

конструктивних елементів рідинного тракту можна визначати тільки через 

швидкість v2 . Тоді  

  2
11

2
2

2
221 2 SdvSzzq l  ;  
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;2 2
2
222 dvzq l  

2
33

2
2

2
333 2 SdvSzq l         (3.8) 

Із співвідношень (3.3) і (3.4) випливає, що сумарні втрати напору Q  на 

локальних та шляхових гідравлічних опорах можна представити у вигляді 

  22 2
2

2
23213221 vvQ   ,   (3.9) 

де   – сума всіх коефіцієнтів, які стоять перед складовою 22
2

v  у формулах (3.3) 

та (3.4). 

Диференційне рівняння відносно швидкості руху рідини в трубі v2  має 

вигляд 
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, (3.10) 

де 12 SSK   при z z 2 ; 

K 1 при z z 2 .  

Змінна  z , яка реєструє положення вільної поверхні рідини в камері або в 

трубі, визначається з рівняння 

2vK
d

dz



.       (3.11) 

Швидкість витіснення рідини з камери і швидкість її надходження в камеру 

визначаються тиском газу на діафрагму  gp , який в (3.5) входить у вигляді  

параметра pz , коли рідина знаходиться всередині камери. 

3.4. Механізми динамічної дії в рідинному тракті кавітаційного 

реактора пульсаційного типу 

В процесі роботи пульсаційного апарата, модифікованого як кавітаційний 

реактор, інтенсифікується ряд потужних динамічних ефектів, що сприяють 

максимальному вилученню цінних біологічних компонентів із рослинної 
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сировини в екстрагент за умовою зменшення непродуктивних енергетичних 

витрат. 

Протягом одного циклу роботи в рідинному тракті апарата одночасно діє 

сукупність складних взаємопов’язаних механізмів, в тому числі найбільш 

ефективних механізмів ДІВЕ. 

Найбільш жорсткі і потужні ефекти, які впливають на швидкість 

внутрішнього масопереносу всередині рослинної сировини, це механізми 

кавітації. Як показано вище, найбільш інтенсивні ефекти кавітації виникають 

при миттєвому перекритті нижнього отвору камери мембраною. При русі суміші 

вниз по трубі відбувається повне перекриття мембраною перерізу труби і відрив 

рідини від мембрани із створенням області глибокого вакууму над поверхнею 

рідини та кавітаційних бульбашок у самій рідині. При інтенсивному виході 

рідинного струменя з труби в завантажувальній ємкості спостерігається 

розвинене турбулентне макро-перемішування, а також ударна дія струменя об 

стінку ємкості. 

Менш потужні, але діючі механізми кавітації виникають внаслідок 

утворення умов гідравлічних ударів на стадії повернення рідинної суміші через 

трубу із завантажувальної ємкості в камеру. При цьому і в робочій камері і в 

трубі відбувається мікро-перемішування суміші та її гомогенізація завдяки дії 

кумулятивних струменів, які виникають при колапсі кавітаційних бульбашок. 

Динамічні дії на тверді частки гетерогенної суміші відбуваються також 

усередині труби і в робочій камері завдяки різкому гальмуванню рідини при її 

русі в напрямку завантажувальної ємкості або прискоренню рідини при її русі в 

напрямку камери. Крім цього в пульсаційному екстракторі мають місце інші 

гідродинамічні ефекти. 

Усі ці механізми окремо і в сукупності сприяють інтенсифікації процесу 

екстрагування. При цьому слід акцентувати увагу на те, що інтенсивність 

кожного з цих механізмів, в тому числі процесів кавітації, залежить лише від 

одного фактора – швидкості потоку рідини в трубі на момент перекриття 

нижнього отвору камери діафрагмою. Тому при виборі раціональної геометрії 
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апарата (об’єму робочої камери, довжини і діаметра з’єднувальної труби, 

довжини і діаметра трубопроводу газового тракту), а також при виборі 

оптимальних режимних (величин тиску повітря в РВТ та в РНТ – тобто, 

параметрів compp  і vacp , інтервалів часу з’єднання камери з РВТ та РНТ – тобто, 

параметрів comp  і vac ) треба користуватися критерієм досягнення 

максимальної швидкості потоку на виході з камери. 

3.5. Фізичне моделювання реалізації кавітаційного механізму в трубі 

пульсаційного апарата 

Запропонований принцип фізичного моделювання кавітаційних процесів в 

трубі пульсаційного апарата базується на основних процесах розрахункової 

схеми пульсаційного апарата (рис. 3.1). Відповідно до якої 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 вищенаведеної та раніше розробленої в ІТТФ НАНУ математичної 

моделі гідродинамічних та теплообмінних процесів в пульсаційному 

диспергаторі, в якій рідина вважається в’язкою і нестисливою [71], що не 

дозволяє проаналізувати утворення кавітаційних ефектів. Очевидно, що 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. 

У даних дослідженнях проводиться аналіз процесів, що відбуваються в 

рідині за засувкою після раптового перекриття каналу. Як показано вище, саме 

ці процеси визначають в значній мірі ефективність роботи пульсаційного 

екстрактора. Запропонована фізична модель, яка схематично показана на 

рис. 3.2, вперше розглядає процеси, що відбуваються при виникненні 

гідравлічного удару в потоці рідини з іншого боку засувки, яка миттєво 
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перекриває канал. У запропонованій фізичній моделі і створеній на її основі 

математичній моделі рідина вважається в’язкою і стисливою. 

Розглядається наступна задача. Стаціонарний потік рідини через 

циліндричну трубу з діаметром d  і площею поперечного перерізу 42dS   

надходить у велику ємність, заповнену тієї ж рідиною. Тиск над вільною 

поверхнею рідиною в ємності ap  постійний і рівний тиску атмосферному. 

Швидкість потоку в трубі const0 v . При переході потоку в ємність внаслідок 

втрати напору швидкість потоку 0v . 

 

Рисунок 3.2 – Фізична модель реалізації кавітаційного механізму в трубі 

пульсаційного апарата при миттєвому перекритті каналу 

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 вверх по потоку зі швидкістю звуку розповсюджується імпульс 

високого тиску з амплітудою 0max vcp ac . Рідина по другу сторону засувки 

продовжує рухатися в напрямі ємності, і в силу інерції намагається відірватися 
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від поверхні засувки. При відриві між засувкою і вільною поверхнею стовпа 

рідини утворюється вакуумна порожнина, яка поступово заповнюється парою 

внаслідок випаровування 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 з засувкою 0p  становиться нижчим нуля. 

Від’ємний тиск, що виникає в пристінному шарі рідини, у вигляді імпульсу 

розрідження розповсюджується вниз по потоку до виходу із труби. 

3.6. Математичне моделювання умов ініціювання кавітаційних ефектів 

в трубі пульсаційного апарата 

Нестаціонарний одномірний рух стисливої рідини в циліндричній трубі та 

розповсюдження збурень в циліндричних координатах ( ,,rz ) описуються 

системою рівнянь, що включають рівняння нерозривності, руху та стану, 

відповідно: 

 
z

vz








 




;         (3.12 а) 

z
zz

z
z g

r

v

z

p

z

v
v

v























2

2
1

;     (3.12 б) 




p .          (3.12 в) 

Аналітичне рішення рівнянь системи (3.12) можливе лише за умови 

спрощувальних припущень. 

Завдання вирішується в одномірній постановці з просторовою координатою 

z , спрямованою уздовж осі каналу, причому початок координати 0z збігається 

з площею перерізу внутрішньої поверхні засувки. 

Розділимо стовп рідини в трубі між засувкою і ємністю поперечними 

перерізами на велику кількість елементарних зон з однаковими масами рис. 3.3. 

При стисненні або розтягуванні будь-якої з цих зон змінюється об’єм і щільність 

рідини в зоні, але маса зони m  зберігається постійною. В якості рівняння стану 
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для рідини користовуємо співвідношення  p , в якому коефіцієнт 

стисливості  =const вважається незалежним від тиску. 

Використовуючи умову збереження маси zSm  =const, і враховуючи, 

що S =const, рівняння стану відносно рідини в елементарній зоні можна 

представити 

zzp   , 

де z  - ширина елементарної зони. 

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

нормального до поверхні S , ширина зони z , відповідно, скорочується або 

подовжується на величину z . При відсутності силового впливу на зону ( 0p ,

0z ), коли тиск рідини в зоні 0ip , ширина зони 0lz  = const сприймається 

як вихідний параметр моделі. 

 

Рисунок 3.3 – Схематичне представлення розбиття труби на елементарні 

розрахункові зони 
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Стандартна ширина зони 0l  визначається як  

NLl 0 , 

де L  – відстань між засувкою і ємністю; 

N  – число елементарних зон на цій ділянці. 

Силовий вплив на зону p  визначається тиском рідини усередині зони  

( ii pp  ) і рівняння стану рідини кожної i -ї зони можна записати у вигляді: 
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        (3.13) 

У момент перекриття каналу 0  статичний тиск в рідині на межі із засувкою 

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

відносно високих густинах 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 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 у всіх зонах знаходиться в 

стислому 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. 3.3 видно, що в початковий момент між зоною 

N  і вихідним перерізом труби розташовується дуже вузький проміжок шириною 
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0lz  , який 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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,     (3.15) 

яке є аналогом рівняння руху у формі (3.12б). Друга складова в правій частині 

відповідає дисипативній складовій в рівнянні Навьє-Стокса і враховує втрати 

напору на в'язке тертя на ділянці z , тобто на довжині елементарної зони. 

Параметр ifrp  визначається для ділянки труби. Перепишемо рівняння руху для 

елементарного об’єму рідини в i -й зоні у вигляді 
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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. У 

відповідність переміщення i -ї зони обумовлено різницею тисків  

iii ppp  1 , яке пов'язане з координатою зон співвідношенням 
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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 усередині порожнини між засувкою і вільною 

поверхнею рідини. 

Тиск пари vp  пов'язано з густиною пари рівнянням vlvv MTRp
~

 . 

Густина пари в порожнині визначається співвідношенням       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 з часом густини пари, що заповнює вакуумну порожнину, описується 

рівнянням 
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Перша складова в дужках в правій частині рівняння (3.21) – швидкість 

випаровування рідини з одиниці поверхні, яка для кінетичного режиму 

випаровування в парове середовище розраховується за формулою 

  vlsatsm Tvj
d

dm

S




1
,    (3.22) 

де m  – коефіцієнт випаровування,  

vls MTRv  2
~

 – середньоарифметична швидкість молекул пари при 

температурі lT , 
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 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 щільності пари в порожнині можна представити у 

вигляді 
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Рівняння (3.23) призначене для оцінювання поточного тиску пари в 

порожнині та замикає систему диференціальних рівнянь моделі. 

Процес поширення поздовжніх збурень або проходження імпульсу тиску в 

рідині уздовж 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 (3.17) 

розподіл тиску по довжині каналу  ip  для будь-якого моменту часу. 

3.7. Аналіз результатів аналітичного дослідження 

Аналітичне дослідження поширення імпульсу збурення в трубі після 

закриття засувкою проводилося при реальних геометричних і режимних 

параметрах дослідно-промислового пульсатора. Об'єктом дослідження була вода 

при температурі lT = 20 °С. 

Обчислювальний експеримент проводився в інтервалі зміни тисків в РВТ 

4.025,0max p  МПа, при діаметрах труби d = 2,5 і 5 см, довжині труби  

L =55 см при заданих постійних значеннях тиску в РНТ mingp  і частоти 

перемикання клапана f . Розрахунки виконувалися при початковому значенні  

N = 55. Необхідні для розрахунку початкові значення швидкості потоку 0v  і 

тиску рідини на кордоні з засувкою (мембраною) 0p  (рис. 3.4) визначалися за 

допомогою розробленої раніше в ІТТФ НАН України математичної моделі 

теплообмінних і гідродинамічних процесів в рідинному і газовому тракті 

пульсаційного диспергатора, представленої в [71]. 
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Рисунок 3.4 – Швидкість рідини в трубі і положення верхньої границі рідини 

в пульсаційному апараті та зміна тиску у фіксованих перерізах газового і 

рідинного трактів: I –підключення до РВТ II –підключення до РНТ 

Встановлено, що після перекриття мембраною вихідного отвору робочої 

камери пульсатора тиск рідини в трубі на межі з мембраною різко знижується, 

що призводить до розтягування прилеглого до мембрани шару рідини. Імпульс 

розтягування поширюється вниз по потоку зі швидкістю звуку acc . Якщо тиск 

на межі з мембраною   011 zp , то відбувається відрив рідини від мембрани і 

далі стовп рідини в трубі рухається за інерцією з уповільненням. Після того, як 

імпульс розрідження досягне завантажувальної ємності, в трубі в напрямку 

робочої камери зі швидкістю звуку поширюється імпульс стиснення. Починаючи 

з моменту, коли імпульс стиснення досягне поверхні мембрани, цикл 

повторюється, і вниз за течією до вихідного отвору труби знову поширюється 

імпульс розрідження, але з меншою амплітудою. Частина акустичної енергії 

імпульсу необоротно дисипується в об’ємі рідини в завантажувальній ємності. 

Тривалість одного циклу acc cL2 . Швидкість звуку acc  прямопропорційно 

не входить в число параметрів даної моделі, але вона пов'язана з базовим 

параметром моделі – стисливістю рідини   – співвідношенням 1acc . Для 

води при 20 °С  = 510-10 Па-1 і acc = 1,42103 м/с. Отже, в трубі довжиною  

L = 55 см тривалість одного циклу поширення збурення  c 0,77 мс, що значно 
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менше часу гальмування стовпа рідини до повної зупинки (  50 мс). 

Встановлено, що після відриву стовпа рідини від мембрани тиск пари в 

вакуумній порожнини, яка розширюється істотно нижче тиску насичення  

(  lsatv Tpp 45,0 ). 

На рис. 3.5 для одного з режимів показано розраховане за моделлю 

розподілення тиску рідини по довжині каналу в різні моменти часу   в першому 

циклі коливань. У міру наближення імпульсу розрідження до вихідного перерізу 

його амплітуда збільшується і, відповідно, зростає інтенсивність закипання 

рідини. Амплітуда імпульсу стиснення в другому напівциклі зростає в міру 

наближення імпульсу до робочої камери і, відповідно, зростає інтенсивність 

схлопування кавітаційних бульбашок. Крива  zfp   при  = 850 мкс на 

останньому зображенні відповідає початку наступного циклу. Таким чином, при 

перекритті отвору камери мембраною в трубі реалізуються умови кавітації. 

 

Рисунок 3.5 – Розподілення тиску по довжині каналу в потоці рідини (воді) 

в різні моменти часу   з моменту перекриття каналу протягом першого циклу 

розтягу-стиснення при режимних параметрах:  

L =55 см; d =2,5 см; 0p =0,308 МПа і 0v =12,98 м/с 
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Особливості протікання процесів формування і схлопування бульбашок 

кавітаційного кластера в різних зонах труби істотно відрізняються між собою, 

що підтверджують результати розрахунку, представлені на рис.3.6, де для тих же 

режимних параметрів представлені криві зміни тиску з часом в окремих зонах 

каналу для інтервалу часу  = 1 мс з моменту перекриття отвору мембраною. 

Тривалість кавітаційного кластера, яка визначається тривалістю фази 

розрідження, помітно скорочується зі збільшенням відстані зони від вхідного 

перерізу труби. Це компенсується тією обставиною, що, як видно на рис. 3.5 і 

3.6, інтенсивність кипіння тим вище, чим коротше час існування кластера. 

 

Рисунок 3.6 – Змінення з часом тиску рідини в окремих зонах труби за 

інтервал часу  = 1 мс з моменту перекриття вихідного отвору камери 

мембраною при режимних параметрах, вказаних до рис. 3.5. Розрахунок за 

моделлю 

Представлені на рис.3.6 результати показують, що у всіх зонах каналу тиск 

на стадії розрідження знижується на одну і ту ж величину ( p = 0,3 МПа) за 

однаковий час (   40 мкс). На стадії стиснення тиск у всіх зонах також 

відновлюється на одну і ту ж величину 


p = 0,3 МПа за однаковий час  

(   75 мкс). Швидкість трансформації енергії в цих процесах істотно велика 
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(  p 1010 Вт/м3), що, відповідно до розглянутих вище критеріїв 

ефективності механізмів ДІВЕ, забезпечує високу питому потужність 

кавітаційного впливу в даному апараті. 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. 

На рис. 3.7 окремо винесено і 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. 

 

Рисунок 3.7 – Зміна тиску з часом в довільному поперечному перерізі труби 

Значення 0lv  і 0lp , що визначають амплітуду імпульсів розрідження і 

стиснення, залежать від геометричних і режимних параметрів пульсаційного 

диспергатора ( L , d , maxp , minp , f  та інш.). Це дає можливість вибору 

раціональної конструкції установки і оптимальних режимів роботи за критерієм 

кавітаційного впливу з використанням представленої моделі. 
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3.8. Тиск пари в порожнині над вільною поверхнею стовпа рідини в 

трубі 

При відриві стовпа рідини в трубі від діафрагми, яка щільно прилягає до 

внутрішнього отвору камери, у верхній частині труби створюється постійно 

зростаюча вакуумна порожнина, яка поступово заповнюється парою. Для 

виконання наведених вище умов кавітації тиск пари в порожнині vp , який 

визначає тиск на вільній поверхні стовпа рідини, має бути меншим від тиску 

насичення  lsatv Tpp  . 

Тиск пари vp  пов’язаний з його густиною v  рівнянням vlvv MTRp
~

 . 

Густина пари в порожнині  

      vvv Vm ,  

де vm  – маса пари в порожнині, 

vv lSV   – об’єм порожнини.  

Очевидно, що довжини порожнини     1zlv , а її об’єм     1zSVv . 

Зміна густини пари з часом визначається з рівняння 
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Перша складова в правій частині (3.24) – швидкість випаровування рідини з 

одиниці поверхні, яка для кінетичного режиму випаровування в середовище пари 

розраховується з рівняння Ленгмюра  

  vlsatsm Tvj
d

dm

S




1
,     (3.25) 

де m  – коефіцієнт випаровування;  

vls MTRv  2
~

 – середньоарифметична швидкість молекул пари при 

температурі lT ;  

R
~

 – газова стала;  

vM  – молекулярна  маса пари. 
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У правій частині (3.24) похідна 11 vddz  . Тоді зміна густини пари в 

порожнині описується рівнянням.  

1

1

z

vj

d

d vv 





       (3.26) 

при початковій умові   00 v . Початкова умова для рівняння руху рідини в 

трубі   00 vv  . Принцип визначення початкового значення координати вільної 

поверхні стовпа рідини  0z  розглянуто вище. Рівняння (3.26) замикає систему 

диференційних рівнянь математичної моделі. 

3.9. Визначення раціональної геометрії пульсаційного екстрактора та 

оптимальних режимів його роботи 

Як зазначено в попередніх підрозділах, при виборі оптимальних режимів 

роботи пульсаційного  екстрактора  за основний критерій оптимізації вибрано 

величину швидкості потоку рідини в трубі на момент перекриття мембраною 

нижнього отвору робочої камери. Досягнення максимальної величини швидкості 

потоку забезпечує високу інтенсивність динамічних ефектів кавітації, які 

виникають на стадії відриву рідини від мембрани, а також на стадіях ініціювання 

гідравлічних ударів. Очевидно, що ударна дія сила струменя при переході рідини 

із труби в ємність, інтенсивність перемішування гетерогенної суміші в ємності, 

величина прискорення (або гальмування) рідини – усі ці фактори, які у 

сукупності сприяють руйнуванню часток рослинної сировини і прискоренню 

процесу екстрагування, прямо пропорційні швидкості. Окрім того, досягнення 

максимальної швидкості потоку при перекритті нижнього отвору мембраною 

забезпечує максимальне видалення обробленої суміші з труби в завантажувальну 

ємність. 

Для вибору раціональних режимів роботи екстрактора на лабораторному 

стенді на модельній рідині – воді були проведені попередні дослідження в 

широкому інтервалі змін геометричних і режимних параметрів. Аналіз 

результатів експериментальних досліджень проводився за допомогою 

розробленої комп’ютерної програми, створеної на базі математичної моделі. 
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Програма дозволяє розрахувати змінення в часі тиску і швидкості рідини в трубі 

і в робочій камері, в тому числі і на стадії гідравлічного удару. Крім того, 

оцінюються числа Рейнольдса, величини прискорення, масова та об’ємна 

витрата рідини та газу, втрати напору та інші параметри. 

У число геометричних та конструктивних параметрів входять геометричні 

розміри усіх елементів апарата, пружні властивості матеріалу мембрани. До 

режимних параметрів відносяться величини тисків в ресиверах, тривалість 

підключення робочої камери до кожного з ресиверів та періодичність 

переключення елктромагнітного (е/м) клапана, яка характеризує час одного 

циклу роботи апарата. 

Дослідження проводилися на експериментальному стенді при незмінних 

величинах об’єму рідини в завантажувальній ємкості – 104 см3; діаметрі 

завантажувальної ємкості – 45 см; об’ємі робочої камери – 103 см3. 

Довжина з’єднувальної труби між камерою і ємкістю L  вибиралась в 

інтервалі – 0,5…0,8 м, а діаметр труби d  – в інтервалі  2…5 см. 

За технічних умов тиск в РВТ compp  можна змінювати в інтервалі 

0,2…0,45 МПа, а тиск в РНТ vacp  – в інтервалі 0,01-0,02 МПа. Час з’єднання 

робочої камери з РВТ comp  змінюється в інтервалі 0,2…0,7 с. Час з’єднання 

робочої камери з РНТ vac  змінюється в інтервалі 0,5…2,0 с. Відповідно, 

тривалість одного циклу роботи апарату vaccomp   може змінюватися в 

інтервалі 0,7 - 2,7 с. 

3.10. Аналіз результатів досліджень по вибору оптимальних параметрів 

За допомогою математичної моделі проведено дослідження характеру зміни 

основних гідродинамічних параметрів потоку (  h ,  lp ,  lv ,  Re ) в 

рідинному тракті екстрактора в залежності від геометрії труби ( ), dL  і режимних 

параметрів ( compp , vacp , comp , vac ,  ). 

В рамках проведеного дослідження одержано комплекс результатів по 

сукупному впливу різних геометричних і режимних факторів на характер 
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протікання гідродинамічних процесів в рідинному тракті апарата. На основі 

виконаного багатофакторного аналізу обґрунтовано область оптимальних 

величин, які забезпечуються достатньо високі амплітудні значення тиску, 

швидкості і прискорення рідини в трубі. Одержані результати представлено в 

графічному вигляді 

На рис.3.8 – 3.11 проілюстровано характер зміни кожного з параметрів як 

функції часу одного з режимів обробки протягом 1,5 циклу. 

На рис.3.8 показано як змінюється з часом положення верхньої границі 

рідини  в процесі переміщення рідини всередині робочої камери, переходу її з 

камери в трубу та переміщення в трубі в напрямку ємності, досягнення 

мінімального рівня в трубі, подальшого переміщенні в напрямку камери, при 

гідравлічному ударі внаслідок контакту з діафрагмою, при переміщенні в камері 

в напрямку верхньої поверхні і при гідравлічному ударі внаслідок контакту 

рідини з верхньою поверхнею камери. Початковому відліку часу  =0 відповідає 

момент, коли діафрагма контактує з верхньою поверхнею камери. На цьому 

графіку початок наступного циклу відповідає часу  =1 с. 

На рисунках. 3.9, 3,10 та 3.11 для того ж режиму показано, як при 

проходженні усіх цих стадій змінюється, відповідно, тиск на верхній границі 

рідини рідині, швидкість рідини в трубі і прискорення рідини в трубі. 

 

Рисунок 3.8 – Характер зміни з часом положення верхньої границі стовпа 

рідини   fh  за 1,5 цикли роботи пульсаційного екстрактора. Розрахунок за 

рівняннями математичної моделі при наступних режимних параметрах: тиск в 
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РВТ compp =0,4 МПа; тиск в РНТ vacp =0,02 МПа; тривалість підключення 

камери до РВТ comp =0.2 с; тривалість підключення камери до РНТ vac =0.8 с; 

тривалість циклу  =1 с. Довжина труби L =0,6 м; діаметр труби 2d -2,5 см. 

 
 

Рисунок 3.9 – Характер зміни з часом тиску на верхній поверхні рідини 

  fpl  за 1,5 цикли роботи апарата. Розрахунок за рівняннями моделі при 

режимних і геометричних параметрах, які вказані у підпису до рис. 3.7 

 
 

Рисунок 3.10 – Характер зміни з часом швидкості рідини в трубі   fvl  

за 1,5 цикли роботи апарата. Розрахунок за рівняннями моделі при режимних і 

геометричних параметрах, які вказані у підпису до рис. 3.8 
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Рисунок 3.11 – Характер зміни з часом прискорення рідини в трубі 

  fddvl  за 1,5 цикли роботи апарата. Розрахунок за рівняннями моделі 

при режимних і геометричних параметрах, які вказані у підпису до рис. 3.8 

З цих графіків випливає, що найбільші значення тиску і швидкості рідини 

спостерігаються на стадії переміщення рідини в камері в напрямку нижнього 

отвору, а також при ініціюванні першого і другого гідравлічних ударів. На 

рис.3.7 максимальні амплітудні абсолютні значення тисків спостерігаються на 

стадіях гідравлічних ударів. Величини тиску 0lp  на цьому рисунку 

відносяться до проміжку часу, коли в трубі на вільною поверхнею рідини 

утворюються вакуумна порожнина На цій стадії в рідині всередині труби 

ініціюються найбільш потужні кавітаційні ефекти. Порівняння рис. 3.8 з рис. 3.10 

та 3.11 свідчить про те, що в процесі осциляцій рідини внаслідок гідравлічного 

удару максимальні значення амплітуд тиску співпадаються з максимальними 

значеннями амплітуд швидкості та прискорення. Всі ці фактори у сукупності 

впливають на інтенсивне руйнування дисперсій внаслідок сукупної дії 

динамічних гідромеханічних механізмів усередині труби з кавітацією включно. 

На рис. 3.8 – 3.11 початковому відліку часу  =0 відповідає момент, коли 

діафрагма контактує з верхньою поверхнею камери, а початок наступного циклу 

відповідає часу  =1 с. 
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На рисунку 3.12 приведено результати дослідження  швидкості рідини в 

трубі за 2 цикли роботи апарата для двох діаметрів труби – 2 і 5 см. При 

зменшенні діаметра труби від 5 до 2 см швидкість потоку в напрямку 

завантажувальної ємкості зростає майже вдвічі, а швидкість потоку в напрямку 

камери – більше ніж в три рази. При діаметрі труби d =2 см швидкість рідини в 

момент перекриття отвору ( lv 9 м/с), достатньо висока для створення 

потужних кавітаційних ефектів. На рис. 3.13 показано, що при таких режимах 

числа Рейнольдса досить великі ( Re 3000), так що практично за весь час 

обробки рух рідини в трубі протікає в розвиненому турбулентному режимі. Слід 

зауважити, що дані, представлені на рисунках 3.12 та 3.13, одержано при 

порівняно невисокому значення тиску в компресорі – 0,3 МПа. 

 

Рисунок 3.12 – Зміна з часом швидкості рідини в трубі   fvl за 2 цикли 

роботи апарата для двох значень діаметра труби 2d  - 2 см і 5 см. Розрахунок за 

рівняннями моделі при наступних режимних параметрах: тиск в РВТ  

compp =0,3 МПа; тиск в РНТ vacp =0,015 МПа; тривалість циклу  =2,4 с. 

Довжина труби L =0,6 м 
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Рисунок 3.13 – Зміна з часом значень числа Рейнольдса для потоку рідини 

усередині труби   fRe  за 2 цикли роботи апарата для двох значень діаметра 

труби 2d  - 2 см і 5 см. Розрахунок за рівняннями моделі при режимних 

параметрах, які вказані у підписі до рис. 3.6. 
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Рисунок 3.14 – Зміна з часом швидкості рідини в трубі   fvl за 2 цикли 

роботи кавітаційного екстрактора при трьох значеннях діаметра труби:  

2d =2 см (а), 2d =3,5 см (б), 2d =5 см (в ) і трьох значеннях тиску в РВТ:  

1 – compp =0,3 МПа; 2 – compp =0,25 МПа; 3 – compp =0,2 МПа. 

Тиск в РНТ vacp =0,015 МПа.  Час циклу  =2,4 с. Довжина труби L =0,6 м 

При збільшенні тиску compp  інтенсивність процесу диспергування 

підвищується, але разом із збільшенням енерговитрат. 

На рис. 3.14 а, б, в показано, як  змінюється з часом швидкість в трубі 

екстрактора протягом двох циклів обробки при трьох значеннях тиску 

компресора і трьох значеннях діаметра труби. Аналіз цих результатів дає 

можливість оцінити оптимальні режими обробки. 

3.11. Рекомендації щодо вибору геометричних та режимних параметрів 

екстрактора 

При створенні методики аналітичного розрахунку кавітаційного 

екстрактора пульсаційного типу на основі математичного моделювання слід 

користуватися ще одним критерієм – мінімізацією енергетичних витрат. В даній 

конструкції витрати енергії пов’язані виключно з роботою компресора для 

забезпечення в РВТ заданої величини тиску повітря compp , а також з роботою 

вакуумного насосу для створення в РНТ заданої мінімальної величини тиску 
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vacp . Протягом усього часу обробки рослинної сировини задані значення compp  

і vacp  повинні підтримуватися строго постійними для забезпечення стабільної 

роботи апарата. 

При створенні лабораторного зразка кавітаційного екстрактора для 

проведення експериментальних досліджень по екстрагуванню біоактивних 

речовин з рослинної сировини необхідно вибрати раціональні конструктивні і 

геометричні параметри апарата, а також обґрунтувати оптимальні режими його 

роботи з урахуванням поставлених технологічних задач. При розробці і 

створенні лабораторного зразка основна увага приділяється обґрунтуванню 

вибору наступних параметрів: 

- форма і об’єм робочої камери; 

- матеріал діафрагми, площа поверхні та товщина мембрани; 

- довжина і діаметр труби, що з’єднує камеру з ємністю; 

- граничні значення тиску в обох ресиверах – РВТ і РНТ; 

- тривалість періоду одного циклу; 

- вибір інтервалів часу підключення робочої камери до РВТ і РНТ. 

Для обґрунтування оптимальних значень вказаних параметрів з 

урахуванням специфічних особливостей сировини, яка має бути об’єктом 

екстрагування, необхідне проведення комплексних досліджень із застосуванням 

розробленої математичної моделі. Модель адекватно описує протікання процесів 

в трубі пульсаційного апарата і дозволяє прогнозувати вплив тих чи інших 

геометричних та режимних параметрів на інтенсивність динамічних механізмів, 

які ініціюються в екстракторі в процесі його роботи. 

3.12. Аналіз оптимальних режимів обробки в кавітаційному реакторі 

Отримані результати чисельних розрахунків за розробленою математичною 

моделллю 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 , 
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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.  

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

перерізі труби 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 [29]. За математичною моделлю 

динамічних ефектів в кавітаційному кластері, визначаються величини локальних 

імпульсів (рис. 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Зміна з часом бульбашок кавітаційних кластерів (a) в різних 

зонах всередині труби (а), та імпульсів тиску при кавітаційному схлопуванні 

бульбашок кластеру в цих зонах (б) 

Результати розрахунку швидкості і тиску при різних значеннях відстані цих 

зон від вільної поверхні рідини, що рухається по трубі: 1 – 40см; 2 – 35 см;  

3 – 30 см; 4 – 25 см; 5 – 20 см; 6 – 15 см; 7 – 10 см; 8 – 5см.  

Тиск в рідині на вході в трубу - 0,3 МПа. Початкова швидкість рідини – 10 м/с. 

Температура води 20ºС. 
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На рис. 3.16 як приклад прогнозування оптимальних режимів наведено 

розрахункові дані по 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) 

Рисунок 3.16 – 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. 3.16 а ). Збільшення тиску в РВТ 

сприяє підвищенню обох показників – impp  і mG  (рис. 3.16 б ), але, як показали 

розрахунки, при цьому значно зростають питомі енергетичні витрати. 

На рис. 3.17 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.3.17 а). 

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 (3.24), пояснюється 

швидким зростанням об’єму порожнини внаслідок великої швидкості потоку 

рідини  в трубі 0v . 
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а)       б) 

Рисунок 3.17 – Залежності від температури рідини амплітудних значень 

тисків розрідження-стиснення impp  (а) та відносного тиску пари satv pp  у 

вакуумній порожнині (б) 

На рис. 3.18. відображені результати розрахунків зміни величини 

відносного тиску пари від діаметра труби, а на рис. 3.19. – від тиску в компресорі.  

 

Рисунок  3.18 – Залежність відносного тиску пари від конструктивних 

параметрів кавітатора 
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Рисунок 3.19 – Залежність відносного тиску пари від технологічних 

параметрів кавітатора 

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. 

Вплив температурного режиму обробки на величини імпульсів 

кавітаційного кластера пояснюється графіком, який описано в роботі [29]. 

 

Рисунок 3.20 – Вплив температури рідини на динамічні характеристики 

кавітаційного кластера в акустичному полі [29] 
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Ця залежність дозволяє обґрунтовувати раціональні температурні режими 

обробки, тобто керувати ступенем кавітаційного впливу на середовище в процесі 

обробки. Залежно від виду сировини, екстрагуємих термолабільних біологічно 

активних речовин можна одночасно проводити процеси диспергування та 

екстрагування, що дозволяє досягти максимальних кавітаційних ефектів та 

скоротити тривалість обробки. 

Висновки до розділу 3 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. За допомогою розробленої математичної моделі кавітації визначено 

раціональні геометричні параметри апарата та оптимальні режими його роботи 

стосовно конкретних задач екстрагування з рослинної сировини. 

Результати даного розділу опубліковані у роботах [122 – 126, 129 – 131]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ 

ВИЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ РЕЧОВИНИ. ВИЗНАЧЕННЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ОБ’ЄМУ ЄМНОСТІ АПАРАТА 

4.1. Методика експериментального визначення вихідних даних для 

проведення процесу екстракції 

Розглядається методика визначення в лабораторних умовах вихідних 

даних, необхідних для вирішення завдань по екстракції з конкретного виду 

рослинної сировини. Визначаються абсолютні значення і потім розраховуються 

питомі значення величин в перерахунку на одиницю маси сировини. 

1. Маса сухої сировини, що завантажується в ємність sm . 

Визначається шляхом зважування з точністю до 1 %. 

2. Маса екстрагента 0lm . 

Задаємо величину гідромодуля 0
~

lm  – відношення маси екстрагента до 

маси сухої сировини і визначаємо масу екстрагента sll mmm  00
~ . 

3. Об’єм екстрагента 0lV . 

Знаючи густину екстрагента l , за формулою визначаємо величину 

lll mV  00 . 

4. Питомий об’єм вільного екстрагента lfV
~

. 

Відношення об’єму вільного екстрагента, що утворився після завершення 

процесу набухання, до маси сухої сировини slflf mVV 
~

. 

Визначаємо за такою методикою. 

Зважуємо суху сировину в кількості 0sm = 0,1 кг. Знаючи величину 

гідромодуля 0
~

lm  (наприклад, 0
~

lm  = 10), визначаємо необхідну масу 

екстрагента за формулою 000
~

sll mmm   = 0,1 кг10 = 1 кг. Якщо екстрагентом 

є вода ( l =103 кг / м3), то необхідний об’єм екстрагенту lll mV  00 = 1000 см3. 

Заливаємо в скляну циліндричну калібровану посудину екстрагент об'ємом 
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0lV = 1000 см3 і точно відміряємо рівень висоти 0lh . Якщо площа поперечного 

перерізу циліндричної скляної посудини дорівнює S , то висота рівня 

SVh ll 00  . 

Засипаємо в посудину з екстрагентом суху сировину в кількості 

0sm = 0,1 кг і перемішуємо. Позначаємо рівень висоти 0h , що відповідає об’єму 

екстрагента з сировиною: ShV 00  . Витримуємо екстрагент з сировиною в 

закритій посудині протягом часу, необхідного до повного набухання сировини. 

Після повного набухання сировини екстрагент з сировиною через сито акуратно 

виливаємо в ємність і даємо стекти рідині з поверхні частинок сировини. 

Очевидно, в ємності знаходиться тільки вільний екстрагент. 

Екстрагент з ємності знову переливаємо в калібровану посудину і 

виміряємо рівень, за яким визначаємо об’єм вільного екстрагента: ShV lflf  , 

де S  – площа поперечного перерізу циліндричної посудини. 

Об’єм набряклої сировини, що залишилась в ситі, обчислюється за 

формулою lfws VVV  0 . Питомий об’єм набряклої сировини визначаємо як: 

swsws mVV 
~

. 

Об’єм сировинного екстрагента всередині клітинного і міжклітинного 

простору сировини lflls VVV  0 . Використовуючи таким чином певне 

значення об’єму сировинного екстрагента lsV  і значення маси сировини 

sm = 0,1 кг, знаходимо питомий об'єм сировинного екстрагента slsls mVV 
~

. 

5. Питомий об’єм сировинного екстрагента lsV
~

. 

Відношення об’єму сировинного екстрагента, що міститься всередині 

частинок сировини після завершення процесу набухання, до маси сухої 

сировини: slsls mVV 
~

, визначаємо за методикою, описаною в пункті 4. 

1-й спосіб  
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Після відокремлення вільного екстрагента від сировини, що залишився в 

ситі, визначаємо шляхом зважування з точністю до 1 % масу набряклої 

сировини skm . 

Різниця між масою набряклої сировини skm  і початковою масою сухої 

сировини 0sm = 0,1 кг визначає масу сировинного реагенту, що знаходиться в 

порах сировини: 0sskls mmm  . Об’єм сировинного реагенту знаходимо за 

формулою: llsls mV  . 

Питомий об’єм сировинного екстрагента lsV
~

 визначаємо за формулою: 

0
~

slsls mVV  . 

2-й спосіб 

Після вимірювання об’єму вільного екстрагента lfV  за методикою, 

наведеною в пункті 4, об’єм сировинного екстрагента, що залишився в 

сировині, визначаємо за формулою: lflls VVV  0 . Питомий об’єм сировинного 

екстрагента lsV
~

 знаходимо за формулою: 0
~

slsls mVV  . 

Сумісна оцінка величини питомого об’єму сировинного екстрагента за 

способами 1 та 2 дозволяє більш точно визначити цю величину. 

6. Початкове значення концентрації цільового компонента, розчиненого в 

сировинному екстрагенті всередині сировини, що знаходиться в ємності 0asc . 

Враховуючи, що на початку екстрагування у вільному екстрагенті 

цільовий компонент відсутній ( 00 alm  і 00 alc ), величина 0asm  визначає 

масову кількість цільового компонента am , який розчиняється у всьому об’ємі 

екстрагента. Ця ж величина визначає масу розчинного цільового компонента, 

що міститься в рослинній сировині перед початком екстрагування. При 

досягненні рівноваги і завершенні процесу екстракції концентрація цільового 

компонента у вільному екстрагенті і в сировинному компоненті однакова. Щоб 

визначити загальну масу розчиненого цільового компонента am , або тотожну 

їй початкову масу цільового компонента, в сировинному екстрагенті 0asm  для 
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будь-якої заданої кількості сухої сировини з масою sm , необхідно спершу 

знайти питому масу цільового компонента saa mmm ~  (або sasas mmm 00
~  ). 

Тоді, визначивши значення 0
~

asm , можна розрахувати початкову масу цільового 

компонента в сировині за формулою saa mmm  ~ . 

Розрахунок початкової питомої маси цільового компонента в сировинному 

екстрагенті 0asc  проводимо за наступною методикою: 

а) Визначення питомих об’ємів lfV
~

 і lsV
~

. 

Спочатку за методикою, описаною в пункті 4, завантажуємо вказану 

кількість сировини і екстрагента, і після завершення процесу набухання 

визначаємо за методиками 4 і 5 питомий об’єм вільного екстрагента lfV
~

 і 

сировинного екстрагента lsV
~

. Заодно оцінюємо необхідний і достатній час 

повного набухання сировини в екстрагенті. 

Далі за методикою проводимо наступний спосіб. 

Після визначення питомих величин lfV
~

 і lsV
~

 екстрагент зі скляної 

циліндричної посудини акуратно переливаємо в спеціальну ємність. У цю ж 

ємність поміщаємо і набряклий екстрагент з виміряною масою wsm . Очевидно, 

що маса сухої сировини в цій ємності дорівнює первісній масі 0sm = 0,1 кг, а 

загальний об’єм екстрагенту рівний початковому об’єму: 0lV = 1000 см3 = 1 л. 

б) Визначення об’ємів вільного lfV  і сировинного lsV  екстрагента в 

ємності. 

Об’єм вільного екстрагента в ємності: slflf mVV 
~

, а об’єм сировинного – 

slsls mVV 
~

. Очевидно, що: 0llflf VVV   і 0
~~~
llflf VVV  . 

в) Умова досягнення рівноважної концентрації в процесі екстрагування. 

За допомогою перемішуючого пристрою впливаємо на суміш екстрагента з 

сировиною в ємності протягом тривалого часу до настання рівноваги в системі. 

Стан рівноваги вважається таким, коли концентрації цільового компонента у 
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вільному екстрагенті alc  і в сировинному екстрагенті asc  стають рівними і 

процес екстрагування завершується. Позначимо рівноважну концентрацію 

цільового компонента у вільному екстрагенті alpc , а в сировинному екстрагенті 

– aspc . 

Умовою досягнення рівноваги є виконання рівності aspalp cc  . 

Тривалість процесу екстрагування оцінюється шляхом вимірювання 

концентрації alc  через певні проміжки часу до виконання умови 

const alpal cc . 

Варто зазначити, що при відборі проб вільного екстрагента для визначення 

концентрації alc  співвідношення між об’ємами екстрагента в ємності і сухої 

сировини може суттєво порушуватися, що в підсумку приведе до надмірно 

високої похибки у визначенні гідромодуля та величин lfV
~

 та lsV
~

. Тому 

перемішування потрібно проводити до повного настання рівноваги протягом 

тривалого часу без взяття проб. Припускаємо, що безперервне перемішування 

зазначеної кількості екстрагента з сировиною протягом однієї години може 

гарантувати досягнення рівноваги. 

Після досягнення рівноваги перемішування припиняємо. 

г) Визначення рівноважної концентрації цільового компонента в 

екстрагенті, що знаходиться в ємності. 

Беремо з ємності пробу екстрагента об’ємом приблизно 100 см3. Після 

триразового фільтрування екстрагент з розчиненим у ньому цільовим 

компонентом виливаємо у вимірювальну скляну колбу і виміряємо отриманий 

об’єм розчину. Позначимо виміряний об’єм профільтрованого екстрагента в 

колбі lpV . Рівноважна концентрація цільового компонента alpc  в даному об’ємі 

вільного екстрагента поки є невідомою. Після випаровування екстрагента 

об'ємом lpV  в сушильній шафі виміряємо масу сухого порошку цільового 

компонента alpm , що містився в цьому об’ємі екстрагента. 
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Розраховуємо концентрацію цільового компонента у вільному екстрагенті 

lpalpalp Vmc  . Очевидно, що така ж сама концентрація цільового компонента 

у вільному екстрагенті в ємності. 

д) Маса цільового компонента у вільному екстрагенті в ємності після 

завершення процесу екстракції. 

Масу цільового компонента, розчиненого у вільному екстрагенті в ємності 

після завершення процесу екстракції, визначаємо за формулою: 

lfalpalp Vcm  . 

е) Маса цільового компонента в сировинному екстрагенті в ємності після 

завершення процесу екстракції. 

Рівноважну концентрацію цільового компонента в сировинному 

екстрагенті в ємності aspc  визначаємо з умови: alpasp cc  . Знаючи певний 

вище об’єм сировинного екстрагента в ємності lsV , знаходимо масу цільового 

компонента, що залишився в сировинному екстрагенті всередині рослинної 

сировини в ємності після завершення процесу екстракції. 

ж) Загальна маса розчинного цільового компонента, виділеного з 

рослинної сировини. 

Загальну масову частку цільового компонента розраховуємо за формулою: 

aspalpa mmm  . 

Враховуючи, що початкова концентрація цільового компонента у вільному 

екстрагенті дорівнює нулю, 00 alm , у початковий момент весь цільовий 

компонент знаходиться в сировинному екстрагенті всередині сировини, тобто: 

aas mm 0 . 

з) Початкова концентрація цільового компонента в сировинному 

екстрагенті. 

Знаючи об’єм сировинного екстрагента lsV  і початкову масу, що міститься 

в ньому цільового компонента am , визначаємо початкову концентрацію за 

формулою: lsaas Vmc 0 . 
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7. Тривалість одного циклу обробки в камері кавітаційного екстрактора 

пульсаційного типу 1 . 

Для розробленої конструкції кавітаційного екстрактора час одного циклу 

визначається часом з'єднання камери з РВТ та з РНТ: vc   1 , 

де c  – час з'єднання камери з РВТ; 

v  – час з'єднання камери з РНТ. 

У даній задачі 1  вважається постійним, заздалегідь встановленим 

параметром, який не залежить від кількості екстрагента, що заливається в 

ємність. 

8. Величина коефіцієнта масопереносу efK . 

При обробці в розробленому кавітаційному екстракторі певного виду 

сировини з встановленою дисперсністю коефіцієнт efK  можна вважати 

постійним параметром, величина якого також не залежить від кількості 

екстрагента, що заливається в ємність. Визначення та принцип розрахунку 

коефіцієнта розглядаються в пункті 4.3. 

4.2. Алгоритм проведення лабораторних досліджень з визначення ступеня 

вилучення цільової речовини 

1. На початку проведення досліджень задаємо: 

- масу сухої сировини – sm ; 

- величину гідромодуля (відношення маси екстрагента до маси сировини) – 

sll mmm 00
~  ; 

- необхідний об’єм екстрагента – lsll mmV  00
~ ; 

2. Проводимо дослідження кінетики набухання сировини. Для цього 

визначаємо: 

- тривалість набухання – наб ; 

- об’єм сировинного екстрагента – lsV ; 

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

 : slsls mVV 
~

; slflf mVV 
~

. 

3. Проводимо визначення ступеня вилучення цільової речовини: Для цього 

визначаємо: 

- рівноважну концентрацію цільової речовини – apaspalp ccc  ; 

- масу цільової речовини у вільному екстрагенті – lfapalp Vcm  ; 

- масу цільової речовини у сировинному екстрагенті – lsapasp Vcm  ; 

- початкову масу цільової речовини в сировині – aspalpas mmm 0 ; 

- початкову концентрацію цільової речовини в сировині – 

lsmas Vmc
as00  ; 

- ступінь вилучення цільової речовини –  00
~~

1 llsasafpextr VVmm  ; 

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

4.3. Виведення рівняння масопереносу в залежності від визначених 

вихідних параметрів екстрагування за методикою 

Розглянемо окрему частинку набряклої рослинної сировини, з якої 

екстрагуємо цільову речовину. В якості екстрагента використовуємо рідину, 

яка легко розчиняє екстрагуєму речовину. 

Якщо відома маса сухої сировини sm  і величина гідромодуля lm~ , то об’єм 

екстрагента визначається за формулою: lmmV sll  ~
0 . За вище наведеною 

методикою, пункт 4.1, знаходимо об’єм набряклої сировини wsV  та питомий 

об’єм набряклої сировини swsws mVV 
~

. За цією ж методикою знаходимо 

питомий об’єм загально використовуваного екстрагента lsV
~

, питомий об’єм 

сировинного екстрагента lsV
~

 та питомий об’єм вільного екстрагента 

lsllf VVV
~~~

0  . Для конкретної сировини ці параметри легко визначаються в 

лабораторних умовах. 
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Вважається також, що з літературних джерел встановлено початкове 

значення вмісту цільової речовини в сировині 0
~

asm . Відповідно, відоме 

значення її початкової концентрації: lsasas Vmc
~~

00  . 

Величина sasas mmm 00
~   визначає початкову масу цільового компонента, 

розчинного в сировинному екстрагенті, яка міститься в одиниці маси сухої 

сировини. 

Кінетику екстрагування активної речовини із частин сировини в екстрагент 

розглядаємо в рамках існуючих представлень про дифузію розчинної речовини 

з рослинної клітини. Вилучаєма речовина дифундує через клітинну стінку в 

міжклітинний простір і потім через пори та канали рослинної тканини 

переходить в об’єм екстрагента, що оточує частинки сировини. 

Швидкість масопереносу цільової речовини із частинки сировини у 

вільний екстрагент визначаємо з використанням закону Фіка 

dx

dc
D

d

dm
j A

A
A

m 


 .     (4.1) 

Рівняння xddmj Am   – це швидкість дифузійного переносу маси 

компонента А в безперервному середовищі через одиницю поверхні в напрямку 

x  під дією градієнта концентрацій ddcA , де AD  – коефіцієнт дифузії 

компонента А в цьому середовищі. 

Тоді кількість речовини, яка дифундує через площу поверхні S , 

визначається рівнянням 

dx

dc
SD

d

dm A
A

A 


,      (4.2) 

Якщо прийняти, що на деякій ділянці x  градієнт концентрації 

залишається постійним, то рівняння масопереносу можна представити у вигляді 

x

cc
SD

d

dm AA
A

A




 21


,    (4.3) 

де 21 AA cc   – різниця концентрацій компонента A  на ділянці x . 
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В межах прийнятих позначень швидкість масопереносу цільової речовини 

з набряклої частинки сировини у вільний екстрагент, що оточує частинку, 

визначаємо за допомогою рівняння 

 alas
efas cc

d

SD

d

dm


 21

11 ,    (4.4) 

де 1asm  – параметр, який позначає поточне значення маси цільової речовини 

всередині частинки; 

asc  і alc  – поточне значення концентрації цільової речовини в сировинному та 

вільному екстрагенті, відповідно; 

efD  – ефективний коефіцієнт дифузії цільової речовини всередині частинки; 

1d  – характерний розмір набряклої частинки сировини; 

1S  – площа поверхні набряклої частинки. 

Слід відмітити, що в рівняннях (4.1 – 4.4) та наступних рівняннях 

концентрація розчинної речовини виражена в одиницях густини [кг/м3]. 

Кількість частинок сировини, що містяться в питомому об’ємі набряклої 

сировини, визначається як: 1
~~

VVN wsws  , де 1V  – середній об’єм окремої 

частинки. 

Тоді маса цільової речовини, що переходить за одиницю часу з питомого 

об’єму частин сировини у вільний екстрагент, визначається рівнянням: 

   alas
wsef

alas
wsefas cc

Vd

VSD
cc

d

NSD

d

md


 11

1

1

1
~

2

2

~
. (4.5) 

Концентрація сировинного екстрагента lsasas Vmc
~~ . Відповідно, масовий 

вміст цільової речовини всередині одиничної частинки визначається 

відношенням lsasas Vcm
~~  . Підставляючи це співвідношення в рівняння (4.5), 

отримаємо рівняння, що описує змінення концентрації asc  в процесі екстракції. 

 alas
ls

wsefas cc
VVd

VSD

d

dc



~

~
2

11

1
,    (4.6) 
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де lsws VV
~~

 – величина, що позначає відношення об’єму набряклої сировини до 

об’єму сировинного екстрагента, який міститься в цій сировині. 

Очевидно, що чисельне значення цього відношення майже перевищує 

одиницю, так що в першому наближенні можна враховувати, що lsws VV
~~

1. 

Враховуючи похибку в оцінці ефективного коефіцієнта дифузії efD , таке 

наближення є допустимим. Величини wsV
~

 і wsV
~

 для конкретного виду 

сировини легко визначаються експериментально, що дозволяє виконати більш 

жорсткіше оцінювання. З урахуванням прийнятого наближення рівняння 

масопереносу використовуємо у формі 

 alas
efas cc
Vd

SD

d

dc


 11

12
.     (4.7) 

Рівняння (4.4 – 4.7) містять невідомий параметр  alc  – поточне значення 

концентрації цільової речовини у вільному екстрагенті. Концентрація alc  в 

процесі екстракції безперервно зростає, завдяки переходу вилучаємих речовин 

із сировини в екстрагент. Для оцінювання цього параметра використовуємо 

рівняння масового балансу у вигляді 

lsaslfallsas VcVcVc
~~~

0 .     (4.8) 

З рівняння (4.8) визначаємо значення alc  як функцію відомих параметрів 

 

lf

lsasas
al

V

Vcc
c ~

~
0 

       (4.9) 

Підставляючи отримане значення alc  в рівняння (4.7), отримаємо 
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Після відповідних перетворень рівняння масопереносу зводиться до виду 

 












 


 lf

lsaslslfasefas

V

VcVVc

Vd

SD

d

dc
~

~~~
2 0

11

1
    (4.10) 
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Враховуючи, що 0
~~~
llslf VVV   і підставляючи це значення в рівняння 

(4.10), отримаємо 

 

 

 

Введемо позначення 0
~~
lls VV . Тоді   10llf VV . Після підстановки 

цих позначень рівняння змінення концентрації сировинного екстрагента набуде 

остаточного вигляду 

 
 





0

11

1

1

2
asas

efas cc
Vd

SD

d

dc
.    (4.11) 

Використовуючи позначення 

 


1

2

11

1

Vd

SD
K

ef
ef ,       (4.12) 

приведемо рівняння (4.11) до простішої форми 

 


0asasef
as ccK

d

dc
.     (4.13) 

Параметр efK  можна трактувати як ефективний коефіцієнт масопередачі 

при перенесенні екстрагуємої речовини із сировини в об’єм вільного 

екстрагента. Коефіцієнт efK  включає в себе єдиний невідомий параметр – 

ефективний коефіцієнт дифузії efD , величина якого для конкретного виду 

сировини оцінюється в ході експериментального дослідження кінетики 

екстрагування. Ефективний коефіцієнт дифузії розглядається як підбірний 

параметр моделі. 

Коефіцієнт efK  містить також параметр 1 , який для вибраного виду 

рослинної сировини легко визначається в лабораторних умовах. Крім того 

ефективний коефіцієнт масопереносу прямо залежить від геометричних 

параметрів одиничної частини рослинної сировини – від характерного розміру 

1d , площі міжфазової поверхні 1S  та об’єму 1V . 
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4.4. Розрахунок коефіцієнта масопереносу efK  для частин різної 

форми 

При екстрагуванні з рослинної сировини використовуються різні види 

рослинного матеріалу: ягоди, боби, насіння, стебла, коріння, листя, трава, 

пелюстки та інш. Як правило, перед екстрагуванням проводиться попереднє 

подрібнення рослинного матеріалу. Тому окремі частинки екстрагуємої 

сировини можуть мати різну форму і розміри, що і визначають величину 

коефіцієнта масопереносу та, відповідно, інтенсивність вилучення активних 

речовин. Припускаємо, що в процесі екстрагування з конкретного виду 

сировини всі частинки мають однакову форму та розміри. 

Визначаємо найтиповіші форми частин рослинної сировини. У всіх 

випадках необхідно оцінити характерний розмір елементарної частинки 1d , 

площу поверхні частинки 1S  та її об’єм 1V . Всі ці параметри, у відповідності з 

рівнянням (4.12) визначають величину коефіцієнта масопереносу efK . 

Частинки сферичної форми 

До цих частинок відносяться частинки, що мають форму наближену до 

сферичної або слабко виражену еліптичну. В якості характерного розміру 

використовується діаметр 1d . Для еліптичної форми частинок використовується 

діаметр перерізу медіани. Площа поверхні сфери 2
11 dS  , а об’єм 63

11 dV  . 

Підставляючи ці значення в праву частину (4.12), визначаємо величину 

ефективного коефіцієнта масопереносу efK  для таких частинок: 
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K

ef
ef .       (4.14) 

Очевидно, що інтенсивність перенесення збільшується зі зменшенням 

розміру частин – обернено пропорційна величині площі поверхні 2
11 dS  . 
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Частинки циліндричної форми 

До них відносяться частинки, що мають форму наближену до 

циліндричної. Такі частинки характеризуємо діаметром 1d  та довжиною 1l . В 

якості характерного розміру вибираємо діаметр поперечного перерізу частинки 

1d . В цьому напрямку градієнт концентрації найбільший. Площа поверхні 

циліндричної частинки (з урахуванням бічної і двох торцевих поверхонь) 

визначається як 

 242 111
2
1111 dlddldS  . 

Об’єм циліндричної частинки рівний 1
2
11 4 ldV  . 

Підставляючи ці значення в праву частину (4.12) визначаємо величину 

коефіцієнта efK  для таких частин 
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Очевидно, чим більша довжина частинки 1l , або чим менше відношення 

11 ld , тим нижче величина коефіцієнта масопереносу efK  і тим слабша 

інтенсивність процесу екстрагування. 

Якщо довжина частинки рівна її діаметру ( 11 dl  ), то коефіцієнт 

масопереносу 

 


1

12

2
1d

D
K

ef
ef ,      (4.16) 

такий же як і у сферичної частинки.  

Формули (4.14) і (4.16) тотожні й інтенсивність масоперенесення залежить 

тільки від коефіцієнта дифузії efD , який для різних видів рослинного матеріалу 

суттєво відрізняється. 
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Частинки кубічної форми 

Таку форму в процесі подрібнення приймають частинки коріння, 

кореневищ і т.д. після штучного подрібнення сировини. Характерним розміром 

є сторона куба, яку позначаємо 1d . Площа поверхні 2
11 6dS  , об’єм 3

11 dS  . 

Підставляючи ці значення в праву частину (4.12) визначаємо величину 

ефективного коефіцієнта масопереносу efK  для кубічних частинок 
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K

ef
ef .      (4.17) 

Видно, що формули (4.14), (4.16) і (4.17) тотожні. Із цього слідує, що для 

частин набряклої сировини, у яких лінійні розміри в напрямі трьох координат 

приблизно рівні, ефективний коефіцієнт масопереносу визначається за однією і 

тією ж формулою. Інтенсивність масопереносу активного компонента 

визначається тільки величиною коефіцієнта дифузії.  

Частинки плоскої форми 

Такі частинки мають невелику товщину порівняно з розвиненою бічною 

поверхнею. До них відносяться: листя, трава, пелюстки квітів і т.д. В якості 

характерного розміру 1d  приймаємо товщину частинки. Масоперенесення 

відбувається через обидві бічні поверхні з однаковою площею 1S . Відповідно, 

сумарна площа поверхні масопереносу в елементарної частинки 12S . Об’єм 

однієї частинки 111 dSV  . 

При подрібненні такої сировини товщина всіх частинок 1d  залишається 

постійною, а площа зменшується пропорційно зменшенню об’єму. Підставимо 

в праву частину (4.12) геометричні параметри частинки. Коефіцієнт efK  для 

частинок рослинної сировини плоскої форми рівний 
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Коефіцієнт масопереносу з поверхні плоских частинок за формою такий 

же, як і для інших та відрізняється тільки числовим множником. Принциповою 

відмінністю екстрагування із частинок плоскої форми є та обставина, що в 

принципі, вони не потребують додаткового подрібнення, якщо не враховувати 

перенесення через вузькі бічні поверхні. Характерний розмір 1d , що визначає 

величину коефіцієнта масопереносу efK , при подрібненні залишається 

постійним 
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При екстрагуванні з будь-якої рослинної сировини зменшення 

характерного розміру частинки є найважливішим фактором підвищення 

ефективності процесу. 

4.5. Вирішення рівняння масопереносу 

Рівняння (4.13), яке описує змінення концентрації сировинного екстрагента 

asc , дозволяє після його вирішення визначити питомий масовий вміст цільової 

речовини     lsasas Vcm
~~  , а, відповідно, і масовий вміст речовини всередині 

окремої частинки. Рівняння (4.13) представляє звичайне диференційне рівняння 

першого порядку з однією змінною asc  і має просте аналітичне вирішення. 

Представимо рівняння (4.13) у вигляді 

 



dK

cc

dc
ef

asas

as

0

.      (4.19) 

Це рівняння вирішуємо при початковій умові: 

0asas cc   при  =0.      (4.20) 

Проінтегрувавши обидві частини (4.19), приводимо рівняння до виду 
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Після виконання операції інтегрування отримаємо 
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В результаті вирішення знаходимо значення концентрації сировинного 

екстрагента залежно від часу 

       efasasas Kccc exp100 .     (4.21) 

Із (4.21) слідує, що в початковий момент при  =0 концентрація 0asas cc  , 

а при   концентрація  0asas cc . При достатньо тривалому 

екстрагуванні (  ) концентрації компонента в сировинному та вільному 

екстрагенті досягають рівноважного значення ( aspas cc  ). 

Тому з умови  0asas cc  при   слідує, що рівноважна концентрація 

 0asasp cc . 

Поточне значення концентрації цільової речовини у вільному екстрагенті 

розраховується за рівнянням 

 
   









1
~

~
00 asas

lf

lsasas
al

cc

V

Vcc
c .      (4.22) 

З (4.22) слідує, що в початковий момент, коли 0asas cc  , концентрація 

alc =0, а при достатньо тривалому екстрагуванні, коли виконується 

aspasas ccc  0 , 

концентрація вільного екстрагента приймає рівноважне значення 

alpasal ccc  0 . 

4.6. Вибір оптимального об’єму ємності для ведення процесу екстракції 

Постановка завдання 

Розроблена і створена раціональна конструкція кавітаційного екстрактора 

з визначеними геометричними розмірами робочої камери, труби та підвідних 
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газопроводів. Задані оптимальні значення тисків в ресиверах, періодичності 

перемикання клапана і тривалість одного циклу. За допомогою цього апарату 

проводитиметься екстракція певного типу сировини із застосуванням 

відповідного екстрагента для отримання екстракту – заданого активного 

препарату (цільової речовини). 

Завдання дослідження полягає у виборі оптимального об’єму екстрагента в 

завантажувальній ємності 0lV  і знаходження мінімального часу екстракції sum  

при заданих параметрах установки і заданих показниках сировини. 

Рішення завдання 

Після завершення процесу набухання цільова речовина, яка міститься 

всередині клітин і в міжклітинному просторі рослинної сировини, розчиняється 

в сировинному екстрагенті до повного насичення. 

Для обробки сировини з масою sm  (по сухому продукту) загальна маса, що 

заливається в ємність екстрагента 0lm , визначається величиною гідромодуля 

000
~

sll mmm  . 

Загальний об’єм екстрагента в ємності – 0lV . Об’єм екстрагента з 

сировиною в ємності дорівнює: 000 sl VVV  . За один цикл в екстракторі 

обробляється об’єм рідини, що дорівнює сумі об’ємів робочої камери і труби 

0ltbchk VVVV  . 

Необхідно розрахувати змінення концентрації цільової речовини у 

вільному екстрагенті в ємності за час одного циклу обробки. 

На початку циклу екстрагент і сировина знаходяться тільки в ємності. 

Робоча камера відділена від труби діафрагмою і заповнена газом під тиском cp . 

В об’ємі труби міститься тільки пара під тиском  lsatv Tpp  . 

Проведемо один цикл обробки, впускаючи суміш екстрагента з сировиною 

з ємності в трубу і в робочу камеру. При заданому режимі час проведення 

одного циклу обробки строго визначений і рівний 1 . 
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Очевидно, що при заповненні об'єму камери екстрагентом з сировиною всі 

зазначені співвідношення між екстрагентом і сировиною (гідромодуль, питомі 

об’єми сировинного і вільного екстрагента та інш.) такі ж, як і в 

завантажувальній ємності. 

Введемо параметри, що визначають масовий вміст сировини і цільового 

компонента, а також об'ємний вміст сировинного і вільного екстрагента в 

камері в процесі обробки. 

Маса сухої сировини в камері const
~

ˆ 00  lkkss VVVVmm ; об’єм 

сировинного екстрагента в камері constˆ
0  VVVV klsls ; об’єм вільного 

екстрагента в камері constˆ
0  VVVV klflf ; маса цільового компонента в 

сировинному екстрагенті в камері 0ˆ VVmm kasas  ; маса цільового компонента 

у вільному екстрагенті в камері 0ˆ VVmm kalal  . 

Перед початком чергового циклу обробки масу цільового компонента, 

розчиненого в сировинному екстрагенті всередині ємності, будемо позначати 

1asm , а масу цільового компонента, розчиненого у вільному екстрагенті 

всередині ємності: 101 asasal mmm  . Відповідно, концентрація цільового 

компонента в сировинному екстрагенті в ємності дорівнює: lsasas Vmc 11  , а 

концентрація цільового компонента у вільному екстрагенті: lfalal Vmc 11  . З 

цими концентраціями екстрагент і сировина надходять в трубу і в робочу 

камеру на початку чергового циклу. 

За визначенням, за кожен цикл в камері обробляється однакова маса 

сировини: 0ˆ VVmm kss  . Маса цільового компонента, що міститься в цій 

кількості сировини перед надходженням в камеру, визначається як: 

011ˆ VVmm kasas  , або 011ˆ VVVcm klsasas  . Маса цільового компонента, що 

міститься у вільному екстрагенті всередині камери в процесі обробки, 

визначається як: 011ˆ VVmm kalal  , або 011ˆ VVVcm klfalal  . 
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Враховуючи, що швидкість масопереносу прямо пропорційна різниці 

концентрацій 11 alas cc  , рівняння швидкості зміни масового вмісту цільової 

речовини в сировині всередині камери запишемо у вигляді 

 11
ˆ

alasef
as ccK

d

md



       (4.23) 

Отже, зміна маси цільової речовини в сировинному екстрагенті в камері за 

одиницю часу 

   dccKmd alasefas 11ˆ       (4.24) 

Оскільки, час тривалості одного циклу 1  суттєво менший загального 

часу екстрагування, можна вважати, що за короткий час 1  різниця 

концентрацій 11 alas cc   залишається постійною. Тоді спад маси цільової 

речовини в сировині за один цикл обробки визначається рівнянням 

  111ˆ  alasefas ccKm       (4.25) 

Очевидно, що кількість цільової речовини, яка залишає частини сировини 

в камері, дорівнює кількості цільової речовини, яка надходить у вільний 

екстрагент в камері. 

Отже, asal mm ˆˆ  . Тоді приріст маси цільового компонента в сировині 

за один цикл обробки визначається рівнянням 

  111ˆ  alasefal ccKm        (4.26) 

У рівняннях (4.23) – (4.26) коефіцієнт efK  визначає інтенсивність 

масопереносу цільової речовини з сировини в екстрагент в результаті 

енергетичного впливу. 

Зміна маси цільової речовини в сировині всередині камери після одного 

циклу обробки визначається як 

12 ˆˆˆ asasas mmm  ,        (4.27) 

де 1ˆ asm  – маса цільової речовини в сировині в камері перед початком 

обробки; 
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2ˆ asm  – маса цільової речовини в сировині в камері після завершення циклу 

обробки. 

Зміна маси цільової речовини у вільному екстрагенті всередині камери 

після одного циклу обробки визначається як 

12 ˆˆˆ alalal mmm  ,      (4.28) 

де 1ˆ alm  – маса цільової речовини в екстрагенті в камері перед початком 

обробки; 2ˆ alm  – маса цільової речовини в екстрагенті в камері після 

завершення циклу обробки. 

В результаті одного циклу обробки маса цільового компонента в 

загальному об’ємі вільного екстрагента в ємності підвищується на величину 

alm̂ , а маса цільової речовини в загальному об’ємі сировинного екстрагента 

зменшується на таку ж величину. 

Важливо зазначити, що величина приросту (зниження) маси alm̂  

характеризує тільки умови протікання процесу всередині камери в даному 

циклі обробки. Ця величина не залежить від кількості екстрагента і суміші в 

ємності. Навпаки, масова частка цільової речовини у вільному екстрагенті в 

ємності 1alm  або в суміші в ємності 1asm  в поточний момент часу прямо 

пропорційна кількості екстрагента і сировини, що заповнює ємність. При 

встановленому режимі роботи камери для проведення екстракції з даної 

сировини, подрібненої до потрібного розміру, кількість екстрагента і сировини 

в ємності можна змінювати довільно. Зміна кількості екстрагента з сировиною в 

ємності при тому ж гідромодулі ніяк не впливає на умови обробки в ємності. 

Підвищення об’єму суміші в ємності сприяє збільшенню кількості 

вироблюваного екстракту, але при цьому зростає і час обробки. Тому, 

необхідно знайти оптимальне співвідношення між фіксованим обсягом камери 

kV  і довільно заданим об'ємом рідкої суміші в ємності 0V . 

Після проходження одного циклу обробки і повернення екстрагента з 

сировиною з робочої камери в завантажувальну ємність, маса цільової 

речовини в загальному обсязі вільного екстрагента збільшується на величину 
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alm̂  і стає рівною 2alm . Отже, масова частка цільової речовини, розчиненої у 

вільному екстрагенті 

alalal mmm ˆ12          (4.29) 

Нове значення концентрації цільової речовини у вільному екстрагенті в 

завантажувальній ємності після чергового циклу визначається як 

alallfallfallfalal ccVmVmVmc ˆˆ 1122     (4.30) 

Визначення нового значення концентрації цільової речовини, розчиненої у 

вільному екстрагенті, є очевидним. Екстрагований компонент внаслідок 

інтенсивного перемішування рівномірно розподіляється по усьому об'ємі 

екстрагента. 

Однак в сировинному екстрагенті, що міститься в окремих частинках 

сировини, концентрації цільового компонента asc  свідомо різні. Протягом 

одного циклу обробки концентрація цільової речовини в сировинному 

екстрагенті знижується тільки в тих частинках сировини, які в цьому циклі 

знаходилися в камері. Для інших частинок сировини, що залишилися в ємності, 

концентрація залишається попередньою. В принципі, не виключена ймовірність 

того, що існують частинки сировини, які в процесі екстрагування жодного разу 

не перебували в камері. У таких частинок при завершенні екстрагування 

концентрація практично зберігає початкове значення 0asc . Можливо також, що 

існують частинки, які потрапляли в камеру в кожному циклі, і у яких 

концентрація asc  знизилася до мінімального значення вже на ранніх стадіях 

екстрагування. 

Ця обставина суттєво ускладнює проведення розрахунку. Тому вводиться 

допущення, що в кожному циклі зменшення цільової речовини alm̂  з частинок 

сировини, які перебували в камері, рівномірно розподіляться на всі частинки в 

ємності. Іншими словами, сировинний екстрагент всіх частинок сировини 

розглядається як одна не розділена фаза, точно так же, як і вільний екстрагент. 

При такому допущенні концентрація цільової речовини в усіх частинках 

сировини після кожного циклу обробки знижується на одну і ту ж величину. 
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Тоді нове значення маси цільової речовини, що залишається в 

сировинному екстрагенті після завершення циклу обробки, визначається 

рівнянням 

asasas mmm ˆ12        (4.31) 

Нове значення концентрації цільової речовини в сировинному екстрагенті 

в завантажувальній ємності після завершення чергового циклу визначається як 

asaslsaslsaslsasas ccVmVmVmc ˆˆ 1122     (4.32) 

На початку наступного циклу встановлюються для цього циклу нові 

значення початкових концентрацій цільового компонента у вільному 

екстрагенті 21 alal cc   і в сировинному екстрагенті 21 asas cc  . 

Алгоритм вирішення завдання 

1. Задаємо масу сухої рослинної сировини, що завантажується в ємність, sm . 

2. Використовуючи задане значення гідромодуля 0
~

lm , розраховуємо за 

формулою sll mmm  00
~  масу екстрагента 0lm , необхідну для даної 

кількості сировини. 

3. Розраховуємо об’єм екстрагента в ємності lll mV  00 . 

4. Використовуючи виміряне значення lsV
~

, розраховуємо об’єм сировинного 

екстрагента всередині сировини після завершення процесу набухання 

slsls mVV 
~

. 

5. Розраховуємо об’єм вільного екстрагента в ємності lsllf VVV  0 . 

(Примітка: Параметри lsV
~

 і lfV
~

 визначаються незалежно. Тому пункти 4 і 5 

можна виконати в іншому варіанті. 

4а. Використовуючи задане значення lfV
~

, розраховуємо об’єм вільного 

екстрагента всередині в ємності після завершення процесу набухання: 

slflf mVV 
~

. 

5а. Розраховуємо об’єм сировинного екстрагента в сировині lflls VVV  0 . 



114 
 

6. Задаємо початкові значення концентрації цільової речовини в 

сировинному екстрагенті 01 asas cc   і у вільному екстрагенті 01 alc . 

7. За рівнянням (4.25) розраховуємо зниження маси цільової речовини в 

сировині за один цикл обробки, підставляючи значення 1asc  і 1alc  

  111ˆ  alasefas ccKm . 

8. Визначаємо зниження концентрації цільової речовини в сировинному 

екстрагенті 

lsasas Vmc ˆˆ  . 

9. Визначається нове значення концентрації цільової речовини в 

сировинному екстрагенті в ємності після одного циклу обробки 

asasas ccc ˆ12  . 

10. Визначається приріст маси цільової речовини у вільному екстрагенті за 

один цикл обробки 

asal mm ˆˆ  . 

11. Визначається приріст концентрації цільової речовини у вільному 

екстрагенті 

lfalal Vmc ˆˆ  . 

12. Визначається нове значення концентрації цільової речовини у вільному 

екстрагенті в ємності після одного циклу обробки 

alalal ccc ˆ12   

13. Для розрахунку зміни концентрацій цільової речовини в сировинному і в 

вільному екстрагенті в наступному циклі обробки параметрам 1asc  і 1alc  

присвоюються нові значення 

21 asas cc  ; 

21 alal cc  . 

14. Використовуючи нові значення 1asc  і 1alc , виконуємо пункти 7 – 13 

алгоритму поки не буде виконана умова 

22 95,0 asal cc  . 
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Отже, для виконання розрахунку параметрів процесу екстракції по даному 

алгоритму на початку програми розрахунку необхідно і достатньо задати 

наступні вхідні параметри 

sm , l , 0
~

lm , lsV
~

 (або lfV
~

), 0asm , 0alm , 1 , efK . 

lsasas Vmc ˆˆ  ; 

lfalal Vmc ˆˆ  . 

4.7. Результати попередніх лабораторних досліджень 

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; 

- трава звіробою. 

В якості екстрагента використовували підготовлену воду (кип’ячена, 

охолоджена до кімнатної температури) при кімнатній температурі. 

Співвідношення фаз «тверде тіло–рідина» (гідромодуль) 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 табл. 1. 

За представленим алгоритмом раціональний гідромодуль визначається 

залежно від методу обробки. Для проведення попередніх лабораторних 

досліджень початковий гідромодуль вибрано з технологічної точки зору. 

Величина ефективного коефіцієнта масопереносу efK  характеризує 

швидкість вилучення цільового компонента із сировини в об’єм вільного 

екстрагента і визначається за формулою: 
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s

efs
ef

d
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де efD  – ефективний коефіцієнт дифузії, величина якого оцінюється при 

експериментальному дослідженні кінетики екстрагування для конкретного виду 

сировини; 

sd  – характерний розмір частинки рослинної сировини; 

  – відношення об’єму сировинного екстрагента до загального об’єму 

екстрагента. 

Для частинок сировини сферичної, циліндричної, кубічної форми коефіцієнт 

sa =12, для плоских частинок товщиною sd  (листя, трави, пелюстки) 

коефіцієнт sa =4. 

Таблиця 1 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. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Розроблена методика експериментального визначення вихідних даних для 

ведення процесу екстракції дозволяє раціонально кількісно вибирати рослинну 

сировину і екстрагент, визначати оптимальний час обробки суміші залежно від 
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способу екстрагування. Для розробленого кавітаційного екстрактора 

пульсаційного типу час одного циклу обробки 1  визначається часом 

з'єднання камери з РВТ та з РНТ: vc   1 ; є постійним визначеним 

параметром і не залежить від кількості екстрагента, що знаходиться в ємності. 

2. За допомогою складеного алгоритму проведення попередніх 

лабораторних досліджень для оцінювання вихідної маси сировини і 

концентрації цільової речовини в клітинах рослинної сировини, ступеня 

набухання сировини, коефіцієнта вилучення цільової речовини з даної 

рослинної сировини отримуються дані для вирішення завдання оптимізації 

процесу екстракції. 

3. Представлена математична модель кінетики екстрагування, яка на основі 

даних лабораторних досліджень характеристик рослинної сировини дозволяє 

визначити вміст цільової речовини в екстракті залежно від часу обробки, а 

також оцінювати коефіцієнт дифузії залежно від способу екстракції.  

4. Представлені рівняння коефіцієнту масопереносу efK  для частин 

сферичної, циліндричної, кубічної та пласкої форми свідчать, що при 

екстрагуванні з будь-якої рослинної сировини зменшення характерного розміру 

частинки є найважливішим фактором підвищення ефективності процесу. 

Інтенсивність масопереносу активного компонента характеризується тільки 

величиною коефіцієнта дифузії efD . 

5. Вибір оптимального об’єму ємності для ведення процесу екстракції 

залежно від виду рослинної сировини заключається в проведенні визначень за 

наведеним алгоритмом виконання розрахунку параметрів процесу екстракції. 

6. Експериментальні дослідження проведені за розробленим алгоритмом для 

плодів шипшини, коренів з кореневищами валеріани, трави звіробою, плодів 

калини дозволили визначити максимальний ступінь вилучення ЦР: 95%. На 

основі отриманих результатів підібрано раціональний гідромодуль, який 

складає:  

Результати даного розділу опубліковані у роботах [135, 137]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

5.1. Порівняльні експериментальні дослідження екстрагування 

рослинної сировини 

5.1.1. Експериментальні дослідження інтенсифікації екстрагування 

біологічно активних речовин з плодів шипшини 

Об’єкт дослідження: цілі висушені плоди шипшини. Екстрагент: 

підготовлена вода при кімнатній температурі. Співвідношення фаз «тверде тіло-

рідина» (гідромодуль), вибрано за результатами попередніх лабораторних 

досліджень – 1:10. 

Порівняльні експериментальні дослідження процесу екстрагування 

проведено в апараті ударного типу та кавітаційному реакторі пульсаційного 

типу. 

Результати експериментальних досліджень екстрагування плодів шипшини 

представлено на рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Залежність виходу кількості сухих речовин від тривалості 

екстрагування плодів шипшини в апараті ударного типу (1) і розробленому 

кавітаційному реакторі (2) 
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При проведенні екстрагування плодів шипшини в кавітаційному реакторі 

рівноважна концентрація встановилася через 20 хв, в апараті ударного типу 

рівноважна концентрація не встановлювалася більше 30 хв. Дослідження 

показали, що величини рівноважних концентрацій, визначених в лабораторних 

умовах для плодів шипшини, співпадають із значеннями рівноважних 

концентрацій у відібраних пробах залежно від тривалості обробки в 

кавітаційному реакторі. 

За описаною методикою проведення лабораторних досліджень по 

визначенню максимального ступеня екстрагування та розробленою моделлю 

кінетики екстракції, наведених в розділі 4, визначено ефективні коефіцієнти 

масопереносу. Коефіцієнт масопереносу при екстракції цільових речовин з 

плодів шипшини в пульсаційному апараті ударного типу складає  

efK =1,5·10-3 с-1; в кавітаційному екстракторі пульсаційного типу –  

efK = 6,2·10-3 с-1. Отже, ефективність кавітаційного впливу при екстракції плодів 

шипшини підтверджується інтенсифікацією процесу екстрагування та 

отриманим значенням ефективного коефіцієнта масопереносу efK =6,2·10-3 с-1. 

Отримані результати експериментальних досліджень підтверджують 

інтенсифікацію процесу екстрагування при кавітаційному впливі на середовище 

під час його обробки. Застосування кавітаційних ефектів дозволяє вилучати 

біологічно активні речовини без нагрівання чи підігріву суміші, що має важливе 

значення при розробці теплотехнологій одержання цінних продуктів 

спецпризначення. Створений кавітаційний реактор пульсаційного типу дозволяє 

інтенсифікувати процес екстрагування БАР, тобто цільових речовин, з плодів 

шипшини з максимальним збереженням їх активності за порівняно короткий час. 

5.1.2. Експериментальні дослідження інтенсифікації екстрагування 

біологічно активних речовин з кореневищ і коренів валеріани 

Об’єкт дослідження: висушені кореневища з коренями валеріани. 

Екстрагент: підготовлена вода при кімнатній температурі. Співвідношення фаз 



120 
 

«тверде тіло-рідина» (гідромодуль), вибрано за результатами попередніх 

лабораторних досліджень – 1:30. 

Порівняльні експериментальні дослідження процесу екстрагування 

проведено в апараті ударного типу та кавітаційному реакторі пульсаційного 

типу. 

Результати експериментальних досліджень екстрагування кореневищ з 

коренями валеріани  представлено на рис. 5.2. 

При проведенні екстрагування в кавітаційному реакторі рівноважна 

концентрація для кореневищ із коренями валеріани встановилась через 10 хв, при 

екстрагуванні в апараті ударного типу рівновагу концентрацій в сировинному та 

у вільному екстрагенті не було досягнуто навіть через 50 хв обробки. Отже, 

експериментальні дослідження показали, що величини рівноважних 

концентрацій, визначених в лабораторних умовах для вибраної сировини, 

співпадають із значеннями рівноважних концентрацій у відібраних пробах 

залежно від тривалості обробки в кавітаційному реакторі. 

 

Рисунок 5.2 – Залежність виходу кількості сухих речовин від тривалості 

екстрагування кореневищ з коренями валеріани в апараті ударного типу (1) і 

розробленому кавітаційному реакторі (2) 
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Коефіцієнт масопереносу при екстракції цільових речовин з кореневищ і 

коренів валеріани в пульсаційному апараті ударного типу складає  

efK =0,25·10-3 с-1; в кавітаційному екстракторі пульсаційного типу –  

efK =0,86·10-3 с-1. Отже, ефективність кавітаційного впливу при екстракції 

кореневищ з коренями валеріани підтверджується інтенсифікацією процесу 

екстрагування та отриманим значенням ефективного коефіцієнта масопереносу 

efK =0,86·10-3 с-1. 

Ініціювання кавітаційних ефектів у пульсаційному апараті дозволяє 

інтенсифікувати процес екстрагування БАР, тобто цільових речовин, з коренів і 

кореневищ валеріани з максимальним збереженням їх активності за порівняно 

короткий час. Створений кавітаційний реактор пульсаційного типу при розробці 

теплотехнологій одержання спецпрепаратів дозволить зберегти легколетючі 

речовини, наприклад для екстрактів валеріани, м’яти, ментолу. 

5.1.3. Експериментальні дослідження інтенсифікації екстрагування 

біологічно активних речовин з насіння льону 

Об’єкт дослідження: насіння льону ціле та розмелене. Екстрагент: 

підготовлена вода, яка протягом проведення експериментальних досліджень 

підтримувалась рівною 30 С. Співвідношення фаз «тверде тіло-рідина» 

(гідромодуль), вибрано за результатами попередніх лабораторних досліджень – 

1:7. 

Після екстрагування в одержаних зразках визначали: вміст сухих речовин 

згідно ГОСТ 28561-90, крохмаль за ГОСТ 10845-98, кислотність за  

ГОСТ 10844-74, кількість білка за нефелометричним методом. 

Результати експериментальних досліджень екстрагування насіння льону 

представлено на рис. 5.3. 

Коефіцієнт масопереносу при екстракції цільових речовин з насіння льону в 

пульсаційному апараті ударного типу складає для цілого і розмеленого насіння 

льону, відповідно efK =4,3·10-3 с-1 і 6,1·10-3 с-1; в кавітаційному екстракторі 
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пульсаційного типу – efK =6,3·10-3 с-1 і 12,7·10-3 с-1. Отже, ефективність 

кавітаційного впливу при екстракції насіння льону підтверджується 

інтенсифікацією процесу екстрагування та отриманими значеннями ефективних 

коефіцієнтів масопереносу efK =6,1·10-3 с-1 для цілого насіння льону та  

efK =12,7·10-3 с-1 для розмеленого насіння льону. 

 

Рисунок 5.3 – 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 

Результати експериментальних досліджень на вміст білка для кожного виду 

насіння показали, що вихід білка більший в апараті кавітаційного типу на відміну 

від апарата ударної дії. Різниця між виходом кількості білка розмеленого насіння 

льону та цілого в цих апаратах складає 1,8 і 2 % відповідно. Вихід білка також 

залежить від тривалості обробки. Загалом в пульсаційних диспергаторах досить 

7-8 хв як для цілого так і розмеленого насіння льону. 

Безумовно вплив кавітаційних ефектів кращий на розмелену сировину. 

Одержані показники для екстрагування БАР з насіння на прикладі насіння льону 

мають велике практичне значення, що підтверджено відповідними актами 

впровадження результатів проведених досліджень. 

Отримані експериментальні дані залежності виходу сухих речовин від 

тривалості обробки поясняються біологічною структурою сировини та фізичною 

природою процесу екстрагування. У висушеній сировині з клітинною 
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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. 

 

5.2. Порівняння питомих енерговитрат на екстрагування  

В результаті обробки отриманих даних експериментальних досліджень 

процесу екстрагування в різних апаратах визначено питомі енерговитрати для 

отримання оптимально концентрованого екстракту з рослинної сировини, які 

представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 Результати порівняння питомих енерговитрат на екстрагування 

Рослинна 

сировина 

Питомі 

енерговитрати 

в апараті 

ударного типу 

Е1, кВт·год/кг 

сухих речовин 

в екстракті 

Питомі 

енерговитрати в 

кавітаційному 

екстракторі 

пульсаційного  типу 

Е2, кВт·год/кг сухих 

речовин в екстракті 

Е1 / Е2 Е1 – Е2, 

кВт·год/кг 

сухих речовин 

в екстракті 

Плоди 

шипшини 
2182 273 8 1909 

Кореневища 

з коренями 

валеріани 

503 387 1,3 116 

Насіння 

льону ціле 
322 161 2 161 

Насіння 

льону 

розмелене 

108 47 2,3 61 
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Отримані дані проведеного порівняння дозволяють стверджувати 

збільшення енергоефективності майже в 2 рази (тобто на приблизно 50 %) від 

застосування кавітаційних ефектів в пульсаційному реакторі. 

5.3. Інтенсифікація процесу вилучення гумінової складової з торфу 

низинного типу 

Застосування гумінових препаратів як регуляторів росту рослин і добрив є 

одним із елементів агротехнологій, які не забруднюють навколишнє природне 

середовище та дають змогу отримувати високоякісну продукцію. Гумінові 

препарати, виготовлені з натуральної рослинної сировини – торфу зазвичай 

містять в своєму складі, окрім власне гумінових і фульвокислот, більшість 

рослинних гормонів, амінокислоти, мікроелементи, прості органічні кислоти 

(янтарну, яблучну та ін.). Серед сучасних технологій екстрагування гуматів, що 

забезпечують максимальне вилучення гумінових речовин, найбільш 

ефективними і економічними вважаються технології механохімічної активації 

сировини. Суть таких технологій полягає в тому, що процес лужної екстракції 

супроводжуються дією на сировину потужних гідродинамічних імпульсів. Це 

сприяє різкому підвищенню продуктивності при відносно невеликому рівні 

термічної обробки. Торф є рослинною сировиною з абразивними властивостями, 

що приводить до певних труднощів та негативних наслідків для обладнання при 

його переробці на паливо з попереднім вилученням гумінової складової для 

використання в сільському господарстві. Створення енергоефективного 

кавітаційного апарата направлено зокрема для подальшого застосування у 

теплотехнологіях переробки торфу низинного типу з можливістю одночасного 

проведення процесів диспергування та екстрагування за умови виключення 

недоліку для гідродинамічних апаратів, наприклад, поширено застосовуваних в 

подібних технологіях, роторно-пульсаційних апаратів – зношування основних 

конструктивних вузлів за рахунок зменшення абразивної стійкості. 
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5.3.1. Експериментальні дослідження диспергування водо-торф’яної 

суміші фрезерного та висушеного торфу 

Методика проведення експерименту 

Експериментальні дослідження диспергування водо-торф’яної суміші 

фрезерного і висушеного торфу проводилося на пульсаційному апараті з метою 

визначення ступеня диспергування від величини гідромодуля суспензії і від часу 

обробки. 

В процесі досліджень використовувалось наступне обладнання: 

- пульсаційний екстрактор кавітаційного типу; 

- мікроскоп “AXIO IMAGER” німецької фірми CARL ZEISS; 

- рН-метр типу рН-150М, оснащений електродами ЕСК-10601 та ЕПР-101. 

Об’єктом досліджень були: 

- водні суспензії природньо вологого фрезерного торфу с початковим 

діаметром частинок D 3. мм; 

- водні суспензії попередньо висушеного торфу с початковим діаметром 

частинок D 0,5.мм. 

При проведенні досліджень в завантажувальну ємкість засипали вологий 

фрезерний або висушений торф та заливали водою при температурі 25 0С для 

одержання водно-торф’яної суміші потрібної масової концентрації. Загальна 

маса суміші при цьому складала 10 кг. Суміш до початку обробки відстоювалася  

в завантажувальній ємкості протягом 3 годин. Дослідження проводили при 

значеннях масових концентраціях суміші 10, 15, 20, 25, 30 %. Включали 

пульсаційний диспергатор і обробляли суспензії протягом 25 хвилин. На 

керуючому приладі апарата задавали час з’єднання камери пульсатора з РВТ 

ст=0,4 с та час з’єднання камери пульсатора з РНТ вак=1,5 с. Тиск компресора 

дорівнював 0,25-0,4 МПа, глибина вакууму в ресивері вакуумнасоса – 

0,022…0,024 МПа. При цьому труба пульсатора розташовувалась по вісі симетрії 

реактора і занурювалась у суспензію на 0,3 м. Загальна довжина труби 

пульсатора складала 0,6 м, діаметр – 0,025 м. Кожні п’ять хвилин відбирали 
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пробу для визначення дисперсності, рН, висоти відстоювання за добу та вмісту 

сухих в екстракті. На першому етапі досліджували попередньо висушений торф. 

На другому етапі за цією ж методикою досліджували природньо вологий 

торф початкової вологості 30 %. 

Результати експериментів 

В результаті проведення експерименту по диспергуванню водо-торф’яної 

суміші на лабораторному стенді, визначався ступінь диспергування суміші як 

висушеного так і фрезерного торфу в залежності від гідромодуля суміші, 

величина водневого показника рН, висота відстоювання суміші після 

диспергування, а також величина питомих енерговитрат в залежності від часу 

обробки. 

Визначення водневого показника рН 

В процесі проведення досліджень початкові значення рН водопровідної 

води коливалися в інтервалі 6,8-7,1 од. рН. 

Як для сухого, так і вологого торфу, одержані значення рН після обробки 

суміші за період проведення досліджень змінювалися  в інтервалі рН=4,4-

5,3 од. рН. У всіх випадках водо- торф’яна суміш давала кислу реакцію. 

Чіткої залежності значень рН від масової концентрації суміші та часу 

обробки не встановлено. 

Визначення висоти відстоювання 

Для визначення висоти відстоювання зразки проби, одержані в процесі 

диспергування через кожні 5 хвилин були поміщені в мензурку і зберігалися при 

кімнатній температурі. Через тиждень виміряли висоту шару з частинками 

торфу, які осіли на дні мірного стакану. Дані виміру висоти шару показали, що 

для масової концентрації фрезерного торфу С=30 % після 25 хв обробки значення 

висоти відстоювання дорівнює 40 ±0,5 мм, «сухого» – 58 ±0,5 мм. Це 

пояснюється хорошим результатом проведеного процесу диспергування при 

вказаних масових концентраціях, які можна обирати для гідромодуля при 

вилученні гумінової складової. 
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За результатами значень висоти відстоювання для природно вологого 

фрезерного торфу залежно від початкових масових концентрацій та тривалості 

обробки спостерігається зменшення значень висоти відстоювання зі 

збільшенням масової концентрації та тривалості обробки. Отримана залежність 

вказує на однорідність отриманої суміші «вода – торф» при масовій концентрації 

торфу С=25 %. 

У суміші «вода – торф» при масовій концентрації висушеного торфу С=25 % 

5 і 10 хв обробки після добового відстоювання спостерігалася рідина світло 

коричневого кольору, 15 , 20 і 25 хв обробки – насиченого коричневого кольору. 

Значення висоти відстоювання збільшуються зі збільшенням тривалості 

обробки. Суміш після 25 хв обробки неоднорідна. 

Визначення ступеня диспергування 

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

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

Середній розмір часток торфу у суміші в кожній пробі оцінювався по 

мікрофотознімках при обробці результатів експериментальних досліджень 

методом оптичної мікроскопії, характерні з яких наведені на рис. 5.4, а-г та 

рис. 5.5 а-д. 

Порівнюючи частинки висушеного та природно вологого торфу у суміші 

«вода – торф», спостерігаємо в обох випадках, що при збільшенні масових 

концентрацій та тривалості обробки суміш набуває однорідного вигляду. При 

масовій концентрації торфу 30 % і після 25 хв обробки більшість частинок за 

розміром перебільшують 10 мкм (рис. 5.4 і 5.5). 

Отже, 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. 

На рис. 5.6 представлено залежності ступеня подрібнення твердої фази при 

диспергуванні торфу в процесі вилучення  з нього гумінової складової при різних 
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масових концентраціях сировини (гідромодулях), а також зміна питомих 

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

 

Рисунок 5.4 – Вигляд частинок торфу до обробки (а), після 10 (б). 20 (в) 

та 25 хвилин обробки (г) при масовій концентрації торфу в водо-торф’яній 

суміші c =30 % 

 

а) 

  

б) в) 
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г) д) 

Рисунок 5.5 – Вигляд зразків водо-торф’яної суміші для встановлення 

залежності середнього розміру часток торфу від тривалості обробки при масовій 

концентрації торфу в водо-торф’яній суміші c =30 %: до обробки (а), після 5 (б), 

10 (в), 20 (г) та 25 хвилинної обробки (д). 

 

Рисунок 5.6 – 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 
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Результати проведених експериментальних досліджень диспергування 

водо-торф’яної суміші дозволили встановити раціональну масову концентрацію 

(гідромодуль) для проведення процесу екстрагування з максимальним 

вилученням гумінової складової при мінімальному хімічному та термічному 

впливах, що негативно відображається на готовому продуктів гуматів при 

виробництві добрив. Питомі енерговитрати на обробку суспензій «торф-вода» не 

перевищують 2 кВт·год/т при одночасному проведенні процесів диспергування 

та екстрагування у створеному кавітаційному реакторі пульсаційного типу, що 

має вагомий внесок для ресурсо- і енергозбереження при отриманні готового 

продукту. При розробці теплотехнологій переробки торфу на паливо з 

попереднім вилученням гумінової складової при застосуванні розробленого 

апарата енергоефективність збільшується за рахунок спрощення технологічної 

лінії та інтенсифікації процесів диспергування і екстракції з їх одночасним 

проведенням в одному новому енергоефективному кавітаційному реакторі 

пульсаційного типу. 

5.3.2. Експериментальні дослідження процесу екстрагування гумінових 

речовин з торфу 

Процес екстрагування гумінових речовин з торфу для контрольного зразка 

проводили за стандартним технологічним регламентом, який передбачає 

співвідношення торфу та розчину лугу 1:15, концентрація лугу у розчині 1 % з 

температурою середовища 133 °С. 

Після загрузки вихідних компонентів вся суміш підігрівається до 

температури 133 °С і витримується при заданій температурі протягом 60 хв. 

Отриманий лужний розчин гумусових речовин та твердий осад центрифугують 

для розділення фаз. Після цього потрібно дослідити отримані зразки окремо на 

кількість гумінових речовин в екстрагенті та твердому залишку. 

Після обробки торфу лугом в кавітаційному екстракторі пульсаційного 

типу, суміш центрифугували протягом 15 хв при 5000 об/хв. Після цього етапу 

зливали рідку фазу, в яку мають перейти гумусові складові, і у випарних чашках 
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упарювали рідку фракцію. Висушений залишок містить органічні рештки, 

основою яких є гумусові складові. 

Класична технологія екстрагування гумусових речовин із використанням 

хімічних методів базується на високих температурах суміші, що вимагає великих 

витрат електроенергії. Запропонований режим екстрагування гумусової 

складової за розробленим стандартним регламентом, але зміною температури 

екстрагування на 20 °С, 60 °С та тривалістю обробки лужним розчином в 

кавітаційному апараті протягом 20 хв, 40 хв та 60 хв. Дослідження проводились 

на фрезерному та сухому торфі представлені на рис. 5.7. 

 

1 – «сухий» торф при  20 С; 2 – фрезерний торф при  20 С;  

3 –сухий» торф при  60 С; 4 – фрезерний торф при   60 С 

Рисунок 5.7 – Вихід гумусової складової в залежності від часу екстрагування 

торфу при різних температурах екстрагента. Гідромодуль 1:15; концентрація 

лугу 1 % 

При виконанні експериментальних досліджень встановлено, що з 

продовженням часу екстрагування до 20 хв, як фрезерного, так і сухого торфу 

збільшується вихід гумусової складової. Після 20-хвилинної обробки не 

відбувається збільшення кількості гумінових речовин, тобто встановлюється 
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рівноважна концентрація по вмісту гумінової складової. Виявлено, що 

максимальний вихід гумусових речовин досягається при тривалості екстракції в 

20 хв. Ця залежність при відповідних режимах спостерігається як в сухому так і 

в фрезерному торфі. Тривалість обробки у інтервалі 40…60 хв призводить до 

часткового руйнування органіки та зменшення виходу гумусових речовин. Отже, 

обробку торфу лужним розчином із заданою концентрацією доцільно проводити 

протягом 20 хв. 

Гумінова складова при концентрації лугу у розчині 1 % (рис. 5.8) не 

переходить у розчин і залишається у твердому залишку. Вплив лугу на органічну 

складову торфу з такою концентрацією  має місце для подальших досліджень 

при створенні нових теплотехнологій переробки торфу. В твердому залишку 

гумінові речовини краще визначаються експериментально при тривалості 

обробки 60 хв, але вони не переходять у розчин. Це свідчить про те, що луг 

впливає на вивільнення гумінових речовин, але цієї концентрації недостатньо 

для їх переходу у розчин з твердої фази. Ці зміни відбуваються лише у 

фрезерному торфі, а на сухий торф концентрація лугу 1 %  недостатня. Отже, при 

екстрагуванні за традиційним регламентом при концентрації 1 % лужним 

розчином у розчин переходять лише гумусові речовини, а гумінові речовини 

залишаються у твердому залишку. 

Отже, аналізуючи дані залежності екстракції гумусових та гумінових 

речовин доцільно визначити температуру суміші при екстрагуванні після 

визначення впливу концентрації лугу в розчині на максимальний вихід гумусової 

складової.  

В результаті проведення досліджень за традиційною технологією із зміною 

температури, часу та концентрації лугу були визначені оптимальні параметри 

екстрагування. Також було запропоновано використання, замість традиційних 

гідромеханічних пристроїв, розробленого кавітаційного реактора пульсаційного 

типу. 
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1 – фрезерний торф при температурі 20°С; 2 – фрезерний торф при 

температурі 60°С; 3 – «сухий» торф при температурах 20 та 60°С 

Рисунок 5.8 – Залежність виходу гумінових речовин в твердому залишку 

при гідромодулі 1:15 з концентрацією лугу 1  % 

Відповідно до методики проведення у завантажувальну ємність апарата 

поміщали наважку сухого або фрезерного торфу, заливаючи 1 % лужним 

розчином у співвідношенні 1:15, сумарний об’єм суміші становить 10 л. Під дією 

ефектів кавітації в об’ємі рідини в трубі відбувається руйнування твердої 

дисперсної фази, вилучення гумусових речовин з торфу, а також перемішування 

компонентів суміші. Суміш обробляли протягом 20 хв при температурі 60 °С та 

1 %-му розчині лугу. Ці параметри були взяті на основі раніше проведених 

лабораторних досліджень. Також для порівняння були взяті зразки екстрактів 

гумусових речовин отриманих традиційним способом. Результати досліджень 

представлені на рис. 5.9 і 5.10. 

Отримані результати показують найнижчі показники виходу гумусових 

речовин при температурі екстрагування 20 °С. У сухому торфі екстракція із 

застосуванням кавітаційних механізмів відбувається інтенсивніше, що можна 

пояснити складністю органічних перетворень у структурі гумінової кислоти при 

попередній стадії сушіння. 
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Для порівняння досліджували контрольний зразок, отриманий за 

традиційною технологією екстрагуванням при температурі 133 °С та  

вилученням гумусової складової в кавітаційному реакторі пульсаційного типу. 

 

Рисунок 5.9 – Вплив температури та тривалості обробки на вихід гумусової 

складової фрезерного торфу при гідромодулі 1:15 з концентрацією лугу 1% 

тривалість обробки, хв: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60 

 

Рисунок 5.10 – Вплив температури та тривалості обробки на вихід гумусової 

складової сухого торфу при гідромодулі 1:15 з концентрацією лугу 1% 

тривалість обробки, хв: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60 
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1 – «сухий» торф при температурі 20°С; 2 – «сухий» торф при температурі 60°С; 

3 – фрезерний торф при температурі 20°С; 4 – фрезерний торф при температурі 

60°С; 5 – контрольний зразок 

Рисунок 5.11 – Вплив механо-термічної обробки торфу на вихід гумусової 

складової 

Отримані результати, представлені на рис. 5.11 відображають вплив механо-

термічної обробки торфу на вихід гумусової складової у кавітаційному реакторі 

пульсаційного типу у порівнянні з контрольним зразком. Кількість гумусових 

речовин у 1,4 рази більша порівняно з контрольним зразком. Екстракція 

проходить у апараті кавітаційного типу з однаковою інтенсивністю протягом 20 , 

40  та 60 хвилинної обробки. 

На основі отриманих результатів проведених експериментальних 

досліджень запропоновано екстрагування гумінових речовин з торфу у 

створеному кавітаційному реакторі пульсаційного типу протягом 20 хв при 

максимальній температурі оброблюваного середовища 40 °С та концентрацією 

лужного розчину 1…3 %. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Проаналізовано результати експериментальних порівняльних 

досліджень екстрагування з рослинної сировини на апараті ударного типу та 

кавітаційному екстракторі. Підтверджено ініціювання кавітаційного механізму в 

трубі кавітаційного екстрактора що сприяє максимальному вилученню цільової 
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речовини з рослинної сировини. Питомі енерговитрати при проведенні  

екстрагування на кавітаційному екстракторі у порівнянні з апаратом ударного 

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

2. Проведене порівняння енерговитрат при екстрагуванні рослинної 

сировини в пульсаційному апараті ударного типу і кавітаційному екстракторі 

дозволило визначити енергоефективність при застосуванні кавітаційного 

впливу. Зокрема, для плодів шипшини різниця енерговитрат складає майже 

2 МВт·год/кг (сухих речовин екстракту), коренів з кореневищами валеріани – 

116 кВт·год/кг (сухих речовин екстракту), насіння льону цілого – 161 кВт·год/кг 

(сухих речовин екстракту), насіння льону розмеленого – 61 кВт·год/кг (сухих 

речовин екстракту). 

3. Використання кавітаційного екстрактора при обробці насіння льону 

для одержання концентрованого продукту дозволило зменшити питомі 

енерговитрати на 17 % у порівнянні із застосовуваними раніше режимами 

обробки. 

4. 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 %. Максимальне 

вилучення гумусової складової при зниженні концентрації лужного розчину з 

10 % до 1 % вперше досягнуто за допомогою використання кавітаційних ефектів 

у створеному кавітаційному реакторі пульсаційного типу. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [130, 132 – 138]. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 

1. Проведено огляд літературних джерел сучасного стану проблеми 

інтенсифікації процесу екстрагування з рослинної сировини, на основі якого для 

доцільного використання вібраційно-імпульсних методів запропоновано нову 

конструкцію пульсаційного апарата. В модернізованому апараті пульсаційного 

типу 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. 



138 
 

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  

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. 
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Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до функціональних харчових 
продуктів дієтичного та лікувально-профілактичного призначення. 

Відомі функціональні продукти з овочів, фруктів, ягід, цукру, стабілізаторів та емульгаторів з 
додаванням рослинної олії (Капрелянц Л.В., Функціональні продукти, ст. 234). 

Найбільш близьким аналогом є композиція для одержання молочно-білкового фітопродукту 5 

(Патент RU № 2208937, А23С 23/00, опубл. 27.07. 2003 р.) до складу якої входить молочно-
рослинна основа, смакові добавки, фітодобавки, вітамінно-мінеральний збагачувач, вода, 
інсулін, рослинне джерело кремнію, морські водорості, вітамін Д. 

Відома композиція має ряд недоліків, зокрема її склад перенасичений додатковими 
штучними стабілізаторами та емульгаторами, що негативно впливає на якість та собівартість 10 

готового продукту, а використання в композиції молочної сирної маси зменшує термін її 
зберігання. 

Крім того, дану композицію не можна використовувати, як біологічно-активний наповнювач, 
для інших харчових продуктів. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення напою на основі насіння льону, як 15 

носія лікувально-профілактичних властивостей та природного стабілізатора, що дозволить 
використовувати його як самостійний продукт, так і наповнювач для широкого асортименту 
харчових продуктів подовженого терміну зберігання. 

Поставлена задача вирішується тим, що в напою на основі насіння льону, який містить 
рослинну основу, молочний компонент та підсолоджувач, згідно з корисною моделлю, 20 

рослинною основою є насіння льону, молочною основою - сироватка, а підсолоджувачем - 
порошок стевії у такому співвідношенні компонентів, мас. % 

насіння льону  18……22 
молочна сироватка  75……80 
порошок стевії      решта. 
Використання насіння льону, як основного рослинного компонента, збагачує напій такими 

важливими речовинами, як пектин, жирна олія складена з гліцеридів ліноловатої, ліноленової, 
пальмітинової та стеаринової кислот, ензим лінаморозу, слизові речовини, протеїни, цукри, 25 

каротин тощо. 
Крім того, насіння льону має лаксативну (очисну), муцилагінозну (розріджує секрети) та 

протизапальну дію. 
Додавання до напою молочної сироватки збагачує його білковими речовинами, які мають 

антиканцерогенні властивості та імуномоделюючу активність. 30 

Додавання порошку стевії, як підсолоджувача, дає можливість використовувати напій в 
дієтичному харчуванні. 

Спосіб одержання напою на основі насіння льону здійснюється наступним чином. 
Проводиться сортування льону, видалення неякісного насіння та промивка в проточній воді 

не більше 5 хвилин. Після цього, насіння льону замочують у молочній сироватці у 35 

співвідношенні 1:3 при температурі 20-25 °C і витримкою 2,5-3 години, додають порошок стевії і 
одержану суміш обробляють в роторно-імпульсному апараті при температурі пастеризації 70-72 
°C, додають молочну сироватку до гідромодуля 1:5. Отриману суміш направляють на 
центрифугу, відділяють рідку фракцію, пастеризують при температурі 70-72 °C з витримкою 3-5 
хв. і охолоджують. Готовий продукт направляють на фасування. 40 

Приклад 1. 
З насіння льону видалили неякісне насіння, промили у проточній воді не більше 5 хвилин. 

Взяли 180 г насіння льону, замочили в 300 г молочної сироватки і витримали 2,5…3 години при 
температурі 20 °C…25 °C. Після замочування до суміші знову додали 515 г молочної сироватки 
та 5 г порошку стевії і направили на обробку в роторно-імпульсний апарат. Обробка суміші 45 

відбувалася при температурі пастеризації 70-72 °C з витримкою 10 хвилин. З отриманої суміші 
шляхом центрифугування відділили рідку фракцію, пастеризували її при температурі 70…72 °C 
та охолодили. В результаті одержали напій зі слабовираженим солодкуватим рослинним 
присмаком, що має помірну в'язкість та сіруватий колір. При збереженні допускається 
незначний осад. 50 

Приклад 2. 
З насіння льону видалили неякісне насіння, промили у проточній йоді не більше 5 хвилин, 

просушили, подрібнили до частинок розміром 0,25-0,5 мм. До 180 г розмолотого насіння льону 
додали 3 г порошку стевії і 817 г молочної сироватки, витримали 2-2,5 годин при температурі 
20-25 °C, після цього, для інтенсифікації процесу екстрагування, отримана суміш пройшла 55 

обробку в роторно-імпульсному апараті. Отриманий лляний концентрат направили на 
пастеризацію при температурі 70-72 °C з витримкою 2-3 хвилини і охолодили, а потім 
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розфасували. Готовий продукт має сіруватий відтінок, на смак солодкуватий з незначним 
рослинним присмаком, густої консистенції. Продукт можна використовувати як носія лікувально-
профілактичних властивостей при виготовленні хлібобулочних, кондитерських та молочних 
продуктів.

 5 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Напій на основі насіння льону, що містить рослинну основу, молочний компонент та 
підсолоджувач, який відрізняється тим, що рослинною основою є насіння льону, молочною 
основою - сироватка, а підсолоджувачем - порошок стевії у такому співвідношенні компонентів, 10 

мас. % 
насіння льону  75……80 
молочна сироватка  18……22 
порошок стевії  2……3. 
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